


O mesmo Governo ... 

P aradoxalmente aquela 
que foi uma das bandei
ras do Partido Socia

lista,enquanto principal força po
lítica da oposição, transformada 
depois em promessa eleitoral 
incluída no programa do 
Governo e cumprida pelo primei
ro executivo do Engº António 
Guterres, mediante decreto da 
autoria da Dra. Maria de Belém 
é agora recusada pelo Prof . 
António Correia de Campos, Mi
nistro da Saúde do terceiro exe
cutivo do mesmo Primeiro 
Minstro!!! 
Refiro-me, é claro, à eleição com 
carácter indicativo dos Directo
res Clínicos, uma das poucas si 
tuações em que as garantias de 
transparência, qualidade e inde
pendência estavam assegura
das no Serviço Nacional de Saú
de! Não fazia sentido alterar esta 
situação! Pelo menos no actual 
modelo de gestão hospitalar! . 
No entanto o Senhor Ministro da 
Saúde, fazendo tábua rasa do 
que foi uma reivindicação dos 
médicos e uma decisão do Go
verno a que pertence, resolveu 
avançar com o fim de tal medi
da. 
Para tal valeu -se de argumen
tos e acusações - ainda por pro
var - que não colheram no meio 
da Classe Médica e que levan
taram uma onda de protestos 
entre os Directores Clínicos. 
Porque urgia esclarecer o fun
damento daquelas afirmações, 
entendi convocar, em meu nome 
e do Conselho Nacional Execu
tivo , os colegas atingidos para 
uma reunião que teve lugar no 

passado dia 23 de Outubro, na 
Sede da Ordem dos Médicos. 
Nessa reunião foi aprovado o 
seguinte comunicado que pela 
sua importância transcrevo: 
"Os Directores Clínicos reunidos 
em 23 de Outubro de 2001 com 
a Direcção da Ordem dos Médi
cos afirmam: 
a) Repudiar as declarações atri

buídas ao Senhor Ministro da 
Saúde relativas a um 
pretenso . caciquismo perso
nalizado nas Direcções Clíni
cas e esperam de Sua Exce
lência a concreti zação das 
acusações feitas ou uma pú
blica retractação . 

b) Entendem que a eleição do 
Director Clínico foi um avan
ço significativo nos métodos 
de gestão hospitalar das uni
dades de saúde pelo que 
consideram inútil discutir a 
problemática da eleição ou 
nomeação das Direcções 
Clínicas a não ser no âmbito 
de uma nova lei de gestão 
hospitalar, incluindo a defini
ção clara e inequívoca das 
rel ações hierárquicas nas 
instituições de saúde. 

c) Encontram-se disponíveis 
para, em conjunto com a Di
recção da Ordem dos Médi
cos, participar numa discus
são alargada e substantiva 
da crise em que se encontra 
o sector da saúde." 

Em face desta posição aguarda
mos pois, que o Senhor Minis
tro da Saúde reveja urgente
mente a sua posição para bem 
do bom funcionamento dos hos
pitais . 

EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

Eleições 

E m breve estaremos em 
novo período eleitoral. 
Os colegas decidirão 

quem deverá conduzir os desti
nos da Ordem dos Médicos no 
próximo triénio. Se os actuais di
rigentes , que de novo se apre
sentaram a sufrágio na intenção 
de continuar a obra feita, se as 
listas e personalidades oposi
toras! . Ganhe quem ganhar, o 
importante é que a vitória resul
te duma votação participada por 
uma grande maioria de médicos. 
Numa altura em que se advi 
nham tempos difíceis é funda
mental que os dirigentes eleitos 
o sejam com toda a legitimidade 
e força que a classe no seu todo 
e com o seu voto lhes saberá 
transmitir!! . 
Votar é mais do que um dever! 
É uma obrigação de todos os 
médicos!. 
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ACTUALIDADE 
Comunicado do CNE 

Comunicado do CNE 
Na sequência das 
posições assumidas 
pelo Ministro da 
Saúde, o Conselho 
Nacional Executivo 
da Ordem dos 
Médicos, reunido no 
Porto no dia 9 de 
Outubro de 2001, 
torna pública a sua 
posição no comuni
cado que a seguir 
se publica: 

A Ordem dos Médicos tem sido 
confrontada, nas últimas sema
nas, com tomadas de posição 
públicas de S. Ex.ª o Ministro da 
Saúde sobre temas importantes 
para os médicos sem que previ
amente seja tentada por S. Ex.ª 
uma real concertação de posi
ções com estes. Perpassa das 
afirmações publicadas alguma 
arrogância e confronto desne
cessários , tanto mais que houve 
sempre da parte da Ordem dos 
Médicos disponibilidade para 
concertar posições na Reforma 
necessária da Saúde. 

Apesar do natural desconfor
to que tal situação provoca e 
das inúmeras manifestações de 
desagrado que nos são repeti
damente transmitidas pelos Co
legas não queremos abdicar de 
uma postu ra de cooperação 
institucional e de relações de 
lealdade a que o ordenamento 
constitucional e a tradição cultu
ral do País nos obriga. 

Queremos continuar a acre
ditar que não estamos perante 
uma tentativa de criar inimigos 
artificiais para disfarçar as pró
prias incapacidades ou impossi
bilidades. Tal táctica, já tentada 
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por outros no passado, é inútil a 
médio e longo prazo e resulta 
sempre em enormes prejuízos 
para os Portugueses. 

Nesta conformidade, não nos 
pronunciamos de momento so
bre os projectos avançados em 
entrevista ao jornal "Expresso", 
aguardando que S. Ex.ª proceda 
aos mecanismos normais de 
consulta enviando-nos os textos 
que preconiza sobre a suspen
são de legislação sobre Receita 
Médica e eleição do Director Clí
nico. 

Todavia foi-nos enviado por 
S. Ex.ª um projecto de despacho 
sobre Formação Médica e um 
projecto de protocolo relativo a 
Formação Médica Contínua. 
Porque fomos confrontados pela 
Comunicação Social - conhece
dora dos textos em causa -, emi
timos publicamente o nosso pa
recer que nesta mesma data 
enviamos a S. Ex.ª o Ministro da 
Saúde. 

É pois nosso parecer: 
• A diminuição dos tempos con
cedidos para formação para um 
terço é de molde a hipotecar 
gravemente a actualização dos 
médicos e outros profissionais, 
com incidência não despiciente 
na qualidade dos cuidados de 
saúde que os Portugueses ob
têm. 
• O projecto de assinatura de 
um protocolo envolvendo as 
Ordens dos Médicos e Farma
cêuticos e a APIFARMA (Associ
ação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica) não é, de igual 
forma, exequível, pelo que não 
o assinaremos. 

Com efeito: 
• Esquece deliberadamente ou
tros profissionais como sejam os 
Médicos Dentistas, os Enfermei
ros, os Técnicos Superiores de 
Saúde e os Técnicos de Diag-

nóstico e Terapêutica; 
• Introduz um mecanismo de tu
tela administrativa sobre funções 
estritamente técnicas com re
sultados previsíveis como o re
cente quase incidente diplomá
tico criado a propósito de um 
Congresso idóneo previsto para 
Santiago do Chile; 
• Promove factores de decisão 
de natureza económica e finan
ceira podendo tornar-se um en
trave ao progresso e à introdu
ção atempada de métodos de t 

diagnóstico ou tratamento úteis. 

Não pondo em causa os meca
nismos previstos na Lei e que a 
Ordem dos Médicos aprova, nem 
a necessária transparência e 
criação de mecanismos de com
bate à corrupção e profilaxia da 
formação de baixa qualidade ou 
desviante, a Ordem dos Médi
cos convida S. Ex.ª o Senhor 
Ministro: 
• A introduzir no Decreto-Lei Nº 
217/94, de 20-08 (Estatuto Dis
ciplinar dos Médicos), as altera
ções que solicitámos a S. Ex.ª 
logo após a sua tomada de pos
se, o que tornaria mais eficaz e 
dissuasora a acção disciplinar 
da Ordem; 
• A deslocar-se à Ordem dos 
Médicos para assinar um proto
colo bilateral em que reconhe
ça, tal como a União Europeia 
dos Médicos Especialistas já fez , 
ser esta a Entidade que, em 
exclusividade, avalia a qualida
de das acções de formação pro
postas aos Médicos. Decorrerá 
necessariamente deste protoco
lo que só as acções de reconhe
cida qualidade serão passíveis 
de ser autorizadas em termos de 
concessão de dispensas de ser
viço. 

Porto, 09-10-2001 

O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 



ENTREVISTA 

N o final do mandato, os Presidentes das três Secções 

Regionais da Ordem dos Médicos fazem o 

balanço do trabalho desenvolvido pelas suas 

Direcções e confirmam a sua disponibilidade 

para continuarem a tarefa iniciada em 

Janeiro de 1999. 

Três entrevistas onde são passadas em 

revista muitas das questões que 

afectam a medicina em Portugal, onde 

se apontam sugestões para ultrapassar 

problemas crónicos e onde se avançam 

também ideias para o futuro da Ordem dos 

Médicos. 

1 - Que balanço faz do trabalho desenvol

vido pela Secção a que preside? 

2 - E como classifica a acção da Ordem dos 

Médicos? 

3 - Como tem sido o relacionamento do seu 

Conselho Regional com as restantes 

Secções e com o Bastonário? 

4- Quais foram as principais medidas 

adoptadas pela Direcção da Secção Re

gional no seu mandato? 

5 - Apresentou um programa aos médicos. 

Entende que ele está a ser cumprido? 
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6 - Quais foram as principais dificuldades 

da Direcção do Conselho Regional 

neste mandato? 

7- Que balanço faz da actuação do 

Governo no sector da Saúde? 

8- O que espera do actual Ministro da 

Saúde? 

9 - O que entende ser fundamental alterar 

na proposta de Lei de Bases da Saúde? 

1 O - Que medidas considera mais urgentes 

para minorar os problemas no sector 

da Saúde? 

11 - Vai recandidatar-se à Presidência da 

Secção Regional? 



ENTREVISTA 1---------------------

1 - Considero que o trabalho 
desenvolvido pelos órgãos da 
SRN é positivo. Este dependeu 
de um esforço colectivo em que 
seria injusto destacar alguém. 
Em termos pessoais senti-me 
honrado por coordenar uma 
notável equipa de colegas que 
deram um contributo inexcedível 
à Ordem dos Médicos e à classe 
a que pertencem. Neste contex
to, e mais do que a minha opi
nião individual, importam os re
sultados de uma sondagem te
lefónica realizada aos médicos 
da Secção Regional do Norte, 
que me permito citar, usando 
alguns quadros exemplificativos. 

Quadro I 
Posições sobre a acção programática 

desenvolvida pela SRNOM 

Negativa 

Não sabe 

Não responde 

51 

88 

93 

Quadro li 

17.9 

18.9 

Posições sobre o estilo de actuação 
da SRNOM 

45 9.2 
Não responde 77 15.7 

2 - A acção da Ordem dos Médi
cos caracterizou-se por rigor, 
coerência e firmeza. Esta acção 
resultou de uma permanente 
consensualização de opiniões 
dentro do Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médi
cos e pelo excelente relaciona
mento pessoal e institucional 
entre todos os membros do CNE, 
desde o Presidente da Ordem 
dos Médicos aos representan
tes dos tr~s Conselhos Regio
nais. 
Ao fim de três anos de trabalho 
intenso importa destacar que 
ocorreram apenas votações em 
dois assuntos: uma referente a 
uma divergência puramente tác
tica em relação à legislação so
bre acto médico e a outra refe
rente a uma proposta de consti
tuição dos júris de exames e de 
definição dos métodos de ava
liação do internato complemen
tar, a submeter à apreciação do 
Ministério da Saúde. Na primeira 
questão a proposta final que a 
Ordem dos Médicos aceitou, 
teve origem no Ministério da 
Saúde (ao tempo dirigido pela 
Drª Maria de Belém Roseira) e 
era quase um decalque da pro
posta do CRN. Quanto à segun
da, o CRN defendia que os júris 
de avaliação de exame final do 
internato complementar deve-

Quadro III 
Apreciação sobre o estilo de actuação da SRNOM em função da sua acção programática (%) 

Acção programática 

Positiva 
Estilo de actua~o Negativa 

74.0 
9.8 

Não sabe 21 .6 

Não responde 8.6 
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3.3 
70.6 
2.7 
4.3 

..... 
14.1 
11.8 

64.9 
11 .4 

Nlo nllponde 

8.6 

7.8 

10.8 
75.7 

N-

269 
51 

37 
70 

·-

riam ser integralmente indica
dos pela Ordem dos Médicos e 
todos os seus membros estra
nhos ao processo de formação 
dos candidatos; defendemos 
igualmente uma avaliação con
tínua quantitativa e uma avalia
ção final qualitativa. Por maioria, 
o CNE deliberou que o referido 
júri devia integrar o orientador 
de formação do interno e os 
métodos de avaliação deviam 
ser de tipo qualitativo durante o 
internato e de tipo quantitativo 
no final do internato. 
Em qualquer dos casos, o CRN 
votou vencido, mas demonstrou, 
pela sua prática, que a solidarie
dade interna dentro da Ordem 
dos Médicos é uma prática que 
deve ser preservada o mais pos
sível. 

3 - Respondido em 2. 

4 - As medidas adoptadas pela 
SRN da Ordem dos Médicos 
correspondem ao enunciado no 
Programa de Candidatura 
"Protagonismo, Dignidade e 
Mudança" que os médicos da 
Secção Reg ional do Norte 
sufragaram em 1998. Destas 
mesmas correspondência fize
mos eco na "Declaração de Prin
cípios" de recandidatura para o 
Triénio 2002-2004, já apresen
tada, e que passo a citar: 

«Porque prestigiámos os mé
dicos e a sua Ordem junto dos 
doentes e da opinião pública. 

Porque colocámos a Ordem 
ao serviço dos doentes. 

Porque a Ordem dos Médicos 
passou a ter voz, capacidade de 
decisão e espírito reivindicativo. 



Porque fomos protagonistas 
na defesa dos médicos e no 
combate às calúnias a que estes 
tem sido sujeitos, defendendo, 
energicamente, perante a Opi
nião Pública e o Poder Político, o 
bom nome, a dignidade e a ho
nestidade do grupo profissional 
que nos elegeu. 

Porque promovemos a 
concertação de esforços de to
das as associações representa
tivas de médicos. 

Porque não gerimos a Ordem 
dos Médicos como funcionários 
da confiança política do Ministé
rio da Saúde. 

Porque a Ordem dos Médicos 
passou a ser respeitada pelos 
organismos e estruturas depen
dentes do Ministério da Saúde. 

Porque cumprimos o dever de 
defender e de promover a satis
fação profissional dos médicos 
lutando contra as condições de 
trabalho, degradadas e degra
dantes, em que aqueles exer
cem a sua actividade. 

Porque defendemos a quali
dade técnica da Medicina lutan
do contra os constrangimentos 
burocráticos e financeiros que 
são impostos aos médicos. 

Porque, para benefício dos 
doentes, elaborámos orienta
ções destinadas a garantir a qua
lidade técnica do exercício da 
Medicina. 

Porque combatemos com vi
gor e com determinação o exer-

Dr. Miguel Leão - Presidente do Conselho Regional do Norte da OM 

cício ilegal da Medicina e temos 
conseguido evitar a legalização tram o grupo profissional a que 
do charlatanismo, disfarçado pertencem e que violam os nos-
pela designação de "Medicinas sos códigos de conduta, inde-
Aiternativas. pendentemente das funções, es-

Porque aplicámos o poder dis- tatuto ou prestígio social ou pro-
ciplinar perante todos os médi- fissional que possuíssem. 
cos, exercessem eles as suas Porque defendemos os médi-
funções em Instituições Públi- cos portugueses, através dos 
cas ou Privadas, não entregan- meios legais ao nosso alcance, 
do essas competências ao Mi- da concorrência de médicos es-
nistério da Saúde. trangeiros sem as mesmas qua-

Porque não hesitámos em · lificações. 
punir os médicos que deslus- Porque a Ordem dos Médicos 

passou a defender o seu papel 
impositivo e exclusivo na defini
ção de especialidades médicas, 
na fixação de critérios de idonei
dade dos serviços médicos, na 
creditação profissional e no con
trolo da qualidade técnica da 
Medicina recusando-se a ceder 
as competências técnicas dos 
Colégios de Especialidade e as 
atribuições dos órgãos executi
vos da Ordem dos Médicos, aos 
organismos dependentes do 
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ENTREVISTA 
Dr. Miguel Leão 

Ministério da Saúde. 
Porque as regras de funcio

namento dos Colégios de Espe
cialidade e das Comissões de 
Subespecialidades e Competên
cias passaram a estar adequa
das a um desenvolvimento pro
fissional continuo e moderno, no 
respeito pelos respectivos pare
ceres técnicos. 

Porque os Médicos Internos 
passaram a palticipar na avalia 
ção das suas condições de for
mação. 

Porque impedimos que vários 
grupos de pressão obrigassem 
os médicos a frequentar deter
minados eventos científicos pon
do em causa os títulos que cada 
médico já possui. 

Porque evitámos a 
receltificação dos médicos es
pecialistas. 

Porque elaborámos propos
tas exequíveis, justas e transpa
rentes para o acesso aos Cur
sos de Medicina. 

Porque evitámos medidas des
tinadas a criar excedentes de 
médicos, levando à diminuição 
da sua capacidade reivindicativa 
e à sua proletarização e, por 
isso, à degradação da qualida
de dos serviços prestados aos 
doentes. 

Porque pugnámos, com êxito, 
pelo primado das hierarquias e 
das decisões médicas dentro 
das equipas de saúde, acaute
lando as competências dos mé
dicos face às intromissões de 
outros profissionais. 

Porque defendemos as Car
reiras Médicas e a independên
cia técnica dos médicos nelas 
integrados. 

Porque defendemos os prin
cípios inerentes ao exercício da 
Medicina Convencionada e da 
Medicina Livre. 

Porque conseguimos que a 
Ordem dos Médicos palticipas
se institucionalmente na fiscali
zação da organização e gestão 

de unidades públicas de saúde. 
Porque passámos a auditar e 

a avaliar o funcionamento das 
unidades privadas de saúde, as
sumindo, sem tibieza, as com
petências da Ordem dos Médi
cos. 

Porque mantivemos a compe
tência exclusiva dos médicos na 
realização de prescrições tera
pêuticas, evitando que estas fos
sem alteradas nas farmácias. 

Porque garantimos a liberda
de da prescrição médica não 
fornecendo, ao Ministério da 
Saúde e organismos dele depen
dentes, instrumentos de coer
ção dessa mesma liberdade. 

Porque impedimos que impu
sessem aos médicos o cumpri
mento de determinados formu
lários terapêuticos. 

Porque organizámos a Ordem 
dos Médicos de forma a garantir 
uma ligação institucional entre 
os Médicos e a Ordem, através 
dos Delegados da Ordem dos 
Médicos nos Locais de Traba
lho. 

Porque iniciámos a criação de 
sedes distritais da Ordem dos 
Médicos na Região Noite. 

Porque os médicos passaram 
a conhecer as actividades dos 
Corpos Gerentes da Ordem, 
através de informações contínu
as e atempadas. 

Porque criámos uma Revista 
e organizamos a Página Elec
trónica da Ordem dos Médicos. 

Porque reactivamos o Fundo 
de Solidariedade da Ordem dos 
Médicos, destinado a apoiar co
legas em situação económica 
difícil. 

Porque organizámos uma 
consultaria jurídica eficiente. 

Porque prestigiámos, como 
valores simbólicos da Ordem dos 
Médicos, o Juramento de 
Hipócrates e o Dia do Médico. 

Porque transformamos a 
Casa do Médico num centro de 
actividade cívica e cultural da 

Cidade do Polto e do Noite do 
País. 

Porque inserimos a Ordem dos 
Médicos na Sociedade Civil, 
através de múltiplas parcerias 
com várias Universidades e As
sociações cívicas, culturais e 
profissionais, e, nomeadamen
te, com as Associações de Estu
dantes das Faculdades de Me
dicina. 

Porque fomos os dinami
zadores do Fórum Noite das 
Profissões Liberais. 

Porque contribuímos decisi
vamente para evitar a subjuga
ção dos médicos poltugueses a 
modelos estrangeiros de forma
ção médica. 

Foi por tudo isto que a agen
da negocial da Ordem dos Médi
cos com o Ministério da Saúde 
resultou, em grande palte, de 
propostas oriundas da Secção 
Regional do Noite, posteriormen
te assumidas e consen
sualizadas no Órgão Executivo 
Nacional da Ordem dos Médi
cos. 

Citamos como exemplos: 
- a definição de receita médica 

e das competência para a 
prescrição de medicamentos 
ou terapêuticas de uso huma
no 

- a revisão da legislação que 
permitia a compatticipação di
ferenciada de medicamentos 
conforme a especialidade do 
médico prescritor. 

- a revisão do processo de elei
ção das direcções técnicas dos 
centros de saúde, separando 
a eleição dos responsáveis mé
dicos da dos responsáveis de 
enfermagem. 

- a revisão do Estatuto Discipli
nar dos Médicos de modo a 
permitir-se a abertura de 
inquéritos, promovidos pela 
Ordem dos Médicos, nas insti
tuições públicas de saúde. 

- a revisão da Lei Orgânica da 
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Inspecção Geral de Saúde 
com o objectivo de assegurar 
a participação obrigatória de 
peritos designados pela Or
dem dos Médicos nas acções 
inspectivas promovidas pela 
Inspecção Geral de Saúde, 
relativas à apreciação da ac
ção médica. 

- a revisão da legislação sobre o 
Internato Complementar, co
metendo à Ordem dos Médi
cos um papel impositivo e ex
clusivo na definição de especi
alidades médicas, na fixação 
de critérios de idoneidade dos 
serviços médicos para a for
mação de especialistas, na 
creditação profissional espe
cializada e pós-especializada 
e no controlo da qualidade téc
nica da Medicina." (Fim de 
citação) 

5 - Respondido em 4 

6 - Não termos conseguido mo
dificar a legislação referente à 
Medicina Convencionada e não 
termos mobilizado, como gosta
ríamos, os médicos internos para 
as actividades da Ordem dos 
Médicos 

7 - A acção do actual Governo 
variou conforme os diversos Mi
nistros da Saúde que, provavel
mente, foram reflectindo as dife
rentes expressões da paixão 
pela Saúde do Senhor Primeiro 
Ministro. Da Drª Maria de Belém 
Roseira, com quem o actual CNE 
da Ordem dos Médicos teve re
lações temporalmente curtas, 
lembro a sua coerência e honra
dez no que se refere à legisla
ção sobre Acto Médico, infeliz
mente vetada pelo Senhor Pre
sidente da Republica. Lamento, 
contudo, que no seu tempo a 
Inspecção Geral de Saúde não 
tivesse conseguido evitar contí
nuas fugas de informação para 
os órgãos de comunicação 

social, quando de tratava de 
anunciar alegadas situações de 
corrupção envolvendo os médi
cos. O seu Ministério terá feito 
ainda numerosos estudos, do
cumentos e dissertações que 
parecem estar a ser de grande 
utilidade ao actual Ministro da 
Saúde. No que se refere à Minis
tra Manuela Arcanjo a sua inac
ção decisória contrastou com 
várias e inequívocas provas de 
respeito pelos médicos e pelo 
seu papel central no sistema de 
saúde. Mais cedo do que seria 
previsível já é possível intuir-se 
que as verdadeiras razões da 
sua demissão não decorreram 
do défice orçamental da Saúde. 
Se assim não fosse a comunica
ção social, álgumas vozes bem 
pensantes (do Partido do Go
verno e da Oposição) e até o 
próprio Primeiro-Ministro já teri
am procedido à eliminação polí
tica do actual Ministro da Saúde, 
o Prof. Doutor Correia de Cam
pos, que não se coibiu de anun
ciar que só considerava preo
cupante um défice orçamental 
na Saúde se este rondasse os 
500 milhões de contos, ou seja, 
um passivo bem superior aos 
290 milhões de contos de défice 
apresentados pela gestão da 
Profª Doutora Manuela Arcanjo. 

8- O Prof. Dr. António Correia de 
Campos assumiu a pasta da 
Saúde em condições politica
mente únicas. Viu resolvido o 
défice orçamental , pela iniciati
va política do Primeiro-Ministro 
que assim lhe criou condições 
de gestão que não havia facul
tado à Profª Manuela Arcanjo . É 
politicamente protegido pelo 
Senhor Presidente da Republica 
(de quem foi colaborador), cujas 
preocupações e empenhamento 
pelas questões da saúde são do 
conhecimento público. Ao longo 
da sua carreira de Professor e 
Cronista motivou uma enorme 
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expectativa dos órgãos de co
municação social junto dos quais 
se tem desdobrado em múltiplas 
entrevistas ao ponto de ter sido 
apelidado, num editorial do Diá
rio de Notícias, de segunda pi
careta falante. Por tudo isto, o 
actual Ministro é um homem com 
sorte política, como aliás o pró
prio afirmou em entrevista ao 
Jornal Público. De momento , 
sabe-se que terá impedido o 
consumo de cigarros no Conse
lho de Ministros, que viaja de 
comboio nas suas deslocações 
e que não abandonou (por ra
zões que a razão desconhece) a 
presidência do INA (Instituto Na
cional de Administração), quiçá 
por ter percebido rapidamente 
quão etéreas e voláteis são as 
funções de Ministro da Saúde. 
No plano político sabe-se ainda 
que pretende criar o cargo de 
Alto Comissário para a Saúde 
(com o que parece desvalorizar 
as funções políticas que se atri
bui e que atribui aos membros 
do seu próprio gabinete) e que 
anseia responsabili zar os médi
cos, e apenas os médicos, pelos 
gastos na saúde. Daí a sua pre
tensão de impor aos médicos 
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Dr. Miguel Leão 

tectos financeiros para a pres
crição e, ainda, de os vir a impe
dir de prescrever no caso da
queles tectos serem excedidos. 

9 - Considero não ser necessá
ria uma nova Lei de Bases da 
Saúde. A ser aprovada a pro
posta elaborada pela Profª Drª a 
Manuel Arcanjo considero indis
pensável a revisão dos artigos 
25 e 26 e o aditamento de um 
novo artigo (eventualmente o 
28°). Importa aliás destacar que 
a Ordem dos Médicos havia já 
estabelecido com a Profª Douto
ra Manuela Arcanjo um acordo 
de princípios no que se refere à 
revisão do artigo 25 e ao adita
mento de um novo artigo, de 
acordo com a proposta que a 
seguir se transcreve: 

«Artigo 25° 

3 - O Ministério da Saúde orga
niza um registo nacional das pro
fissões e dos profissionais de 
saúde, com exclusão daqueles 
cuja inscrição seja obrigatória 
numa associação profissional de 
direito público. 

4- A inscrição obrigatória referi
da no número anterior é da res
ponsabilidade da respectiva as
sociação profissional de direito 
público e funciona como registo 
nacional dos profissionais nela 
inscritos, sendo facultada ao 
Ministério da Saúde sempre que 
por este solicitada. 

Artigo 28° 

(Associações Profissionais de 
Direito Público) 

1 - O ingresso e a permanência 
no Serviço Nacional de Saúde 
dos profissionais de saúde cuja 
inscrição seja obrigatória numa 
associação profissional de direi
to público dependem de inscri
ção na respectiva associação 
profissional. 
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2 - São reconhecidas às asso
ciações profissionais de direito 
público as funções de definição 
da deontologia profissional, bem 
como a de participação, em ter
mos a regulamentar, na defini
ção da qualidade técnica, mes
mo para os actos praticados no 
âmbito do Serviço Nacional de 
Saúde, estando-lhes também 
cometida a fiscalização da acti
vidade dos profissionais de saú
de em exercício individual. " 

No que se refere ao artigo 26° 
da Proposta de Lei de Bases , foi 
a própria Prof. Doutora Manuela 
Arcanjo que, face aos argumen
tos aduzidos pela Ordem dos 
Médicos, procedeu a nova pro
posta de redacção do referido 
artigo, que mereceu o parecer 
favorável da Ordem dos Médi
cos e que se passa a citar: 

1. A Lei regula as carreiras pro
fissionais, as competências téc
nicas e deontológicas consubs
tanciadas nos estatutos das Or
dens e privilegia e estimula o 
exercício em dedicação plena. 

2. Os profissionais de saúde vin
culados aos estabelecimentos 
de saúde públicos estão sujei
tos ao estatuto da função públi
ca ou ao regime do contrato 
individual de trabalho, com as 
especificidades decorrentes da 
lei. 

3. Os estabelecimentos de saú
de públicos onde exista o regime 
do contrato individual de traba
lho podem ser parte em instru
mentos de regulamentação co
lectiva de trabalho ou promover 
a celebração de Acordos de 
Empresa 

4. A lei estabelece as formas de 
remuneração que são basea
das nas previstas para as carrei
ras profissionais, em razões de 
mérito e em critérios objectivos 
de avaliação do desempenho 

que podem assumir a natureza 
de incentivos. 

5. Aos profissionais de Saúde 
com relação jurídica de empre
go público que constituem cor
pos especiais é permitido o exer
cício de actividade privada sem 
prejuízo das normas que regem 
o regime de trabalho em dedica
ção exclusiva e as constantes 
deste artigo. 

6. Os profissionais do SNS com 
relação jurídica de emprego pú
blico apresentarão uma decla
ração, sob compromisso de hon
ra, de que do exercício de activi
dade privada não resultará pre
juízo para o interesse público 
podendo ser-lhe solicitada in
formação sobre os locais e ho
rários de exercício de actividade 
privada. 

7. O exercício de clinica privada 
por profissionais de saúde nos 
estabelecimentos de saúde onde 
exercem funções carece de au
torização prévia do Ministro da 
Saúde. 

1 O - Aumentar o investimento na 
área da saúde; criar instrumen
tos de gestão que estimulem a 
produtividade com qualidade e 
o primado da hierarquia técnica 
dos médicos; definir uma políti
ca de comparticipação de medi
camentos baseada em critérios 
científicos; motivar os médicos e 
os restantes profissionais de 
saúde através da melhoria das 
condições salariais e de exercí
cio profissional; rever a legisla
ção referente à Medicina 
Conven-cionada, no sentido de 
garantir o acesso livre e univer
sal dos médicos tecnicamente 
habilitados àquele regime de 
prestação de serviços e a livre 
escolha dos doentes. 

11 -Sim. 

/ 
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1 - O trabalho desenvolvido pela 
Secção Regional do Centro nes
tes quase três anos, penso que 
foi aos olhos dos médicos posi
tivo, fundamentando-se esse 
balanço nas inúmeras manifes
tações dos colegas que nos fa
zem chegar a sua opinião e o 
seu incentivo, para continuar
mos no mesmo caminho. O nos
so programa de candidatura foi 
praticamente todo cumprido. 

2 -A Ordem dos Médicos é uma 
Organização complexa, exigin
do dos seus dirigentes muito tra
balho, muita ponderação e ca
pacidade de negociação, para 
se chegar a consensos que não 
ofendam os princípios que cada 
um defende. 
Na minha perspectiva a acção 
global da Ordem dos Médicos foi 
positiva, embora reconhecendo 
que algumas tomadas de posi
ção não seriam as que a Secção 
Regional do Centro tomaria indi
vidualmente, sei, inclusive, de 
críticas de muitos dos nossos 
apoiantes, desejosos de mani
festações de pureza de princípi
os que nos lavariam a consciên
cia, mas sem trazer em nada de 
benéfico para a Saúde e para 
os médicos. Sabemos das diver
gências na forma de pers
pectivar a organização e a ges
tão da saúde, do como encarar 
o interesse da classe médica, do 
diferente posicionamento políti 
co das Direcções das Secções 
Regionais, mas foi possível en-
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centrar o máximo denominador 
comum, facilitando a acção da 
Ordem dos Médicos como um 
todo, relegando para segundo 
plano o nosso protagonismo. 

3 - Como se pode inferir da 
resposta anterior, o relaciona
mento foi correcto, tendo em 
múltiplas ocasiões havido 
sintonia e em alguns casos 
discordâncias, que sem gran
des alarid~s da Secção Regio
nal do Centro, fizemos notar e 
trazer até aos médicos. 
Ser Bastonário, é sem dúvida, 
um exercício de permanente ex
posição, exigindo um conheci
mento exaustivo de todos os 
dossiers. 
Nas actuais circunstâncias, sem 
um staf de apoio com capacida
de de resposta às várias 
temáticas , sem a completa 
profissionalização do cargo (que 
não defendemos), é um verda
deiro milagre não haver um nú
mero maior de tomadas de po
sição susceptíveis de contesta
ção pelos médicos. Por isso, seria 
importante que rapidamente se 
fizessem as reformulações in
dispensáveis. 
O actual Bastonário teve para 
com a Secção Regional do Cen
tro várias manifestações de ami
zade que não vamos esquecer. 

4 - A Secção Regional do Centro 
assumiu, desde o início das suas 
funções, defender todas as ini
ciativas que levassem a uma 

·-. 

melhoria da qualidade dos Ser
viços de Saúde, facilitassem uma 
reforma do Sistema de Saúde 
que motivasse os médicos ga
rantindo cuidados de qualidade 
e no tempo adequado aos cida
dãos do nosso país. 
Concomitantemente era nossa 
intenção garantir que todos as 
reformas do funcionamento da 
Ordem dos Médicos fossem 
aperfeiçoadas, por forma a es
tabilizar os princípios de 
democraticidade que consigna
ram a Ordem dos Médicos: a 
Casa de todos os Médicos. 
Outro aspecto importante era 
desenvolver actividades que 
melhorassem a preparação da 
classe em algumas temáticas 
que até à pouco não eram temas 
do seu interesse: a gestão, a 
qualidade, os novos contributos 
da Sociedade da informação. 
Fizemos múltiplos cursos pelos 
vários distritos médicos sobre 
estas matérias e a adesão, foi 
um reconhecimento de que es
távamos certos. 
Também a nível cultural a Sec
ção Regional do Centro desen
volveu, com uma frequência às 
vezes semanal , iniciativas abran
gendo aspectos ligados à litera
tura, á pintura, à música, ao lazer. 
Não podemos deixar de referir 
algumas acções de parceria com 
outras Instituições da Região, 
quer a nível de conferências, 
quer a nível de debates, alar
gando a esfera de intervenção 
social da Ordem dos Médicos. 
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Estamos serenos, mas exigimos 
ainda mais. 
O que foi conseguido já é bas
tante, mas não esquecemos que 
aumentaram as expectativas 
para os próximos corpos sociais 
desta Secção. 
Finalmente não posso esquecer 
a grande ajuda das Direcções 
Distritais da Secção, inexcedíveis 
na contribuição para consumar
mos toda esta acção. Por isso, 
não quero deixar de agradecer 
a todos os Colegas membros 
dos Corpos Sociais desta Sec-e ção Regional. 

5 - Por tudo o que disse nas 
anteriores questões, penso que 
no essencial o programa foi mi
nimamente cumprido. 
É evidente que não fizemos mui
to barulho à nossa passagem, 
mas também aí houve uma clara 
opção pela discrição. 

6 - As dificuldades são sempre 
múltiplas e é nossa convicção 
que cada vez mais as exigências 
vão ser maiores. A responsabili
dade de estar à frente de uma 
Organização como a Ordem dos 
Médicos vai ser cada vez mais 

Dr. Reis Marques - Presidente do Conselho Regional do Centro da OM 

pesada, exigindo mais tempo, 
mais conhecimentos, maior ca
pacidade de audição dos asso
ciados, maior ponderação para 
se conseguirem as sínteses pos
síveis. 

7 - A actuação do Governo nes
te sector deixou-me algum amar
go e sou franco, eram maio-res 

as minhas expectativas. 
Como já afirmei por várias ve
zes, não sou daqueles que pen
sa que a Saúde está no caos. 
Digo mesmo que essa é a tónica 
de todos aqueles que querem 
alterar profundamente o esque
ma organizativo e conc~ptual 

do nosso Sistema de Saúde. 
Reconheço a necessidade de 
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fazer mais e melhor, mas temos 
de afirmar que progressivamen
te os nossos índices de saúde 
têm vindo a melhorar, a medici
na aumentou bastante a quali
dade do seu exercício e temos 
capacidades para rentabilizar 
de forma total os investimentos. 
Há uma realidade incontornável 
chamada - insatisfação da po
pulação. 
Esta terá que ser equacionada e 
olhada nas várias vertentes que 
a influenciam, mas toda a cam
panha que tem sido feita, valori
zando os aspectos negativos e 
algumas dificuldades (que não 
deveriam já existir) na adminis
tração da saúde, têm contribuí
do bastante para o desconten
tamento do Serviço Nacional de 
Saúde. 
Julgo mesmo que algumas pes
soas alinharam na contestação 
e algumas organizações fizeram 
manifestações e afirmações, que 
amplificaram somente a voz dos 
possíveis coveiros de um Servi
ço Nacional de Saúde universal 
e tendencialmente gratuito. 

8 - Ainda é cedo para nos pro
nunciarmos. O actual Ministro é 
uma pessoa conhecedora, mas 
não é condição suficiente para 
resolver as questões da saúde 
no nosso país. 
Já passaram igualmente muitas 
individualidades pelo Ministério 
da Saúde e os problemas aí 
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estão à espera da melhor solu
ção. 
Vamos aguardar o tempo ne
cessário para um pronunciamen
to mais abalizado. 

9- Acho que não é uma priorida
de deste governo fazer aprovar 
a Lei de Bases, pelo que me 
parece para já, não ter interesse 

·-
qualquer crítica em relação à 
iniciativa do anterior Ministério. 

1 O - São fundamentais algumas 
iniciativas: 
- Desconcentrar a tomada de 

decisão, de forma a aproximar 
as decisões dos problemas 
concretos. 

- Alterar o Estatuto Jurídico dos 
Hospitais por forma a adoptar 
uma gestão empresarial des
tas unidades. 

- Manter o Serviço Nacional de 
Saúde, como espinha dorsal 
do Sistema de Saúde, mas fa
cilitar outras formas de presta
ção que se mostrem mais ade
quadas às necessidades da 
população, como as conven
ções em muitas áreas. 

- Promover e acarinhar as ini
ciativas dos profissionais na 
organização da prestação dos 
cuidados primários, desburo
cratizando estruturas e formas 
organizativas desses mesmos 
cuidados. 

- Promover incentivos remune
ratórios que possam premiar 
uma maior quantidade e quali
dade dos actos praticados. 

- Criar condições para uma 
maior responsabilidade dos 
gestores. 

- Melhorar significativamente a 
relação do doente com o seu 
médico, base fundamental do 
exercício médico e da relação 
de confiança que tem de exis
ti r. 

São na minha perspectiva algu
mas condições mínimas para po
dermos alterar o actual clima de 
insatisfação da população e de 
prestação dos profissionais. 

11 - Vou. Apresentarei no mês 
de Setembro a minha candida
tura. 



ENTREVISTA 

1 - Não me compete fazer o 
balanço do trabalho deste 
triénio. O balanço deve e será 
feito pelos médicos no próximo 
dia 12 de Dezembro. 
Nessa altura saberemos se a 
opinião que têm do nosso man
dato é positiva ou negativa. 
Pela nossa parte há um sentido 
de dever cumprido quando ve
mos os compromissos assumi
dos há três anos e verificamos 
que a todos foi dada a necessá
ria resposta. 
Não sabemos se poderíamos ter 
feito melhor, sabemos que fize
mos com todo o empenhamento 
o que fomos capazes. Cabe aos 
Colegas dizer qual a opinião que 
têm do nosso trabalho. 

2 - A acção da Ordem dos Médi
cos não é classificável em qual
quer escala quantitativa. 
Numa escala qualitativa acho que 
a acção da Ordem dos Médicos 
é árdua, difícil de luta contínua e 
inúmeras incompreensões. 
É uma acção permanente em 
defesa do bom nome dos médi
cos, das melhores condições de 
saúde para as pessoas. Isto con
tra a acção dos múltiplos 
intervenientes no sistema que 
só pretendem dele tirar benefí
cios. 
É muitas vezes uma acção 
inglória contra o preconceito, o 
juízo enviesado e quando não 
mesmo contra a acção daninha 
daqueles que imaginam que se 
diminuírem a força dos médicos 
ou da Ordem, poderão disso ti
rar vantagens pessoais ou de 
grupo. 
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No último mandato penso que a 
Ordem conseguiu inverter aram
pa descendente na opinião pú
blica dando aos médicos uma 
credibilidade já perdida. É no 
entanto esta uma matéria frágil, 
iminentemente dinâmica que 
qualquer erro ou omissão pode 
pôr em causa a qualquer mo
mento 

3 -O relacionamento do Conse
lho Regional do Sul com os res
tantes Conselhos e com o 
Bastonário tem sido irrepre
ensível e não passível de qual
quer crítica. 
Tivemos a sorte de encontrar 
nos restantes órgãos da Ordem, 
quer a nível da nossa Secção 
quer das outras e por parte do 
Bastonário, pessoas inteligen
tes e verdadeiramente empe
nhadas em obter as melhores 
soluções para os médicos. 
Quando assim é, quando as 
pessoas se empenham com ho
nestidade numa tarefa colectiva 
é muito fácil ultrapassar as natu
rais divergências de opinião. 
Por outro lado, sendo tudo pes
soas democráticas o mecanis
mo do voto maioritário permite 
sempre ultrapassar as situações 
em que alguma irredutibilidade 
impeça o consenso. 
Em resumo, o Conselho Regio
nal não tem críticas a fazer seja 
a quem for. O que não foi possí
vel conseguir foi por nossa cul 
pa e não por culpa de mais nin
guém. 

4 - A principal medida da Direc
ção Regional do Sul foi aquela 

que ninguém se apercebeu 
excepto quando qualquer pro
blema o fez entrar em contacto 
com a Ordem. Foi toda uma 
reestruturação dos serviços que 
permitiu uma resposta efectiva, 
em tempo útil , consistente do 
ponto de vista administrativo, 
ideológico e político. 
Tal reorganização que passa por 
responder em tempo útil a todos 
os Tribunais que solicitaram pa
recer da Ordem ou a proceder 
ao registo de médicos estran
geiros em tempo médio de 1 O 
dias. Tal reorganização significa 
responder a todas as cartas 
dirigidas à Secção Regional em 
tempo médio de 3 (três) dias, ou 
enviar todas a:s actas das reu
niões semanais do Conselho Re
gional a todos os médicos elei
tos para todos os lugares da 
Secção Regional acompanha
dos de toda a documentação 
pertinente. 
Se juntarmos a esse facto uma 
real política de pessoal que per
mitiu reformar alguns funcioná
rios que trabalhavam há longos 
anos na Ordem, com toda a fide
lidade e empenho que se reco
nhece, mas igualmente com o 
cansaço correlativo, ao mesmo 
tempo que permitiu abrir con
cursos externos através de anún
cios na imprensa. Tal acção 
permitiu contratar pessoas na 
área da informática, das línguas, 
do secretariado, etc. que permi
tirão, a continuar-se tal política, 
transformar a Ordem numa 
máquina eficaz de resposta às 
solicitações dos Médicos e da 
Sociedade em geral. 

' I 

· I 
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Dr. Pedro Nunes - Presidente do Conselho Regional do Sul da OM 

Esta maior dinâmica da estrutu
ra permitiu o que era menos 
credível há três anos que foi ter 
um Restaurante de elevada qua
lidade e preços aceitáveis, a 
funcionar diariamente, uma ga
leria de arte que muito em breve 
irá trabalhar com regularidade, 
a Biblioteca Histórica da Ordem, 
que é da Secção Regional, que 
vamos agora inaugurar. 
Foi também essa gestão eficaz 
que permitiu criar o Fundo de 
Apoio e Defesa do Médico com 
uma verba cinco vezes superior 
à prevista e dinamizar a criação 
do Fundo de Solidariedade que 

há anos se falava mas que só 
agora efectivamente existe. 
O apoio aos médicos em termos 
de protocolo com a banca, com 
as seguradoras e agora com 
operadores de telemóveis estão 
a funcionar e utilizáveis por qual
quer um. 
A restruturação de todo o siste
ma informático está completo em 
termos de hardware e um siste
ma de organização da Base de 
Dados vai em breve ser 
adjudicada. 
Neste momento qualquer médi
co, em qualquer ponto do terri
tório da Secção Regional , ob-

a mca6~ 1'lffi 

c~M~-
1llb1JV ~~ eu

(3(Jffb ~ r:de«M e 

me~» 
tém os documentos que neces
sita directamente sem esperar 
pela remessa a partir de Lisboa. 
Para além disto interviemos na 
área política apresentando e 
dando origem a inúmeras pro
post?s como seja as de 
reformulação dos internatos, a 
reformulação do regulamento de 
publicidade, um novo regula
mento eleitoral negociado com 
as listas perdedoras das últimas 
eleições e publicado com menos 
de dois anos de antecedência 
em relação às próximas. 
Procedemos ao Censo dos Mé
dicos e estamos praticamente a 
ponto de poder emitir novas cé
dulas profissionais com algumas 
surpresas. 
Também não me parece de so
menos o lançamento do 
MEDI.COM que é um jornal 
descomprometido mas permite 
aos médicos dialogarem uns com 
os outros. Acrescente-se que 
deve ser o único órgão de infor
mação médica que não tem qual
quer apoio ou publicidade far
macêutica. 
Independentemente de todas 
estas acções, umas mais outras 
menos conhecidas, gostaria de 
destacar uma acção permanen
te de intervenção a nível local 
procurando evitar conflitos en
tre os médicos, e entre estes e 
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as direcções dos serviços ou 
das unidades de saúde. 
Esta acção persistente no terre
no, que só foi possível dado a 
Secção funcionar como uma 
grande casa de muita gente de 
parte inteira e em pé de igualda
de, e não como um clube de 
iluminados, é talvez o maior 
contributo que esta direcção 
deixa à Classe. A Comissão para 
Avaliação para os Cuidados de 
Saúde no Algarve é unicamente 
a face visível desta acção per
sistente e de permanente dispo
nibilidade em que nomes de 
Centros de Saúde como Santa 
Maria, nos Açores, Sines ou 
Ourém e de Hospitais como An
gra do Heroísmo, Curry Cabral, 
Faro ou Cascais também pode
riam ser inscritos. 

5 - O programa "Em Nome dos 
Médicos" foi integralmente cum
prido. Para isso muito contribuiu 
não termos assumido compro
missos que não decorriam da 
nossa acção. É óbvio que é sem
pre possível em épocas eleito
rais prometer a Lua. Prometer 
Leis que deverão ser aprovados 
pelo Conselho de Ministros e 
promulgadas pelo Presidente da 
República, pode ser bom para o 
ego e permitir votos de um ou 
outro distraído mas não é uma 
atitude séria. 
Não gostaria de estar no papel 
de um conhecido treinador de 
futebol que oito dias depois das 
eleições do clube foi dizer que 
as contratações anunciadas 
eram promessas eleitorais. 
Gosto de me rever em grupos de 
pessoas que prometem o que 
sabem ser possível e no fim do 
mandato prestam contas. 
Estou assim particularmente à 
vontade. Basta ir buscar o Pro
grama Eleitoral de 98 e verificar 
se algo do que lá está escrito 
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não foi feito ou o foi de outra 
forma. 
Entendo que a verdade e a serie
dade ainda são as únicas armas 
que os médicos têm face ao po
der político e que a longo termo 
asseguram vitória. Assim é na
tural que se comece dentro da 
própria casa. 

6 - Verdadeiramente não se 
pode dizer que tenham existido 
dificuldades que tivessem impe
dido o trabalho. Contámos com 
a óptima colaboração de todos 
e, por conseguinte, se algo hou
ver a acusar é à nossa incapaci
dade. 
Claro que fomos vítimas de um 
ataque e uma crítica permanen
te por par.te de um dos Sindica
tos que parecia estar mais inte
ressado em atacar-nos que a 
defender os médicos. Só foi de
sagradável porque injusto e por
que nos impediu de desenvol
ver, como preconizáramos, uma 
ampla concertação com todas 
as organizações médicas. 
Penso que esta atitude acabou 
por nos fazer perceber que há 
certos actores que à força de se 
auto-excluirem, deixam de ser 
necessários na peça pelo que 
nem constituiu uma verdadeira 
dificuldade. 
Essencialmente a haver dificul
dades estas foram as que de
correram da imensidão da tare
fa e da fa lta de tempo para a 
completar. Com efe ito manter 
uma actividade profissional nor
mal e uma vida pessoal minima
mente aceitável pela família é 
dificilmente compaginável com o 
número de solicitações a que os 
membros do Conselho Regional 
do Sul estão sujeitos. 
No entanto, também neste as
pecto houve a enorme vanta
gem de ser um grupo coeso de 
Colegas que já se conheciam há 

·-
muitos anos pelo que foi relati
vamente simples ultrapassar as 
dificuldades. 

7 - É particularmente evidente 
para todos que a Saúde neces
sita de uma reforma estrutural e 
em profundidade. Na medida em 
que não a fez, mesmo apesar da 
boa vontade da Profª Manuela 
Arcanjo e das iniciativas da Dra. 
Maria de Belém, o balanço deste 
Governo na Saúde é profunda
mente negativo. 

8 - Habituei-me há muitos anos 
a não esperar nada dos Minis
tros para depois não ter desilu
sões. Assim com este como com 
todos, espero para ver e agirei 
em conformidade ... 

9 - . Neste momento nada. É 
particularmente evidente que é 
mais um documento destinado a 
fazer companhia a muitos outros 
na gaveta dos ultrapassados do 
Ministério da Saúde. 

1 O- No infeliz estado a que isto 
chegou já não há medidas mais 
urgentes - são todas urgentes. 
Assim vou só enumerar algumas 
correndo o risco de ser mal in
terpretado e de esquecer outras 
tantas. Diria no entanto que é 
imprescindível: 
- Recolocar os médicos nos cen

tros de decisão dado que são 
indiscutivelmente os únicos ca
pazes de, interpretando as ne
cessidades e os meios dispo
níveis, decidir a adequação de 
umas aos outros. Antes desta 
medida e enquanto se colocar 
como decisores indivíduos que 
nunca exerceram medicina, e 
como tal desconhecem em ab
soluto a realidade, nada será 
possível. 

- Em segundo lugar há que re
cuperar a iniciativa dos médi-
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cos quer individualmente quer 
em pequenos grupos. Acredi
to que toda a área do ambula
tório, quer da especialidade 
de Medicina Geral e Familiar 
quer das especialidades ditas 
hospitalares, encontraria res
posta muito mais adequada se 
estivesse centrada sobre a ini
ciativa de grupos de médicos 
quer sob a forma de empresas 
quer sob a forma de coopera
tivas. 

- Paralelamente a esta iniciativa 
dos médicos os bens da saúde 
terão de ter preço conhecido 
e, quer sejam públicos quer 
privados, os prestadores ou 
os pagadores tem de existir 
um mecanismo transparente 
de mercado. É este trabalho 
que se espera dos economis
tas da saúde e que já é tempo 
do País conhecer os resulta
dos dos múltiplos estudos em
preendidos há longos anos. 

- Existindo grupos financeiros 
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interessados em investir na 
Saúde, há que criar regras cla
ras e transparentes de modo a 
que tais investimentos sejam 
interessantes para quem os 
produz e para o País. Uma 
certeza tenho, contudo, é que, 
quer da responsabilidade dos 
médicos quer dos grupos fi
nanceiros, a produção de bens 
de saúde tem de ser auditável 
para evitar o gasto supérfluo e 
as ineficiências nos sistemas 
orçamentados ou a multiplica
ção dos actos nos sistemas 
pagos "ao acto". 

- Por último, mas nem por isso 
somos o primeiro, o Serviço 
Nacional de Saúde público 
deverá emagrecer dos secto
res em que é menos eficiente 
que a iniciativa da sociedade 
civil, mas deverá manter-se 
como estruturante do sistema, 
garantia do seu funcionamen
to e da resposta a situações 
de crise. 

·-
De qualquer forma o Serviço 
Nacional de Saúde necessita de 
se afirmar em unidades comes
tatuto de empresa pública de 
modo a que a sua gestão seja 
mais leve e próxima dos profissio
nais e dos cidadãos a quem ser
ve. 
Garantia da acessibilidade, da 
universalidade e de gratuitidade 
para a população. O S.N.S. deve 
ser também para os profissio
nais Ull1_~ referência. 
NestaconformidadeoS.N.S. tem 
de ser rapidamente expurgado 
das suas iniquidades nomeada
mente aquelas que distanciam a 
produção real da remuneração 
ou que promovem pagamentos 
diferenciados para trabalhos 
substancialmente semelhantes. 

11 - Não me vou recandidatar a 
Presidente da Secção Regional 
porque não existem candidatu
ras para Presidentes das Sec
ções Regionais: 
Na Ordem dos Médicos existe 
uma única candidatura unino
minal que é a de Presidente da 
Ordem e existem candidaturas 
para órgãos colectivos como 
sejam os Conselhos Regionais 
ou Disciplinares. 
Não sendo obviamente candi
dato a Bastonário só me poderei 
candidatar num desses órgãos 
colectivos. 
Nestes órgãos colectivos as fun
ções são distribuídas entre os 
membros após a eleição. 
Neste sentido a minha resposta 
a esta questão só pode ser: 

- Estou disponível para conti
nuar a trabalhar na Ordem dos 
Médicos. Integrado num pro
jecto colectivo com cujas idei
as e objectivos me identifico. 
No lugar que for considerado 
adequado por esse colectivo 
em que me integro. 
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Protocolo entre Universidade Católica 
Portuguesa - Centro Regional do Porto 

e Ordem dos Médicos - Secção Regional do Norte 

A Secção Regional do 

Norte da Ordem dos 

Médicos (SR~) e a 
Universidade Católica 

Portuguesa - Centro 

Regional do Porto, 

assinaram um protoco

lo de cooperação. Para 
o Presidente da SRN, 

ao celebrarem este 

protocolo, "destinado a 

viabilizar, de forma 
continuada e persisten

te, a organização de 

cursos de gestão para 
médicos, a Universida

de Católica e a Ordem 
dos Médicos dão cor

po a uma parceria de 
indiscutível significado 

e assumem claramen
te, as suas responsabi
lidades numa matéria 
central para o progres
so do Sistema Nacio
nal de Saúde". 
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Preâmbulo 

Considerando que se torna 
evidente a necessidade de in
troduzir e consolidar reformas 
estruturais no Serviço Nacional 
de Saúde de forma a torná-lo 
viável e eficiente; 

Considerando que os médi
cos têm de assumir uma cres
cente cc-responsabilidade na 
gestão das Unidades, Serviços 
e Departamentos de Acção 
Médica do Serviço Nacional de 
Saúde; 

Considerando que nos Hos
pitais e Centros de Saúde os 
médicos têm de exercer uma 
função de liderança na sua 
gestão global e assim garantir 
um necessário controlo das 
despesas, sem prejuízo da cres
cente qualidade dos serviços 
prestados aos doentes; 

Considerando que compete 
à Ordem dos Médicos promo
ver e apoiar as iniciativas que 
visem preparar cientificamente 
os médicos para tarefas que 
lhes estão cometidas na neces
sária adopção de medidas 
organizativas inovadoras no 
Serviço Nacional de Saúde; 

Considerando que se torna 
imperioso introduzir uma ges
tão profissionalizada a todos os 
níveis do Sector Público da Saú
de como forma de garantir o 
acesso atempado dos doentes 
a uma medicina qualificada no 
âmbito dos recursos disponí
veis ; 

Considerando que a Univer-

sidade Católica possui experiên
cia pedagógica e quadros alta
mente qualificados na área de 
Gestão de Serviços de Saúde e 
que, por isso, constitui uma ga
rantia do elevado nível de for
mação pós-graduada que se 
pretende facultar aos médicos; 
é celebrado o presente Proto
colo entre: 

A Universidade Católica 
Portuguesa - Centro Regio
nal do Porto - a seguir desig
nada por UCP e representada 
pelo seu Magnífico Reitor, Se
nhor Prof. Doutor Manuel Braga 
da Cruz e a Ordem dos Médi
cos - Secção Regional do 
Norte, a seguir designada por 
Ordem e representada pelo seu 
Presidente, Senhor Dr. Miguel 
Leão, o qual vai ser regido 
pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

O presente Protocolo tem por 
objecto instituir a cooperação en
tre as entidades signatárias tendo 
em vista a prossecução de activi
dades conjuntas ao nível do ensi
no, investigação aplicada, organi
zação de conferências, acções 
conjuntas de formação, promoção 
articulada de acções de coopera
ção e promoção integrada de ini
ciativas de índole pedagógica, cien
tífica e cultural. 

A execução de projectos espe
cíficos levados a cabo no âmbito 
do objecto geral referido no núme
ro anterior, poderá ser realizada 
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através da celebração de acordos 
específicos anexos ao presente 
Protocolo, se a particularidade dos 
temas assim o determinar. 

Os signatários do presente Pro
tocolo comprometem-se, desde já, 
a desenvolver em conjunto todas 
as diligências no sentido de ser 
elaborado e organizado um curso 
de pós-graduação em gestão para 
os profissionais da medicina. 

Neste contexto, a UCP 
disponibilizará as suas competên
cias de formação tendo em vista 
os mencionados fins . 

A Ordem compromete-se, por 
sua parte, a promover o curso de 
pós-graduação no círculo dos seus 
membros, bem como a diligenciar 
junto das autoridades do sector a 
acreditação do curso de pós-gra
duação, nomeadamente junto do 
Ministério da Saúde. 

Cláusula 2.!! 
(Gestão científica do Protocolo) 

1. Para a planificação e gestão 
do Protocolo será constituído um 
Conselho Consultivo integrado por 
dois representantes de cada uma 
das Instituições signatárias, a 
designar pelas respectivas Direc
ções. 

2. Ao Conselho Consultivo com
pete acompanhar o funcionamento 
do curso, sugerindo as linhas de 
actuação que entenda mais ade
quadas para atingir os fins em 
vista. 

Cláusula 3.!! 
(Gestão financeira do Protocolo) 

1. A planificação e gestão finan
ceira do Protocolo caberá às Ins
tituições signatárias, representa
das pelas respectivas Direcções. 

2. Todas as deliberações relati
vas à definição dos proveitos e 
custos do Protocolo serão toma
das por unanimidade das Institui
ções signatárias. 

3. Os respectivos resultados 
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apurados serão repartidos em 
partes iguais pelas Instituições 
signatárias. 

Cláusula 4.!! 
(Anexos ao Protocolo) 

Constituirão anexos ao presen
te protocolo, todos os papéis que 
vierem a ser produzidos tendo em 
vista a concretização do curso de 
pós-graduação. 

Cláusula S.!! 
(Vigência, revisão e denúncia) 

1. O presente Protocolo inicia a 
sua vigência a partir da data da 
respectiva assinatura, vigorando 
até ao final da primeira edição da 
pós-graduação. Renovar-se-á au
tomaticamente por iguais perío
dos, se nen.huma das partes co
municar por escrito à outra, até ao 
início da preparação da edição 
seguinte, a vontade de o não reno
var. 

2. Durante o prazo de vigência 
poderão ser introduzidas altera
ções ao Protocolo, por acordo 
entre as partes, as quais, após 
formalização, constitu irão adita
mento ao presente Protocolo. 

3. Qualquer das partes poderá, 
com observância do princípio da 
boa fé, denunciar o presente Pro
tocolo caso ocorram factos que 
devam considerar-se justificação 
válida de denúncia, a qual deverá 
ser feita com antecedência míni
ma de 90 (noventa) dias sobre a 
data da sua cessação. 

4. Em caso de denúncia qual
quer que seja o motivo, as partes 
comprometem-se a terminar os 
trabalhos em curso, sem que seja 
posta em causa a sua qualidade 
final. 

Cláusula 6.!! 
(Enquadramento) 

O presente Protocolo tem ca
rácter de enquadramento pelo que 
não supõe qualquer vínculo de 

·-
natureza legal entre as partes 
signatárias. 

Cláusula 7.!! 
(Local e meios para a realiza

ção do curso) 
As acções do curso de pós

-graduação decorrerão nas instala
ções da Ordem dos Médicos, 
comprometendo-se a Ordem a 
disponibilizar, nos termos a definir, 
os meios audiovisuais e outros 
tendo em vista a realização do 
curso. 

Cláusula 8.!! 
(Publicidade) 

Em todo o material promocional 
deverá constar o nome das duas 
entidades subscritoras do presen
te protocolo. 

Cláusula 9.!! 
(Litígio) 

1. As partes signatárias 
comprometem-se a resolver entre 
si, de forma consensual, qualquer 
dúvida, lacuna ou dificuldade de 
interpretação que possa surgir na 
aplicação do presente Protocolo. 

2. Na falta de acordo, as partes 
desde já acordam em submeter a 
uma comissão arbitral a resolução 
de qualquer questão de natureza 
contenciosa ou outras relaciona
das com a necessidade de preci
sar, completar, actualizar ou rever 
o presente Protocolo. 

3. A convenção de arbitragem 
funcionará nos termos da Lei 31/ 
86, de 29 de Agosto. 

Feito em duplicado e assinado 
no Porto em 08 de Maio de 2001 

O Magnífico Reitor 
da Universidade Católica Portu

guesa 

O Presidente da Secção Regio
nal do Norte da Ordem dos 

Médicos 

l' 
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Fundo de Solidariedade 

Quando há cerca de 

três anos tivemos os 

primeiros contactos 

com o anterior 

tesoureiro da Secção 

Regional do Sul da 

Ordem dos Médicos, o 

Dr. Rasiklal Ranchhod 

transmitiu-nos de 

imediato que um dos 

grandes projectos não 

concretizados era a 

constituição de um 

Fundo de 

Solidariedade. 

Dr. Francisco Rita 
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A 
pós este alerta, e de
pois de se constatar 
que os tesoureiros da 
SecçãoR egional do 

Norte, Dr. Rui Sousa, e do Cen
tro , Dr. João Paulo, concorda
vam com a necessidade de dar 
corpo a esta aspiração, "mete
mos mãos à obra". 

Em conversa informal com o 
nosso Colega Dr. Victor Bezer
ra fomo s info rmados que o 
Montepio Geral tinha já partici
pado na constituição de estru
turas de apoio similares, pelo 
que decidimos contactar esta 
Associação Mutualista. 

As primeiras perguntas que ha
bitualmente se colocam quando 
se fala de um Fundo de Solida
riedade são: Porquê? Qual a 
necessidade? A quem se desti
na? 

Por outro lado, e antes de avan
çar, temos também de nos ques
tionar: Como se processará 
esse apoio? Com que fundos? 
Como vão ser geridos e multi
plicados? 

As respostas às perguntas co
meçam pela necessidade de 

responder aos pedidos de aju
da feitos por Colegas ou seus 
familiares. Os processos eram 
apresentados aos Conselhos 
Regionais, que depois os ende
reçavam aos respectivos te
soureiros. Como é do conheci
mento de todos, a resposta era 
invariavelmente negativa, não 
por falta de vontade, mas sim 
por impossibilidade de enqua
dramento orgânico, desde a 
extinção da Caixa de Previdên
cia da Ordem dos Médicos. 

O Fundo então criado, nominal
mente, ficou a gerir os casos 
remanescentes, limitando-se a 
pagar valores de subsídio irri 
sórios e não alteráveis até aos 
dias de hoje. 
Tendo como princípio que era 
necessário fazer alguma coisa 
e que não nos poderíamos limi
tar a distribuir dinheiro indiscrimi
nadamente e ao sabor de co
nhecimentos pessoais, procurá
mos elaborar, conjuntamente 
com a Associação Mutualista do 
Montepio Geral, a fórmula mais 
ajustada de gerir os capitais até 
aqui acumulados. A Ordem dos 
Médicos deve identificar e ca
racterizar os casos de necessi-

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS MÉDICOS PORTUGUESES 

A Caixa de Previdência dos Médicos Portugueses foi criada por Decreto
Lei Nº 11.487 de 8 de Março de 1926. Em 31 de Janeiro de 1961 é 
aprovado por alvará do Ministério das Corporações e Previdência Social 
o regulamento da Caixa de Previdência dos Médicos Portugueses, 
instituição de previdência social da 2ª das categorias previstas no artigo 
1 da Lei Nº 1 .884 de 16 de Março de 1935 e revogada em 31 de Julho de 
1947. Em 1988, com a aprovação do Decreto-Lei Nº 27/88 de 30 de 
Janeiro, a Caixa de Previdência dos Médicos, no âmbito do Fundo de 
Solidariedade Social na mesma criado, em execução do disposto no Nº 
2 do Artigo 26º do Decreto-Lei Nº 8/82, de 18 de Janeiro, na redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei Nº 221/84 de 4 de Julho. 

1 

{ 



dade e, posteriormente, indicar ao Montepio 
Geral a quem e em quanto se ajuda. 
Este princípio norteou-nos sempre aquando 
da elaboração das propostas de Regulamento, 
pois temos consciência que a nossa função, 
como médicos e membros da Ordem, não é a 
de gerir capitais, mas sim utilizar a nossa for
mação humanista para identificar e avaliar as 
carências dos nossos semelhantes. 
O Fundo de Solidariedade criado não é uma 
entidade ou um meio para desresponsabilizar 
a família ou outras entidades. A sociedade 
portuguesa é tradicionalmente solidária e rege
se na sua grande maioria por princípios de 
solidariedade cristã. Este sentir indica-nos que 
o caminho para o auxílio agora criado pela 
Ordem dos Médicos será complementar e ulte
rior à acção da família, não podendo e não 
devendo substituí-la, assim como à sociedade 
em geral. 
A sociedade moderna estimula-mos infelizmen
te a ser cada vez mais egoístas, esquecendo 
que ao nosso lado está muitas vezes, e de 
forma escondida, uma verdadeira necessida
de. Precisamos de todos nós, médicos, para 
participar e fortalecer o nosso Fundo. Contri
buindo e colaborando na detecção dos casos 
de necessidade. 
O Regulamento de gestão, já elaborado e apro
vado em reunião do Conselho Nacional Execu
tivo, é um documento (publicado no último nú
mero da Revista da Ordem dos Médicos) que 
resulta de um conjunto de ideias em debate 
interno. Era necessária cautela pois não nos 
era possível calcular quantos pedidos de as
sistência iríamos receber. Nesse sentido privi
legiou-se a contenção, deixando para o futuro 
a possibilidade de alargamento de âmbito, caso 
os financiamentos sejam substanciais e os sub
sídios em menor número. 
A relevância de uma acção desta natureza tem 
de ser acompanhada da noção de que as coi
sas e as relações humanas são evolutivas e 
que teremos de ter sempre em mente a neces
sidade de adaptação às solicitações futuras. 
Como participante deste episódio da vida da 
nossa Ordem gostaria de deixar aqui expresso 
que trabalhámos afincadamente para fazer o 
que sinceramente julgámos ser o melhor. Se
guramente haverá erros e críticas a fazer. As
sumimos ambos, mas na certeza que na base 
deste projecto está a vontade de .fazer mais e 
melhor pelos médicos e pelas suas famílias. 

. - . -
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DEPOIMENTO 
Homenagem 

Ao meu 
Manuel 

No primeiro 
aniversário da morte 
do Prof. Dr. Machado 
Macedo mais um artigo 
onde se recorda 
a vida pessoal 
e profissional do 
distinto Médico, 
Professor e Bastonário 
da Ordem dos 
Médicos. 
Neste número o 
testemunho do Prof. 
Dr. António Alvelos. 

Dr. António Alvelos 
Director de Serviços 
Hospitais Civis de Lisboa 

Querido Amigo 
Eugénio 

O 
Professor Doutor Ma
nuel Eugénio Machado 
Macedo foi a persona

lidade mais brilhante do nosso 
curso, e penso que também da 
nossa geração. 

Oxalá todas as suas muitas 
qualidades humanas, científicas 
e artísticas sirvam de exemplo 
a quantos queiram dedicar a 
sua vida a · cuidar de doentes. 

Depois de uma sólida forma
ção médico-cirúrgica e de fazer 
o Concurso de Assistente de 
Cirurgia Cardio-toráxica dos Hos
pitais Civis de Lisboa (H.C.L.), 
o Prof. Machado Macedo dedi
cou-se de alma e coração ao 
desenvolvimento da cirurgia 
cardíaca em Lisboa, não só 
criando diversos serviços, onde 
com segurança se realizaram 
intervenções cardíacas pionei
ras, mas também formando ci 
rurgiões competentes capazes 
de continuar o seu trabalho. 
Para além dum grande cirur
gião, este homem foi sempre 
um notável organizador com 
excepcionais qualidades de 
chefia. 

À sua competência, à sua 
simpatia, à sua generosidade 
se deve em grande parte, o 
prestígio que a Cirurgia Cardí
aca Portuguesa tem no estran
geiro. 

É pois, para mim, um grande 
privilégio poder escrever as 
palavras que se seguem, que 

provam bem a fortíssima amiza
de que nos uniu, e a grande 
intimidade que desde cedo exis
tiu entre nós. 

Para além de termos feito 
juntos todo o curso de Medici
na, também estivemos sempre 
juntos, quer no serviço militar 
em Mafra, quer no Hospital 
Militar da Estrela. 

Logo a partir do 4° ano da 
Faculdade passámos a estudar 
juntos, · ora em casa dos seus 
pais, na Av. Duque de Loulé, 
ora em casa da minha mãe, na 
Av. Miguel Bombarda, almoçan
do, muitas vezes, juntos. 

No final desse ano lectivo, o 
Manei casou-se com a 
Madalena, na Igreja do Lumiar, 
cerimónia a que assisti. Desde 
então, passámos a estudar na 
primeira casa que alugaram na 
Rua da Vinha, onde passei a 
almoçar quase todos os dias. 

Infelizmente, pouco depois do 
casamento, a Madalena adoe
ceu e começou a ser tratada 
em Lisboa. A maior parte das 
vezes, ela estava deitada no 
quarto ao lado do escritório 
onde estudávamos. 

Como o Manei tinha sempre 
uma longa lista de afazeres fora 
de casa, e o seu dia começava 
bem cedo, quando eu chegava 
a casa deles para estudarmos, 
por volta das 9 horas da ma
nhã, já ele tinha saído e só mais 
tarde voltaria. Enquanto isso, 
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eu começava a estudar sózinho, 
ao som de boa música clássica, 
que a Madalena também gosta
va. 

Muitas vezes, especialmente 
à noite, reuníamo-nos na casa 
da Rua da Vinha com alguns 
amigos, com especial destaque 
para o João de Freitas Branco, 
e a sua primeira mulher, Maria 
Helena Abreu, também ela uma 
artista. Nestes serões, a música 
era sempre indispensável e o 
João por vezes, cantava pois 
tinha uma bonita voz de baríto
no. 

Passado um tempo, a 
Madalena foi para um sanatório 
em Davos, passando o Manei a 
estudar sempre comigo, em 
casa da minha mãe e a almoçar 
com a família que também se 
lhe dedicou muito. 

Os pais do Manei, a Sra. D. 
Maria Eugénia e o Dr. Manuel, 
eram um casal adorável, viven
do, a certa altura, numa boa 
casa em Sintra, com uma quin
ta, que o Pai Machado Macedo 
cultivava com muito gosto e 
competência. 

Os laços de amizade entre as 
nossas famílias estreitaram-se 
muito, e os almoços e visitas 
entre ambas repetiram-se, ten
do eles, por duas vezes ido a 
Midões, na Beira, onde temos 
uma casa e uma pequena quin
ta. Lá, o Pai Machado Macedo, 
pôs à prova os seus conheci
mentos de agricultura, enxer
tando algumas árvores. 

No fim do nosso curso e dos 
internatos dos H.C.L., o Manei 
estagiou no Serviço do Prof. 
Loffler em Zurique, perto de 
Davos, onde continuava a 
Madalena, apaixonada pela 

dança, tendo frequentado di
versos cursos. 

Vem dessa altura a amizade 
do Manei com o Prof. Juvenal 
Esteves e SI Sra. D. Isabel, que 
também estagiava em Zurique, 
e que durou toda a vida. 

Entretanto, passei a ser mé
dico dos pais do Manei e outros 
familiares, nomeadamente, o tio 
Cristiano Frazão Pacheco e sua 
mulher. Infelizmente, o Dr. Ma
chado Macedo, teve uma doen
ça grave incurável, mas que, 
apesar de tudo, lhe permitiu 
durante muitos anos, ter uma 
qualidade de vida quase nor
mal. 

Era um homem encantador, 
extremamente delicado e cheio 
de força para vencer as dificul
dades que se lhe deparavam. 

Quando finalmente a 
Madalena regressou, mudaram
se para a Av. Alvares Cabral. 

Num Sábado de manhã, fui 
chamado para assistir o pai 
Machado Macedo, porque se 
pensou que tivesse entrado em 
coma. Encontrei-o deitado, vi
rado para a parede e sentei-me 
durante horas ao lado da sua 
cama. Como o pai tinha mostra
do vontade de ser enterrado no 

Talhão dos Antigos Combaten
tes da Primeira Guerra, e era 
Sábado, o filho falou para re
servarem uma sepultura no Ce
mitério do Alto de S. João, pois 
certamente o seu pai iria morrer 
em breve. 

Depois de algum tempo, o Dr. 
Machado Macedo, virou-se, 
olhou para mim, e admirado por 
me ver junto dele, disse-me: 
«Sabes, António, já estive do 
outro lado, mas voltei agora a 
este! ... •• E viveu regularmente 
cerca de dez anos mais ... 

Depois da casa da Av. Alva
res Cabral, compraram uma 
moradia no Restelo, onde to
dos Sábados se jantava muito 
bem, quase sempre com o 
Teodo~o Xantacky, conselheiro 
da embaixada Americana e a 
Helena Coelho, prima mais ve
lha da Madalena, que era uma 
boa pianista, e durante muitos 
anos, foi minha professora de 
piano. 

Por vezes, havia outros con
vidados para o jantar. A conver
sa era muito animada, e a 
música marcava sempre pre
sença. 

Aos Domingos, o casal le
vantava-se tarde e depois ia 
lanchar à Central da Baixa, 
onde muitas vezes me encon
trava com eles. 

Em Lisboa, nas décadas de 
50 e 60, ouvia-se muita música 
de alta qualidade, com os me
lhores interpretes de todo o 
mundo. 

Juntos assistimos aos festi
vais da Gulbenkian, aos con
certos do Círculo de Cultura 
Musical, de que o Lopo de 
Latões e depois o Manei foram 
presidentes, e ainda às longas 
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temporadas anuais de Ópera 
no Teatro S. Carlos, onde ía
mos ao Domingo à tarde, en
contrando com frequência os 
casais Juvenal, Celestino da 
Costa e Valhadas Preto. 

Recordo um acontecimento 
especialmente empolgante que 
foi o Primeiro Concurso Viana 
da Mota, organizado pelo 
Sequeira Costa em 1957, com 
sessões de música de manhã, 
à tarde, e por vezes à noite, 
durante várias semanas. Com
panheiros assíduos destes pro
gramas eram o Lopo de Lafões, 
e a sua encantadora mulher 
Maria da Graça, que infelizmen
te, cedo nos deixou. 

O Xantacky convidou-nos a 
todos para um almoço no Avis 
Hotel, juntamente com um gran
de pianista e concorrente ame
ricano, Ivan Davis, que ficou em 
quinto lugar. 

Actualmente este concurso 
ainda existe, tendo sido consi
derado um dos cinco mais im
portantes do mundo inteiro. 

Nos concursos médicos que 
ambos fizemos até atingir o grau 
de assistentes dos Hospitais 
Civis de Lisboa, partilhámos o 
trabalho, as alegrias, e também 
alguns desgostos. Mais tarde, o 
Manei e a Madalena partiram 
de barco para Inglaterra, e foi 
com grande tristeza que vi afas
tarem-se os companheiros de 
tantos anos. Mas essa partida 
foi por boas razões pois o Manei 
foi fazer um estágio de vários 
anos de cirurgia cardíaca, e a 
Madalena aperfeiçoou o seu 
ballet, tornando-se uma bailari
na de grande mérito, começan
do por partilhar um estúdio na 
esquina da Av. Sidónio Pais 

34 • REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS. SETEMBRO 2001 

com a Av. Fontes Pereira de 
Melo, e mais tarde, construindo 
um, com palco e plateia junto 
da Rua Escola Politécnica. 

Infelizmente, poucos anos o 
gozou, pois teve uma doença 
grave e mortal, que lhe causou 
grande sofrimento e nos deixou 
uma enorme saudade. 

Passaram-se alguns anos, e 
o Manei Eugénio, com um se
gundo casamento, passou a 
frequentar mais um meio que 
bem conhecia, em boa parte 
internacional. No entanto, nun
ca deixou de estar presente 
nos acontecimentos mais im
portantes da minha família, 
como sejam, aniversários, mor
te da minha mãe, baptizados e 
casamentos dos meus filhos, e 
um jantar especial que os meus 
colaboradores do Hospital ofe
receram a mim, à minha família 
e aos meus amigos mais ínti
mos. 

Nesse mesmo jantar, pedi 
para me escreverem algumas 
palavras num pequeno livro, e 
o Manei Eugénio então escre
veu o que agora transcrevo : 
«Querido Anton(inho) 

Andávamos muitos juntos 
durante anos sem fim. Continu
ámos, cada um para seu lado, 
mas sempre juntos. 

Foi um privilégio participar 
nesta homenagem organizada 
pela tua Malta. Eu faço parte 
dessa mesma Malta. 

Porque a nossa amizade não 
precisa de adjectivos, até por
que não tem fim» . 

O último casamento a que o 
Manei assistiu foi o da minha 
fi lha Mariana, em Setembro de 
1998, na nossa casa de Midões, 
onde se divertiu muito e, foi 

·-
contagiado vivamente pela ale
gria que nessa noite se viveu. 

Em Maio de 2000, a certa 
altura que pretendi falar com 
ele, não o encontrei, e na altu
ra, não me souberam dizer em 
que hospital havia sido interna
do. 

Porém, no dia em que saiu 
veio a minha casa dar-me um 
livro da História da Medicina, 
com uma dedicatória especial, 
livro esse que eu já tinha adqui
rido quando da sua apresenta
ção no Hospital de Santa Maria. 

Infelizmente nessa tarde eu 
não estava em casa, e nunca 
pensei que seria a última vez 
que ele lá iria. 

Quatro dias antes da sua 
morte, um amigo comum avi
sou-me que ele estava muito 
mal. 

Passei a visitá-lo todos os 
dias e ainda conversei com ele 
e abracei-o. 

No Domingo, dia 21 de Maio, 
estive em casa dele de manhã 
para o visitar, mas ele estava 
muito adormecido. 

No dia seguinte, ouvi a notí
cia da sua morte no dia ante
rior, pelas 21 horas. 

Para mim, foi uma perda 
irreparável. No entanto, embo
ra ausente, ele continuará vivo 
dentro de mim, e só morrerá 
definitivamente quando eu o 
esquecer, e isso só sucederá, 
quando também eu morrer ... 

Mas nessa altura, penso que 
nos esperará um novo encon
tro noutras paragens. 



OPINIÃO 
Saúde 

O que falta dizer 
sobre a Saúde 

A opinião do Dr. José 
· Ezaguy Manaças. Um 

olhar crítico 

sobre o estado da 

saúde em Portugal, 

onde o autor passa em 
revista muitos dos 

problemas que afec

tam o funcionamento 

do S.N.S. e o prestígio 
das Instituições e da 
Medicina. 

Dr. José Ezaguy Manaças 
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O s debates inflamados 
sobre o sector da Saú
de, a que temos assis
tido, são bem revela

dores do seu estado caótico e 
da necessidade de uma refor
ma urgente. A desorientação é 
geral! Discute-se em torno de 
factos pontuais, polémicos, é 
certo, mas carentes de uma vi 
são estratégica global, 
conducente à definição de um 
projecto delineador das gran
des linhas de actuação, com vis
ta a uma verdadeira reforma do 
nosso Sistema de Saúde. 

Tem-se falado muito do Pro
grama Acesso, destinado a com
bater as listas de espera de in
tervenções cirúrgicas, em que 
cada operação efectuada em 

Hospitais Públicos é paga à 
peça e de forma acrescida "aos 
amigos escolhidos", interferin
do muitas vezes com a activida
de programada dos serviços de 
cirurgia e chegando mesmo a 
serem efectuadas no horário de 
funcionamento destes. No en
tanto, pouco ou nada se tem 
falado da vergonhosa falta de 
aproveitamento dos blocos ope
ratórios que, se funcionassem 
em pleno como actividade de 
rotina, permitiriam diminuir con
sideravelmente as já famosas 
listas de espera. 

Tem-se falado do modelo do 
Sistema de Saúde, mas pouco 
ou quase nada se tem dito do 
preocupante funcionamento dos 
serviços de acção médica dos 
nossos Hospitais, cujo suporte 
organizacional , baseado numa 
concepção ultrapassada, os im
pede de praticar uma medicina 
eficiente e de acompanhar a 
constante revolução científica e 
tecnológica a que estamos a 
assistir. 

Tem-se discutido a aplica
ção de novos figurinos de ges
tão para os hospitais públicos 
como forma de contenção das 
despesas, quer por gestão pri
vada, quer por um novo estatu
to jurídico que os transforme em 
empresas públicas de direito pri
vado, mas não se fala da au
sência de uma estratégia de pia-



OPINIÃO 
Saúde 

neamento ao nível do Ministério 
que conduza a uma prestação 
de serviços médicos de nível 
técnico elevado e se traduza 
numa maior rentabilidade. As
sim, é urgente estruturar uma 
rede hospitalar articulada que 
actue em complemento, em que 
se especifique a actuação de 
cada estabelecimento e, em si
multâneo, se defina uma "estra
tégia de mudança", no sentido 
de reformular a orgânica e o 
funcionamento dos serviços de 
acção médica dos nossos hos
pitais. 

Os elevados vencimentos 
pagos a um número restrito de 
médicos que trabalham no Ser
viço Nacional de Saúde (S.N.S.) 
e que, inconcebivelmente, 
corresponde a várias vezes o 
seu vencimento base, é outro 
dos assuntos de que se tem 
falado, mas pouco ou nada se 
tem dito da afronta que são os 
miseráveis vencimentos que a 
grande maioria dos médicos re
cebe, trabalhando no mesmo 
S.N.S., nem da enorme discre- . 
pância que existe entre os ma
gros vencimentos destes pro
fissionais médicos, técnicos al
tamente diferenciados e, por 
exemplo, os dos magistrados. 

Pouco se tem falado das 
carreiras médicas que, ultrapas
sadas que estão, não permitem 
equacionar os quadros dos ser
viços de acção médica, em ter
mos de uma organização adap
tada à realidade de uma medi
cina moderna. Os quadros de 
cada serviço deverão ser 
estruturados em função da sua 
actividade e objectivos e não, 
como actualmente acontece, 
obedecendo a regras de um 
modelo histórico uniformista. 
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Nada ou quase nada se 
tem dito do escândalo em que 
se têm tornado os concursos 
médicos, com frequência impug
nados, de acesso às carreiras 
médicas ou de promoção den
tro destas. Os membros do júri, 
em muitos casos os mesmos que 
pela sua incapacidade e resis
tência à mudança são respon
sáveis pela degradação e inefi
ciência a que os seus serviços 
chegaram, em vez de escolhe
rem os candidatos mais válidos, 
escolhem os amigos que irão 
perpetuar a sua inépcia, à sua 
imagem e semelhança, preva
lecendo o compadrio como cri
tério de selecção, desrespeitan
do até os regulamentos. 

· Paradigma do que acabei 
de descrever é o pântano a que 
se chegou com os concursos 
para chefe de serviço de cirur
gia geral dos Hospitais Civis de 
Lisboa, que se arrastam desde 
há anos e que têm sido anula
dos, quer arbitrariamente e sem 
explicação plausível, quer devi
do ao facto dos membros dos 
júris dos respectivos concursos 
não fundamentarem as classifi
cações em bases legais. O re
sultado é a decadência do que 
foi uma das melhores escolas 
cirúrgicas deste país! Lamentá
vel, também, é a atitude do Mi
nistério da Saúde que, ao não 
apurar responsabilidades, con
vida a sucessivos atropelos à 
Lei. 

Os aspectos citados são 
alguns dos muitos sintomas da 
grave doença que enferma o 
sector da Saúde. Estas situa
ções não são, como muitos pen
sam, um mera questão de inefi
ciência e desperdício, nem ape
nas um estrangulamento finan-

ceiro do S.N.S .. Estes proble
mas ultrapassam o próprio sec
tor da Saúde e reflectem uma 
mais vasta e profunda crise: cri 
se da sociedade, do Estado e 
das relações entre a sociedade 
e o Estado. 

Não é necessário ser eco
nomista para perceber que o 
progressivo e desproporciona
do aumento das despesas pú
blicas em relação ao PIB com
promete o crescimento econó
mico e, como consequência, 
compromete a própria susten
tabilidade do nosso modelo de 
protecção social. O exponencial 
aumento dos gastos com a Saú
de está a tornar-se incom
portável, com a agravante de 
não corresponder de forma al
guma a uma melhoria dos cui-

. dados prestados, traduzindo-se 
num puro desperdício dos di
nheiros públicos. 

Se o objectivo é garantir 
aos cidadãos o acesso a cuida
dos de saúde de nível elevado, 
a solução passa por criar um 
novo sistema, um novo modelo, 
que diminua o peso do Estado 
na Saúde bem como a dimen
são do S.N.S. e, assim, permita 
aos portugueses uma maior li 
berdade de escolha e torne mais 
eficiente o próprio S.N.S .. 

Mas, para isso, é urgente 
o aparecimento de novos res
ponsáveis orientados por pa
drões éticos de valores, com 
uma mentalidade diferente e 
outra cultura organizacional e 
com a nítida percepção de que 
o problema é seguramente es
trutural e profundo, tornando
se imperioso a definição de um 
projecto, a ser levado por dian
te com disciplina e rigor. 



OPINIÃO 
Concursos 

·-

Concursos Hospitalares 
Factos, reflexões e propostas 

"11 faudrait que les jurys se rendent compte de leur but. 
Sélectionner une élite c'est servir son pays." 

Prof. Noel Fiessinger, citado por E. Forgue em "Vie de 
Chirurgien" 

Os concursos 

hospitalares, uma 

pedra basilar da nos
sa vida profissional, 

estão em crise e em 

crise grave. Com 

regulamentos desa
justados, 

júris desmotivados e 

destituídos de 

qualquer poder e 
candidatos sempre 

prontos para a impug

nação, a venerável 

instituição sossobra. 

Dr. Luiz Damas Mora 
Chefe de Serviço de Cirurgia Geral dos Hospitais 

Civis de Lisboa (Hospital do Desterro) 
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Como consequência do com
plexo jogo destes três factores, 
os dois últimos concursos para 
Chefe de Serviço de Cirurgia Ge
ral dos Hospitais Civis de Lisboa 
(H.C.L.) sem exigência de perfil, 
tiveram. um fim inglório: no pri
meiro (Hospital de S. José), de
pois de homologada a classifi
cação dos candidatos, a Admi
nistração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo determi
nou que se repetisse o concur
so, e no último (Hospital de Stº 
António dos Capuchos/Dester
ro), o mesmo organismo, sim
plesmente, anulou o concurso, 
cuja classificação também já ti
nha sido homologada. Destas 
decisões os elementos do júri 
nunca foram oficialmente infor
mados, tomando conhecimento 
delas por intermédio de alguns 
candidatos! 

De tudo isto resultou a entre
ga no Ministério da Saúde, ain
da na vigência da Drª Maria de 
Belém, de um abaixo-assinado 
com cerca de cinquenta assina
turas de Chefes de Serviço dos 
H. C. L., no qual manifestavam a 
sua indisponibilidade para inte
grarem júris de concursos aber
tos por aquela Administração. O 
mal estar é grande, a crise insta
lou-se, o impasse é total. 

Muito do que adiante se ex
prime resulta de uma reflexão 
sobre os concursos para Chefe 

de Serviço da Cirurgia Geral dos 
H. C. L., os que de mais perto 
conheço, mas creio que contém 
muita matéria generalizável. 

Como membro do corpo clíni
co permanente dos H. C. L., e 
tendo conhecido o que foi a car
reira médica destes Hospitais, 
não posso deixar de me referir 
aos seus concursos, servindo
me dessa referência mais como 
termo de comparação do que 
como tentativa de reposição 
"ipsis verbis" dessas provas, das 
quais, no entanto, só resultaram 
benefícios para a Instituição, 
para os médicos e, principalmen
te, para os doentes. 

A sociedade civil tem o direi
to, e a comunidade médica tem 
o dever, de escolher os médicos 
mais dotados e mais competen
tes para preencherem os luga
res de topo da carreira hospita
lar. E isso tem que ser feito atra
vés de uma selecção rigorosa. 
Não vejo um só argumento que 
justifique a facilitação dos con
cursos, atitude que se traduz 
numa falsa interpretação de de
mocracia esquecendo que esta, 
quando autêntica, é extrema
mente exigente. 

É do conhecimento geral o 
elevado nível que atingiam os 
antigos concursos dos H. C. L. 
que, na época, eram a única ins
tituição não universitária que exi
gia tais provas para a promoção 



dos seus membros. Eram com
petições muito duras a que pou
cos se abalançavam. 

Meses antes a maioria dos 
candidatos abandonava os seus 
lugares extra-hospitalares e "fe
chava-se em casa" a preparar
se para as provas. Contava-me 
o meu primeiro Director, Dr. Jor
ge Silva Araújo, que, para o últi
mo concurso, tinha tido lições 
particulares de Anatomia Pato
lógica com o Prof. Wohlwill , fa
moso patologista alemão. Era 
impossível que de todo este es
forço nada de útil resultasse. 

Note-se que os cirurgiões 
chegavam cedo ao topo da car
reira e que atingir esta meta era 
um facto socialmente importan
te, publicado nos jornais diários 
e revistas médica, se oficialmen
te reconhecido por um acto so
lene de posse a que acorria em 
peso o corpo clínico dos Hospi
tais. 

Como disse, porém, não é mi
nha intenção propor o retorno 
destas provas. Mas alguma coi
sa tem que ser feita para mudar 
a situação actual das carreiras 
médicas e dos seus concursos, 
situação que em meu entender, 
é trágica. 

Os concursos hospitalares 
têm várias funções: 
• recompensa de uma justa am

bição pessoal dos candidatos; 
• manutenção da "máquina or

gânica!" - chamemos-lhe as
sim - do corpo médico hospi
talar, pela escolha de verda
deiras elites funcionantes; 

• e, finalmente, e não menos im
portante, uma função pedagó
gica, insubstituível, ao obrigar 
os candidatos a uma prepara
ção dura e séria da qual- ocu
pem ou não as vagas - saem 
melhorados. Os candidatos e 
os júris! 

Ora os concursos actuais não 
preenchem estas condições. Se-

não vejamos: 
• a ambição de alguns candida

tos nem sempre é justa ou 
justificada (os concursos fáceis 
atraem muitos candidatos); 

• a idade com a qual os candida
tos ocupam as vagas, já, mui
tas vezes, não permite obter 
deles o maior empenho, enfra
quecendo assim a "máquina or
gânica" hospitalar; 

• a função pedagógica quase 
desaparece quando os candi
datos e alguns chefes de ser
viço entendem os concursos 
como uma simples troca de im
pressões para a qual não é 
preciso preparar coisa nenhu
ma: um passeio na Avenida ... 

Os conc1,.1rsos e, com eles, a 
carreira médica, atingiram tal 
grau de descrédito e desinteres
se que, onde antigamente se via 
uma sala cheia, com gente em 
pé, a seguir avidamente aquele 
magnífico "combate de razões", 
se vê, hoje, meia dúzia de ami
gos do candidato ou, mesmo, 
uma sala melancolicamente des
pida de gente, apenas com o Júri 
e o candidato, e as suas vozes a 
retumbarem num enorme espa
ço vazio ... 

Tudo isto levou a que, há al
gum tempo, num artigo da im
prensa diária fossem estas pro
vas consideradas "anedóticas". 
E, infelizmente, há alguma ver
dade nessa afirmação mas, in
felizmente também, isso traduz a 
facilidade com que hoje se agri
de a classe médica. A classe 
médica é o leão velho em quem 
todos batem impune e catarti
camente ... Na realidade, mais 
grave que anedóticas, as pro
vas actuais são trágicas. 

Com o tipo de concurso que 
vigorou nos H.C.L. entre 1926 e 
1970, atingiu-se aquilo que foi a 
sua "idade de oiro" e seleccio
naram-se verdadeiras elites . 

A escolha de elites por mérito 

é uma necessidade de uma so
ciedade que se pretende viva e 
organizada. Mas para que es
sas elites atinjam a sua máxima 
expressão, têm que ser subme
tidas a provas exigentes e selec
tivas de modo que no crivo só 
passem os melhores, e os me
lhores sejam bons. 

Na vida hospitalar a selecção 
pode fazer-se pela avaliação per
manente da actividade no Servi
ço e por Concursos. 

Se os Serviços são fortemen
te hierarquizados e aquela acti
vidade é dura, como acontece 
por exemplos nos E.U.A., com
preendemos que se possam dis
pensar os concursos e que a 
promoção se faça pela avalia
ção dos "currícula" exigindo-se, 
claro, a certificação destes. 

Mas se a actividade hospita
lar não' tem a exigência que de
veria ter, isto, de algum modo, 
pode e deve ser compensado por 
concursos altamente selectivos 
e difíceis. Era o que acontecia 
antigamente. Agora, com a ac
tividade hospitalar que nós co
nhecemos (com horários e ven
cimentos insuficientes, com difi
culdades de material constantes, 
sem investigação clínica) e com 
concursos "virtuais", é que se cria 
a mais perversa combinação, 
cujo corolário é o estado a que 
chegaram os nossos Hospitais. 

Não havendo qualquer razão 
para que as qualidades intrínse
cas dos actuais elementos do 
corpo clínico sejam inferiores às 
dos outros tempos, há que pro
curar outras explicações. 

O Homem cria o Sistema e o 
Sistema molda o Homem. 

SISTEMA 
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O que era diferente era o Sis
tema. O sistema dos concursos 
difíceis elevava o nível da práti 
ca médica. Não tenho a esse res
peito a menor dúvida. 

Como evoluíram, entretanto, 
os regulamentos dos concur
sos? A portaria 79/77 acabou 
com os antigos concursos.para 
Chefe de Serviço. A prova, ago
ra, limitava-se à discussão pú
blica do currículo mas, então, 
ainda ninguém punha em dúvi
da que deveria ser avaliada a 
competência técnico-profissio
nal dos candidatos. Mais tarde a 
portaria 231/86 transforma este 
concurso numa avaliação 
curricular sem a presença do can
didato mas, com a portaria 114/ 
91 atinge-se uma verdadeira in
versão de valores: o que passa 
a ter importância é a capacidade 
de gestão e organização. Já não 
era possível descer mais nades
valorização da vertente clínica da 
carreira. Quando, afinal, não nos 
pode-mos esquecer de que 
estamos cá, essencialmente 
para tratar os doentes. 

Felizmente - já considero isto 
uma felicidade- a portaria 177/ 
97 volta a dar primazia à compe
tência profissional. 

CONCURSOS HOSPITALARES 

PORTARIA 114/91 

• Gestão, organização e cargos 
médicos - 1 O vai. 

• Competência profissional, che
fia de unidades, etc. - 6 vai. 

PORTARIA 177/97 

• Gestão, organização e cargos 
médicos - 2.5 vai. 

• Competência profissional, che
fia de unidades, etc. - 12 vai. 
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Há uma clara intenção por 
parte do legislador-esse ser mis
terioso que põe e dispõe, que 
aparece e desaparece, sem nun
ca mostrar a cara- há, dizíamos, 
uma clara intenção por parte do 
legislador no sentido de valori
zar a componente clínica mas, a 
meu ver, o legislador ainda foi 
tímido. É possível e desejável 
valorizar mais a competência téc
n ice-profissional. 

Como é utópico pensar que 
se possa voltar ao modelo dos 
concursos antigos, então há que 
aproveitar ao máximo aquilo que 
os actuais regulamentos contêm 
no sentido de seleccionar os can
didatos que, não o esqueçamos, 
são, ou devem ser clínicos. 

Sem que se deixe de ter em 
consideráção o organizador de 
congressos (muitas vezes de ní
vel discutível) o membro das So
ciedades Científicas (quasi sem
pre, estas, de portas escancara
das), o detentor de cargos de im
portância duvidosa ou o gestor 
improvisado, o Júri tem que se 
preocupar, verdadeiramente, é 
com o julgamento do clínico que 
tem perante si. 

Não percamos de vista que o 
poder do médico - o pouco po
der que lhe resta- advém da sua 
competência técnico-profissio
nal. A competência adquire-se 
pelo trabalho e a máxima com
petência- a que se deve reque
rer para os chefes - é reconhe
cida pela selecção. Aperfeiçoa
se a selecção elevando o nível 
dos concursos. 

Mas ainda estavam reserva
das mais surpresas à nossa vida 
hospitalar. Refiro-me, concreta
mente, ao paradoxo da promo
ção ao topo da carreira, uma 
carreira técnica, por via adminis
trativa. Fazendo esta norma par
te da Lei Geral da Função Públi
ca, sendo, portanto, legal, não 
foi certamente concebida a pen
sar nas carreiras médicas ... 

·-
Vejamos agora um aspecto 

muito curioso que tem a ver com 
a idade com a qual os candida
tos se apresentam a concurso. 
É indiscutível que, para além da 
competência técnica, o candida
to tem que ter vigor físico e men
tal, tem que estar, como se diz, 
na força da vida. 

Se, reportando-nos ao pano
rama dos Hospitais Civis de Lis
boa, dividirmos as provas em 
duas épocas, 1926 a 1970 e 1980 
a 1999 verificamos ser a seguin
te média etária dos candidatos: 

MÉDIA ETÁRIA DOS CANDIDATOS 

1926 O 1970 ·------------ 36.4 anos 

1980 O 1999 ------------- 51 anos 

LO M Março/99 

sendo as idades mínimas e má
ximas dos candidatos respecti 
vamente: 

CONCURSO DE CIRURGIA 
DOS HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA 

IDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS 
DOS CANDIDATOS 

1926 D 1970 
Idade mínima 

Idade máxima 

1980 D 1999 
Idade mínima 

Idade máxima 

32 anos 

46 anos 

41 anos 

63anos 

L O M F.larço/99 

Isto é, está-se a chegar muito 
tarde ao lugar de Chefe de Ser
viço. É importante conhecer as 
causas deste fenómeno para 
verificar se são passíveis de ser 
alteradas. Por um lado, os anos 
de intervalo entre os concursos 
aumentaram muito no segundo 
período considerado: 



OPINIÃO 
Concursos 

Por outro lado, e esta talvez 
seja a razão mais importante, há 
um alongamento exagerado da 
carreira médica. 

Senão vejamos: 

(As setas horizontais represen
tam possíveis pontos de ataque) 

Esta é a triste, diria trágica, 
realidade das nossas carreiras 
médicas. Ora, abrindo imediata
mente os concursos (primeira 
seta horizontal) assim que haja 
vagas para o lugar de Assisten
te- e isto tem a ver com a Admi
nistração institucional - e abo
lindo a absurda exigência do 
compasso de espera de três anos 
(segunda seta horizontal) a se
guir ao concurso para consultor 
- e isto pode obter-se do Minis
tério da Saúde - estaremos a 
poupar cerca de 1 O anos na 
carreira e a permitir que se atinja 
novamente o lugar de topo com 
a idade adequada) abrindo a 
porta aos mais novos, injectan
do sangue novo onde ele é tão 
necessário. 

Abordemos outro tópico. Ten
do em vista a promoção dos mais 
competentes qual o tipo de con-

CARREIRA MÉDICA HOSPITALAR 

IDADE 

LICENCIATURA ----------- 24 ANOS 

.J, 

INTERNATO GERAL 

.J, 

2 anos 

TESTE DE RESPOSTA MÚLTIPLA ________ 26 ANOS 

.J, 

ESPECIALIDADE 

.J, 

6 anos 

EXAME DE SAlDA ---------- 32 ANOS 

7 .J, 

7-10 anos 

CONCURSO DE PROVIMENTO PARA ASSISTENTE ____ 41 ANOS 

.J, 

1-2 anos 
CONCURSO PARA CONSULTOR ________ 43 ANOS 

7 .J, 

3 anos ou mais 

CONCURSO DE PROVIMENTO PARA CHEFE DE SERVIÇO __ 46-50 ANOS 
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curso desejável para os Hospi
tais? 

Como ·se sabe há três tipos 
de concursos: 
---- ------ -~-

TIPOS DE CONCURSOS 
HOSPITALARES 

EXTERNO 
Todos os médicos pertencentes 

ou não à função pública 

L O M Marco 99 

Parece razoável que as Insti
tuições dêem alguma espécie 
de protecção aos profissionais 
que sempre fizeram parte do seu 
corpo clinico. Mas, o contraponto 
desta situação é a competi 
tividade. Quando aumenta a pro
tecção institucional, diminui a 
competitividade, e vice-versa. Se 
o que pretendemos é seleccio
nar os melhores, os concursos 
deveriam ser todos externos ou, 
pelo menos, internos gerais, não 
havendo lugar para os concur
sos internos condicionados, 
onde o máximo de protecção se 
combina com o mínimo de 
competitividade. 

Vejamos, agora, o que é pos
sível fazer com o regulamento 
actual do concurso de provimen
to para Chefe de Serviço no sen
tido de melhorar o seu nível. 

Podemos dividir as alíneas do 
regulamento da discussão 
curricular em duas fases: 
• aquela a que se pode chamar a 
fase fixa (tempo de exercício das 
funções de assistente, frequên
cia de congressos, cargos mé
dicos, títulos, sociedade cientí-



ficas etc.) cuja impressão glo
bal não é alterável pela discus
são pública; 

• outra, a fase móvel (competên
cia técnico-profissional, traba
lhos publicados e comunicados, 
investigação científica), cuja 
impressão global, resultante do 
que está expresso no currícu
lo, é alterável nela discussão. 

A fase fixa, não sendo práti
camente discutível, é uma fonte 
permanente de erros. Atente-se 
no exemplo concreto seguinte, 
retirado de dois currículos: 

CARGOS MÉDICOS 

Alguém sabe discutir e avali
ar os méritos relativos do candi
dato A e do candidato 8, no que 
respeita aos seus cargos médi
cos? 

Então há que valorizar a fase 
móvel, a fase discutível. É mais 
um factor a favor de quem é com
petente e não de quem é antigo, 
sem prejuízo de que, este, tam
bém possa ser, e é-o muitas ve
zes, competente. 

E os júris? Serão inocentes? 
Serão infalíveis? Não. Os júris 
erram, mas cometem dois tipos 
de erros diferentes: 
• os inevitáveis e inconscientes 
• os intencionais 

Quanto aos primeiros são, di
gamos, inocentes, e resultam, 
como vimos, da dificuldade de 
balancear os factores de classi
ficação relativos dos diversos 
candidatos. Estes erros aumen
tam na razão directa do número 
de candidatos. O excesso de 
candidatos é um factor de per
turbação que prejudica o julga
mento. 

Quanto aos intencionais, não 
vamos meter a cabeça na areia 
e fingir que não existem. Todos 
sabemos disso. O nepotismo é 
da natureza humana. Quem é 
que é suficientemente "divino" 
para ser justo a ponto de esque
cer a amizade? Em todo o caso, 
na grande maioria dos casos, os 
júris contêm em si mesmos fac
tores de correcção que funcio
nam quando um dos elementos 
se começa a "desviar". E, se 
esses factores não funcionam, 
estamos a abrir a porta àquilo a 
que se pode chamar "a praga 
das impugnações", impugna
ções que, lamentavelmente, nas
cem mais vezes do funcionário 
público que há em cada um de 
nós- que protesta contra aspec
tos formais, no fundo irrele
vantes, que quer saber o "tra
jecto cognitivo" (termo 
gongórico) de todas as decisões 
do júri (os júris perderam todo o 
espaço para decidir, passando 
de soberanos a escravos), que 
quer saber a fundamentação da 
fundamentação da fundamenta
ção - do que do médico preocu
pado . em discutir o tal trajecto 
cognitivo mas, da sua formação 
profissional, dos seus resulta
dos, dos seus conhecimentos, da 
sua competência. É indispensá
vel restituir aos júris o poder de 
decisão, isto é, dar-lhes algum 
poder discricionário no bom sen
tido do termo, ou seja, dar-lhes 
margem para julgarem livremen
te, dentro dos limites da lei, to
mando as decisões que lhes pa
reçam melhores sem urna 
vinculação demasiado rígida a 
regulamentos que, ainda por 
cima, se revelam impróprios. 

Claro que o problema está 
equacionado em termos gerais 
porque há, evidentemente, injus
tiças tão flagrantes que não pode 
deixar de se pôr na mão dos can
didatos esta arma legal que é a 
impugnação. O que não se pode 
é usar e abusar dela a ponto de 
serem já conhecidos alguns "im
pugna-dores profissionais". 

Ao longo do artigo foram sen
do feitas algumas propostas que 
se podem resumir no seguinte: 
• diminuição ou abolição de al

guns tempos de intervalo entre 
escalões da carreira médica; 

• abolição dos concursos inter
nos condicionados; 

• instituição de concursos exigen
tes (revalorização da competên
cia técnico-profissional); 

• restituição do poder aos júris. 

Daqui adviriam algumas conse
quências: 
• aumento da competitividade; 
• diminuição do número de can

didatos, com melhor selecção; 
• melhor preparação dos candi

datos; 
• baixa da média etária dos can

didatos; 
• diminuição das oportunidades 

para impugnação 
Indo um pouco mais longe 

(longe demais?) nas propostas, 
nada se perderia se voltássemos 
aos concurso institucionais. Isto 
significa que haveria um regula
mento básico que seria obriga
tório para todos os Hospitais, e 
que poderia ser semelhante ao 
actual, após revalorização da alí
nea referente à competência 
técnico-profissional, deixando, 
depois, a cada instituição, liber
dade para criar provas específi
cas de concurso para além des
sa base. Isso traria como conse
quência a redução do número 
de candidatos mas estes, certa
mente, por serem mais seleccio
nados, seriam mais competen
tes. 

No termo de todo este pro
cesso o grande beneficiário se
ria o doente. Que mais podería
mos desejar? 

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS . SETEMBRO 2001 • 4 5 



OPINIÃO 
Concursos 

Concursos 
com júris agrilhoados 

Concursos com júris 
agrilhoados foi o título 
escolhido pelo Prof. 
H. Carmona da Mota 
para o artigo de 
opinião em que o autor 
crítica o que classifica 
como "grilhetas" colo
cadas aos médicos 
que integram os júris 

dos concursos de 
provimento de médi
cos hospitalares. 

Defende o autor que 
há um excesso de 
regulamentação e que 
a actual situação é 
"um paraíso para os 
interponentes 
profissionais ... ". 

O s concursos de provi-
. mento de médicos hos-

pitalares são regula

mentados pela Portaria 177/97. 
De acordo com este documento, 

o Júri, constituído por cinco ele

mentos, dois dos quais exterio
res ao Hospital onde decorrerá 

o concurso e indigitados pelos 

Hospitais .de origem, terá que 
analisar os curricula dos candi

datos, tendo "obrigatoriamente" 

em conta seis factores que a lei 

explicita minuciosamente, iden
tificando 17 (dezassete) subfac

tores a serem avaliados. 

O cuidado padronizador leva 

ao extremo de publicar, no Diá

rio da República, o leque da 

pontuação atribuída a cada um 
dos seis factores; esse leque é 

razoavelmente amplo (0-12 va

lores) na primeira alínea (a que 

o legislador atribui maior peso 

específico) mas ridiculamente 

estreito nas duas últimas (0-0.5 
valores). 

A rigidez da grelha classifi-

res) em favor de um outro que 

tenha demonstrado modesta ca

pacidade (pontuado com 0.5 

valores, num leque de O a 2,5). 

Lamentável resultado num 

concurso para um lugar vitalício; 

lamentável consequência de um 

programa que parece mais preo
cupado em facilitar a vida ao 

burocrata que tenha que anali

sar contestações que em esco

lher os mais aptos. 
Felizmente que a maioria dos 

júris encontrará maneira de evi
tar estes entorses processuais; 

temo que algum deles possa vir 

a ser "justamente" processado 

por isso. 
Recordo que o Júri é constitu

ído por cinco médicos séniores, 

nos graus mais elevados da car

reira profissional, escolhidos 

pela Direcção dos seus Servi

ços, escolha ratificada pelas di

versas tutelas, algumas delas 

democraticamente eleitas. 
Apesar disso, a esses médi

cos, a quem se atribui a delicada 

cativa (que lembra a grade duma tarefa de classificar colegas, são 

prisão), levará a preterir um jo- impostas baias tão rígidas que 

vem candidato que não tenha mais parecem grilhetas com que 

tido oportunidade de demons- se tenta impedir que fujam os 

trar "Capacidade e aptidão para condenados a perpétuos traba-

Prof. Doutor H. Carmona a gestão ... ou desempenho de lhos forçados por crimes nefan-
da Mota cargos médicos" (a que o júri dos. 

Director de Serviço do Hospital Pediátrico agrilhoado poderá não atribuir Não satisfeito com as baias 
Professor da Faculdade de Medicina de Coimbra qualquer pontuação - o valo- referidas, o Gabinete Jurídico 
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da DGS (trata-se da Direcção 

Geral de Saúde, não confundir 

as siglas) publicou normas (Nº4 

GJ, 24/7/98) , segundo as quais, 

"O júri , deverá definir previa-

ços padronizadores do GJ da 

DGS *.Como se vê, o objectivo 

desta DGS não é tanto a justiça 

dos concursos ou a isenção dos 

membros dos júris (se o fosse, 

mente os "critérios" a que deve esperava que a DGS recordas-
obedecer a avaliação dos can

didatos; entendendo por "crité
rios, os aspectos curriculares 

que o júri se propõe apreciar, em 
concreto, no âmbito de cada um 

dos factores previstos no regu
lamento". 

Se o júri cair na armadilha de 

definir três critérios para cada 

factor, chegará a 51 (17x3) itens 

avaliadores ... um paraíso para 

os interponentes profissionais de 
recursos, que veremos abrir es

critório em frente de cada Hospi
tal, partilhando as janelas com 

os gatos-pingados. 

Segundo esta DGS, "Deve

rão os júris .. . dar e promover o 

escrupuloso cumprimento dos 
procedimentos acima referidos, 

no sentido de se minimizarem os 

vícios (sic) que possam conduzir 

à interposição de recursos ... " 

Como se vê, para a DGS, os 

se aos Hospitais a necessidade 

de o assegurar e aos candida

tos a possibilidade de impugnar 

a constituição dos júris quando 
o entendessem justificado, an

tes do início dos concursos); o 

objectivo principal é facilitar a 

tarefa dos inspectores do Gabi

nete Jurídico da DGS em caso 

de contestação dos resultados, 
para o que se exige o escrupulo

so cumprim13nto das regras bl!
rocráticas qe forma a "mini 

mizarem os vícios" (como se tra

ta de médicos, não iniciados nos 

segredos da liturgia burocráti

ca, não imaginam ser possível 

eliminar os erros, a que chamam 

vícios) . 

Nomeado Presidente de um 
destes júris, tentarei levar a ta

refa até ao fim, engolindo mais 

este marmelo verde, para não 

defraudar a justa expectativa dos 

membros dos júris são suspei- candidatos e da instituição; o 
tos enquanto se não provar o que posso fazer é apelar à ar-

contrário; tidos, no mínimo, como dem dos Médicos para que pro-

incapazes e inimputáveis, serão 

utilizados apenas nas tarefas em 

que não possam ser dispensa

dos. Cumpridas estas (com res

posta - sim ou não - a quesitos 

"escrupulosamente" definidos 

pelos peritos em docimologia 

digitalizada da DGS) , deverão 

retirar-se para que não borrem 
a pintura com os "vícios" habi

tuais que apenas se poderão 
"minimizar'', apesar dos esfor-

cure evitar que os membros de 
um próximo júri se encontrem 

numa tão vexante situação. 

A minha proposta é muito sim

ples:- Conhecida a constituição 

do Júri , com a constituição e 

processo de indigitação actuais, 

os candidatos terão duas sema

nas para os contestar, funda

mentando as suas razões. 

Se o não fizerem, admite-se 
que lhe reconhecem idoneidade 

e isenção, pelo que as delibera

ções do júri não poderão ser 
administrativamente contesta

das. 

* «Apreciava o mundo 

da papelada, tudo 

registado, conferido, 

seleccionado, proibido 

ao público por meio de 

subtilezas e razões 

sempre mais 

engenhosas e discretas. 

A civilização era para 

ele o número, o ofício, 

a tutela fria sobre o 

cidadão por meio de 

um papel que 

o recrutava, limitava, 

cercava como um 

coelho numa tapada.» 

Agustina Bessa Luís. 

Os meninos de ouro. 

Guimarães Ed. Lisboa 1983 

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS. SETEMBRO 2001 • 49 



INFORMAÇÃO r-----------~------------------------~ 
Medicina 

Medicina do trabalho 

De acordo com as disposições transitórias do novo 

Regimento do Colégio da Especialidade recentemente 

aprovado, os médicos diplomados com um dos cursos de 

Medicina do Trabalho que conferiam habilitação legal para o 

exercício da Medicina do Trabalho obtido até 01 de Outubro 

de 2000 (data de entrada em vigor do DL nº 109/2000, de 

30 de Junho) e que, à data da entrada em vigor do presente 

regimento, desejem adquirir o título de Especialista de 

Medicina do Trabalho pela Ordem dos Médicos, se não se 

quiserem inscrever no novo plan·o de formação, poderão 

candidatar-se a provas de Exame de Especialidade: 

• Caso possuam dois anos de 
prática profissional compro
vada da Medicina do Traba
lho após a obtenção do diplo
ma em um dos cursos de 
Medicina do Trabalho que con
feriam habilitação legal para o 
exercício da Medicina do Tra
balho, poderão candidatar-se 
a provas realizadas através 
de prova curricular de nature
za presencial, conforme o nº 8 
do Anexo 11 do Regimento. 
Essa possibilidade será vá
lida apenas até Dezembro 
de 2002. 

• Caso possuam cinco anos de 
prática profissional compro
vada da Medicina do Traba
lho após a obtenção do diplo
ma em um dos cursos de 
Medicina do Trabalho que con
feriam habilitação legal para o 
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exercício da Medicina do Tra
balho, poderão candidatar-se 
a provas, realizadas através 
de avaliação curricular de na
tureza documental. Essa pos
sibilidade será válida ape
nas até Dezembro de 2001. 

• Os discentes a frequentar um 
dos cursos de Medicina do 
Trabalho que conferiam habi
litação legal para o exercício 
da Medicina do Trabalho à 
data da entrada em vigor do 
DL 109/2000, de 30 de Junho 
de 2000, poderão, caso ve
nham a possuir dois anos de 
prática profissional compro
vada da Medicina do Traba
lho após a obtenção do diplo
ma, poderão candidatar-se a 
provas realizadas através de 
avaliação curricular e prova 
teórica, ambas de natureza 

presencial. Essa possibilida
de será válida apenas por um 
período máximo de quatro 
anos após a entrada em vi
gor do presente Regimento e 
abrange apenas os discentes 
inscritos num dos referidos 
cursos de Medicina do Traba
lho até ao ano lectivo de 2000/ 
2001. 



Critérios de admissão 
por consenso 
à Competência em 
Emergência Médica 

Médicos que exer
ceram funções de 
uma forma regular e 
continuada em 
Emergência Médica 
durante um período 
de tempo mínimo de 
três anos e com 
currículo considera
do adequado tendo 
em atenção pressu
postos do ponto III 
do documento regu
lamentar da Compe
tência*. 

Devendo os mesmo apresentar 
os seguintes documentos: 

I. Requerimento de admissão 
dirigido ao Conselho Nacio
nal Executivo da Ordem dos 
Médicos 

11. Documento comprovativo da 
inscrição na Ordem dos Mé
dicos como se encontra no 
pleno gozo dos seus direitos 
estatutários. 

III. Curriculum vitae em que cons
te: nome, nº de Cédula Pro
fissional, data de nascimen
to, ano da licenciatura, Ser
viços e Unidades de Saúde 
responsáveis pela formação, 
local actual de trabalho, con
cursos e outros elementos 
biográficos considerados im
portantes pelo candidato, in
cluindo acções de formação 
frequentadas, até ao máximo 
de três páginas. Sempre que 
entendido como necessário, 
o júri de avaliação pode so
licitar o fornecimento de da
dos específicos ou esclareci
mentos adicionais sobre os 
itens atrás referidos. 

*O documento regulamentar da 
Competência em Emergência 
Médica, pode ser consultado 
nas Sedes das Secções Regio
nais e Conselhos Distritais da 
Ordem dos Médicos. 

• Belo e imponente edifício com 
1000m2; 

• Data dos finais do séc. XVIII; 

• Jardins com canteiros; 

• Rés-do-chão e dois pisos; 

• Capela interior; 

• Área descoberta de 1 0.000m2; 

• Salões decorados com fino gosto 
e com todas as comodidades 
modernas. 



FÓRUM 
Legislação 

Legislação publicada 

Agosto 

I S6rle 

Lei n.º 84/2001, da Assembleia da República, 
de 3 de Agosto: 
Altera, por apreciação parlamentar, o Decreto
Lei n.º 242/2000, de 26 de Setembro, que altera 
o Decreto-Lei n.º 72/91, de 8 de Fevereiro, que 
regula a autorização de introdução no mercado, 
o fabrico, a comercialização e a comparticipação 
de medicamentos de uso humano 

Decreto-Lei n.º 220/2001, do Ministér~o da 
Saúde, de 4 de Agosto: 
Atribui à Ordem dos Médicos a competência para 
o reconhecimento de diplomas, certificados e 
outros títulos que sancionam a formação em 
Medicina Geral. 

Portaria n.º 954/2001, Ministérios da Justiça 
e da Saúde, de 1 O de Agosto: 
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de 
Portimão a partir de 1 de Agosto de 2001 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
129/2001, de 17 de Agosto: 
Aprova o Plano Oncológico Nacional - 2001 -
2005. 

Portaria n.º 1038/2001, do Ministério da Saú
de, de 23 de Agosto: 
Altera o regulamento interno do Centro Hospita
lar de Vila Nova de Gaia. 

Decreto-Lei n.º 233/2001, do Ministério da 
Saúde, de 25 de Agosto: 

Aprova o regime 
de licenciamento e 
de fiscalização das 
clínicas e dos con
sultórios dentários, 
como unidades pri
vadas de saúde. 
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Setembro 

I S6rle 

Portaria n.º 1085/2001, do Ministério da Edu
cação, de 6 de Setembro: 
Altera os quadros n.os 1 e 2 do anexo VI à 
Portaria n. º 214/2001, de 15 de Março (aprova 
os planos de estudos dos cursos bietápicos de 
licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Públi
ca, Cardiopneumologia, Farmácia, Fisioterapia, 
Radiologia e Saúde Ambiental da Escola Supe
rior de Tecnologia da Saúde de Coimbra). 

Portaria n.º 1087/2001, do Ministério da Saú
de, de 6 de Setembro 
Aprova o Regulamento Interno do Instituto Na
cional da Farmácia e do Medicamento. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2001/ 
A., de 1 O de Setembro: 
Define o regime jurídico de exercício da autori
dade de saúde na Região Autónoma dos Açores 

Portaria n.º 1096/2001, do Ministério da Saú
de, de 12 de Setembro: 
Aprova o regulamento interno do Hospital Infante 
D. Pedro - Aveiro. Revoga a Portaria n.º 446/78, 
de 8 de Agosto. 

Portaria n.º 1102/2001, do Ministério da Saú
de, de 14 de Setembro: 
Altera os programas de formação de farmácia, 
física hospitalar e o ponto 11 do programa de 
formação de laboratório. 

Portaria n.º 1103/2001, do Ministério da Saú
de, de 14 de Setembro: 
Adita diversas licenciaturas aos ramos de gené
tica, de laboratório e de engenharia sanitária, 
para efeitos de ingresso no estágio da carreira 
de técnico superior de saúde. 

Portaria n.º 1112/2001, da Presidência do 
Conselho de Ministros, de 20 de Setembro: 
Aprova o Regulamento da Criação e Certificação 



.. 

FÓRUM 
Legislação 

de Pontos de Contacto e Informação -
(Toxicodependência) 

Portaria n.º 1113/2001, da Presidência do 
Conselho de Ministros, de 20 de Setembro: 
Aprova o Regulamento do Financiamento dos 
Pontos de Contacto e Informação - (Toxico
dependência). 

Portaria n.º 1114/2001, da Presidência do 
Conselho de Ministros, de 20 de Setembro: 
Aprova o Regulamento da Criação e Funciona
mento das Equipas de Rua - (Toxico-dependên
cia). 

Portaria n.º 1115/2001, da Presidência do 
Conselho de Ministros, de 20 de Setembro: 
Aprova o Regulamento do Financiamento das 
Equipas de Rua - (Toxicodependência). 

Decreto-Lei n.º 257/2001, do Ministério da 
Saúde, de 22 de Setembro: 
Altera o Decreto-Lei n.º 10/93, de 15 de Janeiro , 
que aprova a Lei Orgânica do Ministério da 
Saúde e cria o cargo de Alto - Comissário de 
Saúde. 

Portaria n.º 1137/2001, dos Ministérios da 
Justiça e da Saúde, de 26 de Setembro: 
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de 
Portalegre a partir de 1 de Agosto de 2001. 

Portaria n.º1147/2001, do Ministério da Admi
nistração Interna e da Saúde, de 28 de 
Setembro: 
Aprova o Regulamento de Transporte de Doen
tes. 
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Despacho n.º 18972/2001, do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro, de 11 de 
Setembro: 
Delegação de competências aos Secretário de 
Estado da Saúde e Secretária de Estado Adjunta 
do Ministro da Saúde. 

Despacho n.º 19204/2001, Ministério da Saú
de - Gabinete do Ministro, de 13 de Setem
bro: 
Cria, na dependência da Sec.retária de Estado 
Adjunta do Ministro da Saúde, o programa 
"Humanização, acesso e atendimento no Serviço 
Nacional de Saúde". 

Despacho n.º 19210/2001, dos Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade - Secretariado 
Nacional para a Reabilitação e Integração 
das Pessoas com Deficiência, de 13 de 
Setembro: 
Estabelece as ajudas técnicas para pessoas 
com deficiência. 

Despacho n.º 19432/2001, Ministério da Saú
de - Gabinete do Ministro, de 15 de Setem
bro: 
Cria, define as competências e atribuições da 
Comissão Nacional de Luta contra a Tuberculo
se. 

Despacho conjunto n.º 867/2001, dos Minis
térios da Defesa Nacional e da Saúde, de 15 
de Setembro: 
Aprova, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 50/2000, de 7 de Abril , que criou 
a rede nacional de apoio aos militares e ex
militares portugueses portadores de perturba
ção psicológica crónica, o regulamento para 
celebração de protocolos entre os Ministérios da 
Defesa Nacional e da Saúde e as Organizações 
Não Governamentais. 

Despacho n.º 19560/2001, do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro, de 17 de 
Setembro: 
Estabelece medidas para criação imediata de 
condições para melhoria do funcionamento dos 
centros regionais de saúde pública. 



FÓRUM 
Cultura 

Livros 
A Climepsi Editores lançou quatro novos títulos: 
"A Depressão", "A Prevenção das Toxicomanias", "A 
Primeira Entrevista em Psicoterapia" e "Anedonia". 

A obra "A Depressão", incluída 
na colecção Vértices, é um 
recolha de artigos do Prof. Dr. 
Coimbra de Matos. 

Quanto à temática das toxico
manias é agora reforçada com o 
título "Prevenção das Toxicoma
nias", um guia para todos os que 
procuram novas respostas para 
os problemas relacionados com 
a toxico-dependência. 

coce e também princípios 
técnicos rigorosos. 

Por último, na colecção 

Na colecção Psicológica sur
ge "A Primeira Entrevista em 
Psicoterapia", de Edmond 
Gilliéron, trabalho que aborda 

as técnicas iniciais de interven
ção em práticas clínicas e forne
ce pontos de referência para um 
diagnóstico psicodinâmico pre-

Medicina, surge "Anedonia: 
o não prazer e a psicopatologia", 
um livro de Marc-Louis Bourgois, 
qu,e trata a incapacidade de 
encontrar essa emoção funda
mental que é o prazer. 

Lançamento do Livro 
"O que a Vida Esconde" 

Realizou-se no passado dia 18, na 
sede da Ordem dos Médicos, o 
lançamento do livro do Dr. 
Henrique Pinto, intitulado "O que a 
Vida Esconde". O autor licenciou
se em Coimbra, é especialista e 
mestre de Saúde Pública pela Uni
versidade Nova de Lisboa e tem 

várias pós-graduações na área da Administração 
de Saúde. 
O Dr. Henrique Pinto exerceu funções dirigentes 
na Saúde a todos os níveis, local, regional e na
cional. O seu trabalho estende-se da investiga
ção ao ensino. Foi bolseiro em Londres pela Or
ganização Mundial da Saúde. 
Foi membro do Coral dos Estudantes de Letras da 
Universidade de Coimbra e seu director de 1973 
a 1976. É Vice-Presidente da DECO/Leiria e mem
bro do Conselho Consultivo da Escola Superior 
de Educação e foi director do Jornal de Leiria. Foi 
agraciado pelo Governo com a medalha de Mérito 
Cultural. 
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Exposição de Pintura 
de Benjamim Marques 
Na Sede da Or
dem dos Médicos 
em Lisboa, este
ve patente a ex
posição de pintu
ra do artista plás
tico Benjamim 
Marques cujo 
tema foi «A Pro-
pósito da Descoberta do Brasil». 
O pintor nasceu em Janeiro de 1938, em Lisboa, 
frequentou a Escola de Artes Decorativas Antório 
de Arroio (mestre ceramista), e a École National 
Supériour des Beaux - Arts - Paris, entre outras. 
Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, 
proposto por Almada Negreiros para estudar a pin
tura e a história de arte em Paris, dirigido por Vieira 
da Silva. 
Representou a França durante a exposição mun
dial que se realizou em Portugal (Expo'98). 


