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Eleições 
No proxuno dia 12 de Dezembro, os médicos 

portugueses elegem os Órgãos Sociais da Ordem dos 

Médicos para o triénio 2002/ 2004. 

Pretexto para um vivo e desejável debate de ideias, 

as eleições são mais um momento marcante da vida 

desta Instituição. 

Por isso, a participação de todos os médicos neste 

acto eleitoral, além de prestigiar a Ordem dos 

Médicos, é também importante para reforçar a 

legitimidade dos Colegas que forem eleitos para os 

diversos Órgãos nas diferentes Secções Regionais e 

Distritos Médicos e para o cargo de Presidente da 

Ordem dos Médicos. 

Neste número da Revista da Ordem dos Médicos 

publicam-se os programas e os manifestos eleitorais. 
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Carlos Rodrigo Magalhães Ramalhão 

PELOS MÉDICOS 

Excelência Profissional. Prestígio da Ordem 

Aceito candidatar-me a Bastonário da Ordem 

dos Médicos para marcar a diferença. 

Excelência Profissional, Prestígio da Ordem 

Assim, em nome dos médicos, comprometo
me a: 

Garantir à Sociedade a supremacia dos 
princípios da Ética Médica na prática diária: 

• assumindo o papel de representante de 
todos os médicos e da profissão; 

• assegurando e promovendo activamente a 
coesão nacional da Ordem dos Médicos, a 
partir da expressão plural dos Colegas e 
organismos regionais; 

• promovendo medidas que valorizem a 
imagem pública da profissão; 

• estudando todas as formas possíveis de 
tornar mais rápida a acção disciplinar da 
Ordem dos Médicos. 

Promover a excelência da Medicina portuguesa: 
• impulsionando o trabalho dos Colég ios de 

Especialidade, em cooperação com as 
sociedades científicas, para uma formação 
médica contínua organizada e eficiente; 

• defendendo a máxima qualificação no 
reconhecimento de competênc ias dos 
profissionais; 

• contribuindo para que as necessidades 
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nacionais em recursos médicos sejam 
satisfeitas pelas Escolas Médicas e pelo treino 
pós-graduado, de um modo conjugado e com 
integração profissional pró-activa; 

• conferindo às hierarquias técnicas o lugar 
que lhes compete nas equipas prestadoras 
de cuidados; 

• aprovando normas de orientação clínica 
baseadas em consensos e na comprovação 
científica; 

•advogando a autonomia profissional 
associada à responsabilidade. 

Participar na elaboração de leis e regras que 
contribuam para a melhoria do sistema nacional 
de saúde (nas suas componentes pública e 
privada) e para a elevação dos padrões de 
saúde da população portuguesa: 

• desenvolvendo a máxima cooperação com 
outras organizações e instituições que 
intervêm na Saúde; 

• reclamando uma gestão dos serviços 
públicos com eficácia e eficiência, incluindo a 
necessária audição dos médicos nas decisões 
técnicas e na escolha dos membros de órgãos 
técnicos; 

• exigindo que as condições de trabalho e 
investigação e o acesso aos progressos 
científicos se orientem pelos padrões 
internacionais mais exigentes; 

• colaborando com as autoridades 
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competentes na identificação e condenação 
de práticas ilegais da medicina. 

Colocar os meios e recursos da Ordem dos 
Médicos ao serviços de todos os Médicos: 

•criando um sistema de reposição de 
rendimentos perdidos em caso de incapacidade 
prolongada, ainda que limitado no tempo; 

• trabalhando para que o Fundo de 
Solidariedade tenha a dignidade exigida no 
socorro a situações raras de infortúnio; 

• estabelecendo protocolos de cooperação com 
outras associações profissionais; 

• criando um sistema de bolsas de estudo e 
incentivos a projectos de investigação de 
âmbito nacional e internacional, procurando o 
envolvimento de outros parceiros e mecenas. 

Curriculum Vitae 

• Nasceu a 5 de Junho de 1944 no Porto. 

• Licenciou-se em Medicina na Universidade do Porto 
em 1968. 

• Cardiologista pela Ordem dos Médicos em 1975. 

• Doutoramento na Faculdade de Medicina do Porto 
em 1979. 

• Graduado em Chefe de Serviço de Cardiologia em 
1980. 

• Agregação em Medicina Interna e Cardiologia na 
Faculdade de Medicina do Porto em 1983. 

• Especialista por consenso em Medicina Interna na 
Ordem dos Médicos em 1983. 

• Provimento como Professor Catedrático da 
Faculdade de Medicina do Porto em 1986. 

• Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia no 671 
em 1990. 

• Membro da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. 

• Membro da Academia Portuguesa de Medicina -
1995. 

• Membro da NewYork Academy of Sciencies- 1997. 

• Titulado de Cardiologista Europeu desde 2000. 

• Exerce Cardiologia Clínica nas cidades do Porto 
(desde 1975) e Braga (desde 1996). 

• Coordena grupo de Reabi litação Cardíaca desde 
1993 - Diprofisio - Porto. 
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• Mais de cento e vinte trabalhos publicados no País 
e Estrange iro (Eiectrovectocardiografia , 
fonomecanocardiografia, cardiologia clínica e 
cardiologia preventiva) . 

• Pratica ensino pós-graduado de cardiologia a 
médicos de Medicina Geral e Familiar. Organiza 
anualmente, no Porto, desde 1990 Jornadas de 
Cardiologia destinadas a Médicos das Medicina 
Geral Familiar (mais de mil participantes) . 

• Consultor de Cardiologia do Centro Clínico e 
Investigação (estudos de apneia do sono), desde 
1999 - Porto. 

• Exerceu funções de Chefe de Serviço de Cardiologia 
no Hospital São João, Porto até 1991. 

• Exerceu o cargo de Vice-Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cardiologia. 

• Exerceu o cargo de Vice-Presidente do Conselho 
Directivo da Faculdade Medicina do Porto. 

• Exerceu o cargo de Presidente da Delegação Norte 
da Fundação Portuguesa de Cardiologia. 

• Organizou, por designação do "board" Internacional, 
como Presidente, o Congresso Internacional de 
Cardiologia Não Invasiva em 1990, em Portugal. 

• Foi membro do Conselho Disciplinar da C.R.N. -
Ordem dos Médicos. 

• Foi membro delegado ao plenário dos C. R. pelo 
C.R.N. da O.M. 
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José Germano Rego de Sousa 

PROGRAMA DA CANDIDATURA 
A PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS 

INDEPENDÊNCIA • COESÃO • FIRMEZA • TRANQUILIDADE 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

• Garantir a independência da Ordem dos Médi
cos frente a qualquer partido político ou força 
social. 

• Manter a Ordem liberta de qualquer interferên
cia de outras estruturas médicas, designada
mente sindicatos e associações de prestado
res, cooperando porém com todas elas na 
defesa do respeito e das condições de trabalho 
profissionais e económicas dos médicos. 

• Considerar inadiável e urgente uma reforma do 
sistema de saúde, baseada num S.N.S. estru
turante, centrada na importância fundamental 
do Acto Médico e na relação Médico-Doente e 
que, ao separar claramente a função de finan
ciador e prestador, aproveite todas as sinergias 
públicas e privadas do sector, garantindo a 
todos acessibilidade e equidade na obtenção 
de cuidados de saúde. 

• Continuar a defender o protagonismo dos Médi
cos nos hospitais e outros locais de trabalho, 
bem como na política de saúde. 

• Continuar a impor o reconhecimento pelo 
trabalho abnegado, desenvolvido em condições 
muitas vezes adversas, pelos Médicos de 
Família - pedras basilares do S.N.S.- pugnan
do para que ocupem o lugar que lhes é devido 
no panorama médico português e que o siste
ma injustamente lhes furta. 

• Defender as carreiras médicas revalorizando
as numa perspectiva inovadora, aberta e uni
versal. 

• Impedir o "intrusismo" de profissionais não 
médicos que, valendo-se de legislação 
deliberadamente confusa, pretendem, particu
larmente no campo das especialidades mais 
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técnicas, invadir e substituir-se ao médico. 
• Assegurar para os Jovens Médicos um futuro 

que lhes garanta condições de formação, tra
balho e estímulos económicos condignos e 
condizentes com o esforço e dedicação dispen
didos. 

• Continuar a exigir uma lei-quadro das con
venções, que devolva e centre na pessoa do 
Médico, enquanto profissional de saúde e inde
pendentemente do seu vínculo e funções , o 
direito de poder celebrar convenções com o 
S.N.S. com garantias de estabilidade e con
tinuidade. 

• Garantir a independência profissional do Médi
co, privilegiar o direito à livre escolha do Médico 
pelo doente e defender uma retribuição propor
cional ao esforço desenvolvido. 

• Considerar a Ordem como a única entidade 
competente para acreditar acções de formação 
médica contínua, e manter inalienáveis as suas 
funções na atribuição de idoneidades formati
vas e de títulos de especialista válidos nacional 
e internacionalmente, mediante o reforço da 
acção dos Colégios de Especialidades. 

• Continuar a desenvolver o papel desempenha
do pela Ordem, a nível internacional, nomeada
mente através do apoio à acção dos colegas 
que foram agora eleitos para os honrosos e 
fundamentais lugares de Vice-Presidente do 
Comité Executivo do Comité Permanente dos 
Médicos da União Europeia e Vice-Presidente 
da União Europeia de Médicos Especialistas. 

• Ser so lidário com os colegas em situações 
difíceis, reforçando o montante financeiro do 
Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos 
e apoiar e aplicar a todas as Secções o Fundo 
de Defesa dos Médicos, criado na Secção Re-



gional do Sul, para ajuda judiciária aos colegas 
que processem os autores de difamação 
caluniosa através dos "media". 

• Mobilizar todos e cada um dos Médicos na 
defesa da ética, da deontologia e da qualidade 
do exercício da medicina para que, sem olhar a 
sacrifícios pessoais e fam iliares e, apesar das 
incompreensões injustas de que tantas vezes 

são alvo, sirvam os doentes no respeito estrito 
dos preceitos Hipocráticos que enfermam a 
profissão. 

Mandatário Nacional da Candidatura 

Professor Doutor Daniel Serrão 

Razões de Uma (Re)Candidatura 
Quando há três anos me apresentei a sufrágio 

perante a classe médica sentia-me, como então es
crevi , "descontente, preocupado e desgostoso com a 
perda de dimensão e prestígio que injustamente atin
gira a profissão méd ica" o qual em grande parte de
correu da incapacidade dos desentendimentos e cli
ma de guerrilha que se instalou entre vários dirigen
tes de então da Ordem dos Médicos. 

Há três anos, a diversidade das listas que foram 
eleitas, das quais uma apenas me apoiava, fazia pre
ver que o desentendimento cont in uasse e alguns 
vaticinaram o estilhaçar da Ordem. 

Passado este triénio os médicos puderam verificar 
que, bem pelo contrário nunca a Ordem teve uma voz 
tão respeitada, esteve tão coesa e forte na defesa 
dos médicos, gerou consensos entre os médicos e 
foi tão bem aceite e influente na sociedade portuguesa 
como agora. 

O mérito deste bom entendimento, foi de todos os 
actuais dirigentes da Ordem. Gente de bom-senso e 
gente de bem, gen uinamente preocupados com a 
dignid ade da profissão, rap idamente souberam 
encontrar o que os unia, que era tudo, esquecer o que 
os separava, que era nada e souberam unir esforços 
na defesa dos médicos e dos doentes, da qualidade 
da medicina, da ética e da deontologia. Souberam, de 
forma tranquila , digna e firme, começar a construir 
para a Ordem e para os Médicos uma imagem de 
seriedade, transparência. credibi lidade e elevação que 
os detractores da classe, não conseguem já manchar 
com facilidade. Souberam , em suma , criar uma 
dinâmica que permitiu que fosse retomado o prestígio 
da profissão. 

Há porém muito que fazer ainda. Se mais não fora, 
é preciso acabar a obra começada e conso lidar as 
vitórias conseguidas . Este conjunto de sinais e 
vontades transformou-se num todo nacional que se 
impôs e que tem de continuar esq uecendo o que 
porventura os separou no passado, fazendo convergir 
cada vez mais os seus esforços e assumindo os 
riscos necessários para que no futuro alguma coisa 
aconteça. 

Felizmente os actuais dirigentes regionais apre
sentam-se de novo a sufrágio, entre si se identifican
do num todo co lectivo que comigo também se identi 
fica, numa vontade expressa de continuar e consoli
dar a obra já realizada, numa vontade expressa de 
dignificar ainda mais os médicos. 

Em consequência, e em coerência com este sentir 
co lectivo entendi ser meu dever candidatar-me de novo 
a Presidente da Ordem dos Médicos na esperança e 
convicção de poder continuar a ser, tal como o fiz até 
agora, o pólo ag lu tinador e coordenador dessa 
convergência , na esperança e convicção que ainda 
sere i útil aos médicos e que estes neste se ntir 
colectivo se revêem. 

A minha candidatura não decorre pois de um mero 
projecto de ambição pessoal isolado e desgarrado do 
todo nacional , não representa os interesses de um 
grupo ou grupos particu lares ou particularizados de 
médicos e representa a continuidade da acção dos 
actuais corpos gerentes da Ordem. 

A minha candidatura reflecte claramente um sen
tir da classe como um todo em que a ideia principal 
que nos une é: A DEFESA DO PRESTÍGIO SOCIAL, 
PROFISSIONAL E ECONÓMICO DOS MÉDICOS. 

Esse é o papel que me proponho desempenhar 
com a co laboração e empenho de todos. Se os 
médicos. como espero e a exemplo dos colegas que 
integram as listas que já referi , me concederem a sua 
confiança é chegada a altura de erguermos uma 
barreira a uma corrente minoritária que pretende que 
a Ordem seja de novo arrastada para o pântano de 
que a libertámos. 

Entendo que um programa de acção para 
Presidente da Ordem dos Médicos deverá apenas 
consagrar grandes princípios orientadores de que 
o candidato seja inspirador e garante. 

As medidas práticas de concretização desses 
princípios devem ser reservadas ao consenso das 
Secções Regionais, através da sua presença no 
Conselho Nacional Executivo. 
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Dentro dessa linha de pensamento e tendo já 
expresso na página de apresentação da minha 
candidatura os princípios que considero 
fundamentais e que me proponho, sem desvios, 
levar à prática, volto a expô-los acompanhados de 
algumas considerações que permitirão aos 
colegas melhor entender o meu pensamento: 

• Garantir a independência da Ordem dos Médicos 
frente a qualquer partido político ou força social. 

A Ordem dos Médicos tem funções públicas 
institucionais, bem como direitos e deveres que lhe 
foram atribuídas pelo Decreto-Lei que a estatuiu. Como 
Presidente da Ordem continuarei a cumprir e fazer 
cumprir a letra e o espírito do Estatuto da Ordem dos 
Médicos o qual, se respeitado, é contrário e impede 
pelos direitos e deveres que consigna, qualquer 
subserviência ao poder político. Os interesses dos 
médicos e consequentemente dos doentes nunca, ou 
só muito raramente, são coincidentes com os inte
resses dos políticos. Só uma prática de total indepen
dência do poder político permitirá defender esse§> in
teresses eficazmente. Isso não impedirá porém o 
empenhamento da Ordem em colaborar com o Go
verno e o Ministério da Saúde na procura de soluções 
construtivas para uma reforma da Saúde que melhor 
sirva os interesses dos Portugueses, bem como o 
desempenho cabal e eficaz de todas as funções que 
o Estado legalmente lhe atribui. 

Do mesmo modo não aceitaremos qualquer 
interferência ou dependência de entidades privadas 
ou forças sociais que possam pôr em causa a auto
nomia da Ordem. 

• Manter a Ordem liberta de qualquer interferência 
de outras estruturas médicas, designadamente 
sindicatos e associações de prestadores, coope
rando porém com todas elas na defesa do 
respeito e das condições de trabalho profission
ais e económicas dos médicos. 

A Ordem dos Médicos não pode reflectir apenas 
os interesses de um sector particular ou de um grupo 
específico de médicos. Também não pode ser deixada 
ao sabor de interesses antagónicos de grupos 
divergentes sob pena de se destruir. Bem pelo contrário, 
a Ordem dos Médicos nas suas funções de guardiã 
da ética, da deontologia e da qualidade do exercício 
da Medicina deve constituir o máximo denominador 
comum que une todos os Médicos, não podendo ser 
considerada como mais uma organização médica, 
nem tão pouco como uma federação destas, mas sim 
como uma estrutura que a todos transcende e engloba, 
resultante de valores e da vontade de todos os Médicos 
e garante dos seus direitos e responsabilidades face 
aos doentes e à comunidade. 
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·-
É porém fundamental a importância da Ordem dos 

Médicos no apoio a reivindicações justas da classe 
médica. Assim afirmo que a Ordem continuará a coo
perar com as outras estruturas médicas, sempre que 
necessário, na defesa das condições de trabalho eco
nómicas e profissionais dos Médicos. 

• Considerar inadiável e urgente uma reforma do 
sistema de saúde, baseada num S.N.S. estrutur
ante, centrada na importância fundamental do 
Acto Médico e na relação Médico-Doente e que, 
ao separar claramente a função de financiador e 
prestador, aproveite todas as sinergias públicas 
e privadas do sector, garantindo a todos acessi
bilidade e equidade na obtenção de cuidados de 
saúde. · 

Quando os diversos serviços de saúde estatais 
se habituaram a gerir de forma por vezes incontrolável 
e incontrolada os dinheiros do Orçamento da Saúde, 
perdidos por vezes em infindáveis e obscuras 
burocracias, ou servindo interesses políticos nem 
sempre claros ou que nem sempre têm a ver com 
competência e eficácia; quando nos hospitais e outras 
Instituições do S.N.S. não existe o estímulo, que é 
gerado pela livre escolha do médico, pelo doente, e 
pelo pagamento referido directa ou indirectamente ao 
trabalho desenvolvido, tendo como consequência que 
a acessibilidade e a qualidade dos serviços prestados 
seja questionável, pois resulta apenas da boa-vontade 
e dos princípios éticos e deontológicos dos médicos 
que lá trabalham; quando estes médicos aos poucos 
e poucos se tornam vítimas do sistema transformando
se em funcionários sem horizontes nem interesses; 
quando os doentes são tratados como números e não 
como pessoas, então, quando tudo isto acontece algo 
está podre no reino da Saúde e urge mudar. 

Esta mudança só é possível mediante uma 
reforma estrutural do Sistema Nacional de Saúde e 
falo em Sistema Nacional de Saúde em vez de Serviço 
Nacional de Saúde para demarcar bem a fronteira entre 
um sistema que englobe, estimule e aproveite todas 
as sinergias públicas e privadas deste sector, versus 
um serviço de saúde estatal redutor e anérgico que 
olha com desconfiança, desprezo, suspeição e medo 
as iniciativas privadas ou semi-privadas, tentando 
destruí-las inclusive através de legislação adequada 
a esse fim. Esta mudança só é possível mediante 
uma reforma que ao considerar o S.N.S. estruturante 
mantém intocáveis o direito do doente ao acesso a 
cuidados de saúde gratuitos ou tendencialmente 
gratuitos, mas pressupõe, para ser eficaz, uma clara 
separação entre o financiador e o prestador, reservando 
para aquele funções de avaliador dos cuidados de 
saúde prestados. 

Qualquer reforma, porém, só será possível se fi
nalmente for feita justiça ao papel fundamental de-



sempenhado pelo médico, reconhecendo-lhe o direi
to a ver regulado o exercício da sua profissão medi
ante a aprovação da lei do Acto Médico e da lei que 
reserva para ele e para os médicos dentistas a exclu
sividade de prescrição de medicamentos e terapêuti
cas de uso humano, leis estas que graças ao Senhor 
Presidente da República e Senhor Ministro da Saúde 
lhe fo ram negadas. 

Por outro lado, a relação de confiança que se 
estabelece entre o médico e o doente é fundamental 
para o sucesso de qualquer reforma . Uma das 
condições fundamentais para a cura é uma relação 
de confiança forte entre o doente e o seu Médico. 
Abalar ou destruir este mecanismo psicológico, fa
zendo do médico o "bode -exp iatório" das 
incapacidades da política de saúde, significará cus
tos acrescidos para o sistema pois o doente, numa 
espécie de busca pela confiança perdida, sente ne
cessidade de reconfirmar várias vezes e com vários 
médicos a solução para os seus problemas. Por outro 
lado, o médico sentir-se-á cada vez mais inseguro e 
vig iado, praticará Medicina Defensiva e começará a 
defender-se e a gastar utilizando todos os meios 
diagnósticos ao seu dispor no receio de amanhã ser 
penalizado por ter falhado uma hipótese diagnóstica 
rara e longínqua . Quando alguns teorizadores da 
gestão da Saúde afirmam que o médico é o grande 
gastador deveriam antes reflectir seriamente sobre 
este fenómeno. 

Concluindo: qualquer reforma só será possível 
com os médicos, nunca sem os médicos e muito 
menos contra os médicos. 

• Continuar a defender o protagonismo dos Mé
dicos nos hospitais e outros locais de trabalho, 
bem como na política de saúde. 

No que respeita aos hospitais e à vida hospita
lar será fundamental recentrar o sistema focalizando
-o no médico hospitalar. Num modelo de sã concor
rência entre as diversas instituições hospitalares, em 
que o financiamento de cada uma dependerá da pro
cura e escolha livre dos doentes, dependerá do médi
co e da sua satisfação profissional o sucesso ou o 
insucesso das estratégias de gestão, da eficácia e 
qualidade e tipo de oferta dos serviços a prestar e 
consequentemente da procu ra desses serviços. 

Assim é fundamental que o médico não seja 
apenas um assalariado sem interesse nessa estraté
gia e que, pelo contrário, seja um parceiro privilegia
do da gestão que veja o seu trabalho e a sua dedi
cação recompensadas med iante estímulos remune
ratórios e de outra ordem, proporcionais à actividad e 
e qualidade de trabalho desenvolvidos. Tudo isto 
pressupõe que os diversos serviços hospitalares de
verão ter autonomia financeira e uma gestão por ob-

jectivos, a cargo do seu director e participada por to
dos os médicos do serviço. Nesse sentido o C.N.E. 
da Ordem dos Médicos criou uma Competência em 
Gestão que permitirá que os médicos adquiram os 
conhecimentos adequados a uma gestão eficaz dos 
Serviços e unidades clínicas que dirigem. 

Do sucesso desta gestão, que pressupõe uma 
eficácia e qualidade elevada, geradora de uma procu
ra consc iente e voluntária pelos doentes e 
consequentemente o financiamento do serviço e do 
hospital, resultará o adequado estímulo remuneratório 
e satisfação psicológica e profissional dos médicos 
que aí trabalham. O Médico não poderá jamais ser no 
futuro um mero executante de políticas de saúde que 
desconhece ou, conhecendo-as, não se identifica com 
elas. 

• Continuar a impor o reconhecimento pelo tra
balho abnegado, desenvolvido em condições 
muitas vezes adversas, pelos Médicos de Famí
lia - pedras basilares do S.N.S. - pugnando para 
que ocupem o lugar que lhes é devido no pano
rama médico português e que o sistema injus
tamente lhes furta. 

A figura do médico de família tem de obrigato
riamente ser repensada. Pedra basilar de todo o siste
ma de saúde o Médico de Família tem de realmente 
passar a sê-lo. 
Assim torna-se necessária a: 

Defesa da independência técnica do exercício, da 
liberdade de prescrição e da utilização de meios de 
diagnóstico, como um direito fundamental do doente 
que não deve ser violado, ainda que sob a capa de 
uma racionalização de custos que, na maioria dos 
casos não é mais que um racionamento de cuidados. 
Dotação de muitos Centros de Saúde e respectivas 
Extensões, de infra-estruturas mínimas que permi
tam a execução de actos médicos de qualidade, 
feitos com segurança e na observância dos aspec
tos éticos e deontológicos que lhes são inerentes. 
Diminuição das tarefas burocráticas no exercício 
profissional de forma a permitir uma operacio
nalidade e racionalização do tempo de consulta. 
Consideração e reconhecimento da especificidade 
da Clínica Geral face aos atropelos de um modelo 
sanitarista que teimosamente continuam a impor
lhe. 

- Livre opção de cada Clínico Geral pela formação 
medica contínua que mais lhe convenha e nas áreas 
de qu e tenha maior necessidade sem estar 
dependente de modelos tutelados, estereotipados 
e impostos. 

- Defesa de um modelo de exercício que tenha em 
consideração o tipo, qualidade e quantidade de ac
tos méd icos praticados e que, coerentemente, pos
sa ter expressão na sua forma de remuneração. 
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Se é certo que o desempenho do Médico de Famí
lia depende fortemente dos seus conhecimentos, ati
tudes e aptidões, também é verdade que esse mesmo 
desempenho continuará condicionado, se se persistir 
num modelo como o actual, anquilosado, incoerente, 
injusto e nada gratificante quer para os Médicos quer 
para os doentes. 

• Defender as carreiras médicas revalorizando-as 
numa perspectiva inovadora, aberta e universal. 

É indiscutível que as carreiras médicas constitu
em um ponto indispensável de valorização técnica e 
prestígio, devem ser extensivas e aplicáveis a todas 
as instituições, quer públicas, quer privadas quer de 
carácter social e tornam desejável a sua abertura e 
participação ao mais largo número possível de Médi
cos. 

Razões do meu apoio à recandidatura do Dr. Germano de Sousa 
a Bastonário da Ordem dos Médicos 

Apoio o Dr. Germano de Sousa na sua recandidatura 
a Bastonário da Ordem dos Médicos e aceitei ser sua 
mandatária pela Região Sul, devido às seguintes 
razões: 

- Porque o Dr. Germano de Sousa é um homem que 
sabe criar consensos como ficou plenamente 
demonstrado no seu mandato anterior, onde apesar 
de apenas lhe ser afecta a lista que ganhou as 
eleições na Região Norte, conseguiu gerir as 
diferenças entre as três Secções Regionais e 
fomentar entre elas a harmonia necessária a tornar 
possível um trabalho produtivo e facilitador da 
tomada de decisões pelo CNE. 

Porque o Dr. Germano de Sousa revelou capacida
de de diálogo, com todas as estruturas representa 
tivas dos médicos e da sociedade em geral, sem 
nunca entrar em querelas desnecessárias, mas 
sabendo fazer-se ouvir e lutar pelas suas convic
ções nos momentos decisivos. 

Porque o Dr. Germano de Sousa tem tido a humildade 
de reconhecer que cada especialidade e cada carreira 
médica tem os seus problemas específicos, 
aceitando ouvir e acatar a opinião dos que estão 
mais directamente envolvidos, sem pretender dar 
lições a ninguém ou impor as suas opiniões. 

- Porque o Dr. Germano de Sousa é um homem 
corajoso e honesto, que cumpre com a palavra 
dada, aceita comprometer-se e defender os com
promissos assumidos, mesmo quando estes impli
cam ir contra lobbies ou políticas com que se 
identifica. 

Porque o Dr. Germano de Sousa, em sintonia com 
os actuais dirigentes da Ordem, tem tido como lema 
o marcar presença junto dos médicos, sobretudo 
daqueles que, como os Médicos de Família, são 
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sujeitos a um maior isolamento físico e geográfico 
nos seus locais de trabalho. Esta presença tem-se 
manifestado na deslocação de equipas, integrando 
elementos do CNE, e dos colégios, para verificar 
a idoneidade dos serviços a nível hospitalar e dos 
centros de saúde, tendo em vista não só a forma 
ção pós-graduada, mas sobretudo o inteirar-se da 
idoneidade dos locais onde trabalham os médicos, 
para a prática de uma medicina humanizada e de 
qualidade, a que os cidadãos têm direito e que 
cabe à Ordem dos Médicos intransigentemente 
defender. 

- Porque só alguém que tem orgulho em ser médico 
poderá representar os médicos e fazer face, com 
dignidade, a quem pretenda, perseguindo desígnios 
inconfessáveis, dominar a Ordem e minar os seus 
princípios éticos e deontológicos. 

- A Ordem dos Médicos é constituída por todos os 
médicos, sendo por isso necessário que o seu 
Bastonário seja alguém em quem estes se reve
jam, que lhes dê voz e dela faça ressonância junto 
das entidades oficiais e do poder político. Nenhu
ma reforma ou medida de vulto no campo da saúde 
vingará, sem a intervenção directa dos médicos, 
que dedicam as suas vidas ao estudo e ao trabalho 
junto dos que verdadeiramente não têm voz, os 
debilitados pela doença e pelo sofrimento. 

Falando em «nome dos médicos», o Dr. Germano 
de Soua merece ser depositário da continuação da 
nossa confiança para Bastonário da Ordem dos 
Médicos. 

Maria José Reis 
Mandatária da Região Sul à Candidatura do 

Dr. Germano de Sousa 
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• 

Notam-se sinais suficientemente nítidos, que no
vas e variadas formas de exercício profissional vão 
surgir e não será de espantar, que num futuro mais ou 
menos próximo, alguma estratégia política mais cora
josa promova essa transformação radical do sistema. 
É indispensável, porém que os médicos se possam 
integrar nestes novos contextos como parceiros de 
igual dignidade e não como meros prestadores de 
trabalho e fonte de rendimento de outrém. Só assim a 
qualidade , estabilidade e gratificação do exercício 
profissional poderão ser atingidos, para já não falar 
no nível de serviços técnicos e humanos prestados 
aos doentes. 

• Impedir o "intrusismo" de profissionais não 
médicos que, valendo-se de legislação delibera
damente confusa, pretendem, particularmente no 
campo das especialidades mais técnicas, inva
dir e substituir-se ao médico. 

- Para além dos auto-designados "médicos-alter
nativos" que usam de todas as tentativas para obte
rem legislação que lhes permita continuar a iludir do
entes pouco informados, sem perigo de poderem ser 
acusados de exercício ilegal da Medicina e que 1êm 
sido energicamente combatidos - como é do conhe
cimento de todos - assiste-se a uma tentativa bem 
orquestrada de colocar os Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica, dos mais diversos ramos, a competir com 
os médicos especialistas dessas áreas, de ta l ma
neira que têm sido criados problemas de funciona
mento graves nos hospitais, designadamente na área 
da Medicina Física e Reabilitação e outras. 

- A Ordem interveio e continuará a intervir neste 
problema, quer apoiando os médicos destas especia
lidades e os Directores Clínicos destes Hospitais, quer 
exigindo e continuando a exigir a revisão dessa legis
lação que foi elaborada com a intenção deliberada de 

Jovem Médico: 

O nosso futuro, que se adivinha incerto e difícil, 

deverá ser desde já preparado, de modo a que não 

sejamos vítimas das incongruências e erros que 

os sucessivos responsáveis pela Saúde em 

Portugal vieram acumulando ao longo dos anos. 

Só um Bastonário com ideias viradas para o 

futuro, conhecedor da Ordem, contando com uma 

equipa coesa e forte, atento aos novos desafios e 

independente do poder político pode permitir que 

os médicos assumam o lugar que lhes é devido na 

medicina do próximo milénio. Por isso acredito 

profundamente que o Dr. Germano de Sousa dará o 
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atingir os médicos na sua dignidade profissional. 

• Assegurar para os Jovens Médicos um futuro 
que lhes garanta condições de formação, trabalho 
e estímulos económicos condignos e 
condizentes com o esforço e dedicação 
dispendidos. 

- Considerar fundamental a existênc ia de um 
numerus c/ausus nacional de acesso às Faculdades 
de Medicina, que evitará no futuro, se bem avaliado, 
deficit de médicos ou o desemprego destes. 

- Junção do Internato Geral ao Internato Comple
mentar de forma a obviar a desigualdade criada fren 
te aos recém-licenciados espanhóis que recorrem ao 
nosso país para obterem a especialidade. 

- Valorização post-avaliação do ano pré-clínico, 
quando todas as Facu ldades o tiverem adoptado. 

- Formação pedagógica dos tutores. 
- Permitir ao interno interromper durante um ano a 

especia lid ade para se ded icar a projectos de 
investigação. 

- Reforçar a acção dos Colégios na verificação da 
idoneidade formativa dos Serviços, na orientação 
pedagóg ica curricu lar e na aval iação contínua da 
formação post-graduada. 

- Prova final de titulação única para avaliação final 
dos internatos médicos mediante critérios de avaliação 
homogéneos. 

- Assegurar uma gama de serviços que identifique 
os Jovens Médicos com a Ordem dos Médicos. 

- Realizar várias acções de formação nas seguin
tes áreas de Administração e Gestão. 

- Garantir a defesa e o desenvolvimento das car
reiras oficiais numa perspectiva inovadora e aberta. 

- As vagas disponíveis devem ser providas com 
vínculo à função pública e não com contratos provi
sórios de três anos. 

salto em frente que evitará a nossa queda definitiva 

num abismo de desprestígio e insatisfação. 

O desafio a que nos propomos é extremamente 

difícil, mas se usarmos toda a determinação e 

inteligência utilizada na nossa prática clínica diária, 

iremos ultrapassar todos os nossos problemas. 

Porque surge uma oportunidade diante de nós 

vamos aproveitá-/a. Devemos isso aos nossos 

doentes, à Medicina e a nós. 

Armando Miguel Barbosa 

Mandatário Nacional para os Jovens Médicos 
da candidatura do Dr. Germano de Sousa a 

Presidente da Ordem dos Médicos 
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- Garantir a autonomia profissional e mecanismos 
compensatórios dignos. 

- A investigação clín ica deve ser incentivada como 
forma complementar de saída profissional. 

- Incentivar a criação de empresas pelos jovens 
médicos criando mecanismos de apoio financeiros 
e administrativos e propor a criação de apoios 
governamentais para a criação das mesmas na área 
da saúde pelos jovens médicos. 

- Promover a associação entre médicos de várias 
gerações a nível do sector privado. 

- Garantir o acesso universal dos jovens especialistas 
às convenções. 

• Continuar a exigir uma lei-quadro das conven
ções, que devolva e centre na pessoa do Médi
co, enquanto profissional de saúde e indepen
dentemente do seu vínculo e funções, o direito 
de poder celebrar convenções com o S.N.S. com 
garantias de estabilidade e continuidade. 

- As Convenções - utilizadas em grande parte da 
U.E. com grande contentamento da população e 
abrangendo todos os ramos e áreas da Medicit;la -
representam um decisivo passo no sentido da 
desburocratização do nosso sistema de saúde pois 
os médicos são compensados de acordo com o 
esforço e qualidade do trabalho produzido e repre
sentam um modo de exercício profissional mais 
personalizado, mais eficaz e mais rentável e signi
ficam um instrumento inapreciável no combate às 
listas de espera. Consagram princípios essenciais, 
como o da liberdade de escolha do médico, pelo 
doente, o da separação entre financiadores e 
prestadores de cuidados de saúde e o do pagamento 
por acto. médico e a universalidade de acesso do 
médico à convenção. 

- Os sucessivos governos têm tentado a sua de
struição, cu lminando o ataque às mesmas com o 
célebre decreto-lei da autoria do PS.D. e aplicado 
pelo PS. que definiu uma série de absurdas incom
patibilidades que, na prática, impediram a quase to
talidade dos médicos de possuírem un idades 
de saúde convencionadas, obrigando-os a aban
donarem a Medicina Convencionada pois muitos 
não puderam desprezar um salário certo hospi 
talar, a sua segurança e a dos seus. 

- Altamente beneficiados ficaram as multinacionais 
do diagnóstico e da hemodiálise e alguns grupos 
económicos que, co m tranquilidade e sem 
concorrência adquiriram essas unidades e ficaram 
com as convenções nas áreas que mais lhes con
vinham! 

- Os doentes foram, como sempre os gra nd es 
prejudicados! Deixaram de, em muitas especialida
des, poder recorrer directamente ao seu médico com 
a invejável acessibi lidade e equ idade de que até aí 
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dispunham. Engrossaram as listas de espera dos 
Hospitais, aguardando uma consulta de especiali
dade ou um exame considerado essencial. Mas isso 
que importância tem?! 

- A Ordem dos Médicos, junto das anteriores Minis
tras da Saúde, tentou inverter este estado de coi 
sas. Para além da lei dos licenciamentos, negocia
da com a Drª Maria de Belém, ficou ultimada com a 
Prof.ª Manuela Arcanjo um contrato tipo para aber
tura de novas convenções. A sua substituição in
terrompeu o processo que tudo faremos para ver 
resolvido com urgência pelo actual Ministro. 

• Garantir a independência profissional do Médi
co, privilegiar o direito à livre escolha do Médi
co pelo doente e defender uma retribuição pro
porcional ao esforço desenvolvido. 

Como decorre de todas as considerações clara
mente expressas ao longo de todo o documento con
sidero princípios essenciais, a liberdade de escolha 
do Médico, pelo doente, e a va lorização da natureza 
do acto médico. 

• Considerar a Ordem como a única entidade com
petente para acreditar acções de formação mé
dica contínua, e manter inalienáveis as suas fun
ções na atribuição de idoneidades formativas e 
de títulos de especialista válidos nacional e in
ternacionalmente, mediante o reforço da acção 
dos Colégios de Especialidades. 

- A Ordem dos Médicos é hoje a autoridade nacio
nal reconhecida pelo "European Accreditation Council 
for Continuous Medical Education" da União Europeia 
de Médicos Especialistas, para acreditação de ac
ções de formação pelo que não aceitará nenhuma 
interferência ministerial, ou outra, no exercício dessa 
função. 

- A formação médica contínua é um dever ético e 
deontológico de cada médico, que deve ser exercida 
por cada um de forma consciente e livre, apenas con
dicionado pelo aval técnico e científico dado pela Or
dem aos eventos que integram essa formação. 

- Esse dever não obriga e é até contrário à ideia da 
recertificação obrigatória que alguns pretenderam intuir 
de algumas recomendações emanadas de associa
ções de especialistas europeus e americanos . Em 
consequência a Ordem não aceitará exames de aces
so a "Boards" europeus (Colégios Europeus de Espe
cialistas), considerando que, tal como i? foi feito em 
várias especialidades os especialistas portugueses 
pela Ordem dos Médicos têm o direito de se inscre
ver por consenso nesses "Boards". 

A Ordem continuará a defender as prerrogativas 
que a lei lhe concede na atribu ição exclusiva de títu
los de especialista, válidos para o todo nacional e 



para a U.E. Para tal manterá o sistema de titulação 
única, mediante atribuição de idoneidades formativas, 
acompanhamento do processo formativo e realização 
de exames por médicos por si nomeados. 

• Continuar a desenvolver o papel desempenha
do pela Ordem, a nível internacional, nomeada
mente através do apoio à acção dos colegas que 
foram agora eleitos para os honrosos e funda
mentais lugares de Vice-Presidente do Comité 
Executivo do Comité Permanente dos Médicos 
da União Europeia e Vice-Presidente da União 
Europeia de Médicos Especialistas. 

- A Ordem não descurou e continuará as suas res
ponsabilidades na cooperação com os países de 
língua portuguesa: O C.N.E. criou um Gabinete de 
Cooperação com os PALOP. Ao Bastonário têm 
competido as ligações com o Conselho Federal de 
Medicina do Brasil, pois esta instituição mostrou
se muito interessada em adoptar um figurino legal 
idêntico ao nosso, unindo numa futura Ordem dos 
Médicos Brasi leira o actual Conselho e a Associé;lção 
de Médicos Brasileiros. 

- A nível europeu, a acção da Ordem tem sido 
respeitada e muitas vezes determinante nas deci
sões tomadas nos organismos médicos da União 
Europeia. A demonstrá-lo está a eleição do colega 
Pedro Nunes (S.R .S.) para Vice-Presidente do 
Comité Executivo do Comité Permanente dos 
Médicos da União Europeia e do colega Ciro Costa 
(S.R.C.) para Vice-Presidente da União Europeia dos 
Médicos Especialistas. Comprometo-me a dar, em 
nome da Ordem, todo o apoio a estes colegas para 
continuarem a defender os interesses dos médicos 
portugueses no contexto europeu em que nos inte
gramos. 

• Ser solidário com os colegas em situações difí
ceis, reforçando o montante financeiro do Fun
do de Solidariedade da Ordem dos Médicos e 
estender a todas as Secções o Fundo de Defesa 
dos Médicos, criado na Secção Regional do Sul, 
para ajuda judiciária aos colegas que proces
sem os autores de difamação caluniosa através 
dos "media". 

- O C.N.E. dotou o recém-criado Fundo de Solidar
iedade da Ordem dos Médicos com a quantia de 
300.000.000$00. A sua razão de ser é a ajuda a 
todos os colegas que por vicissitudes várias ne
cessitem de apoio e auxílio. Espero e tudo farei para 
que, durante o próximo mandato, seja possível re
forçar adequadamente esta verba de modo a esse 
apoio e auxílio nunca faltem a esses médicos e às 
suas famílias. 

- No programa da anterior candidatura prometi a cri
ação de estruturas que permitissem a defesa do 

bom nome e imagem dos Médicos contra campan
has calun iosas que os procurassem denegrir. Nesse 
sentido, a Secção Regional do Sul criou recente
mente, com o meu conhecimento e concordância, 
o Fundo de Defesa dos Médicos, no valor de 
100.000.000$00. Este fundo destina-se ao paga
mento integral das despesas necessárias para que 
os colegas processem judicialmente os autores 
de "denúncia caluniosa" e "difamação" feita através 
de Órgão de Comunicação Social. Diligenciarei para 
que em breve o mesmo seja reforçado de modo a 
ser extensivo aos médicos de todas as Secções 
Regionais. É tempo de darmos respostas condig
nas aos detractores da dignidade dos médicos! 

• Mobilizar todos e cada um dos Médicos na de
fesa da ética, da deontologia e da qualidade do 
exercício da medicina para que, sem olhar a sa
crifícios pessoais e familiares e, apesar das 
incompreensões injustas de que tantas vezes são 
alvo, sirvam os doentes no respeito estrito dos 
preceitos Hipocráticos que enfermam a profis
são. 

- Comigo como Presidente, a Ordem dos Médicos 
continuará a defender todos os princípios 
deontológicos e éticos que são o fundamento da 
nossa profissão. Tal como no anterior mandato con
tinuarei a bater-me pelo segredo profissional e contra 
a eutanásia. Tal como até aqui e ao contrário da 
minoria que se nos opõe continuarei a lutar contra o 
exercício ilegal da Medicina e contra as Medicinas 
ditas alternativas eticamente inaceitáveis, porque 
lesivas dos interesses dos doentes. 

- Considero porém fundamental que a classe refl icta 
em conjunto sobre os prob lemas éticos e 
deontológicos que as novas tecnologias e avanços 
da Medicina levantam, as quais devem conduzir a 
eventuais modificações ou acrescentos do Código 
Deontológico. Assim , a Ordem está disponível para 
referendar as alterações mais significativas do có
digo em vigor. 

- O Estatuto da Ordem dos Médicos concede o direito 
de auto-disciplina e o exercício do poder disciplinar 
- no duplo aspecto de avaliação e de eventua l 
punição - no campo técnico e ético sobre todos os 
Médicos, qualquer que seja o lugar e a forma do 
seu exercício. Em contrapartida esta responsa
bilidade perante os seus pares será a única barreira 
legítima à plena liberdade de exercício profiss ional 
de cada Médico. 

- A Ordem dos Médicos continuará assim a desen
volver uma acção disciplinar, quer deontológica quer 
técnica idêntica à desenvolvida no anterior manda
to: Justa e límpida. 
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Curriculum Vitae 

I - DADOS BIOGRÁFICOS 
- Natural dos Açores, nasceu na Vila do Nordeste 

da Ilha de S. Miguel há 58 anos. 
- Filho de José Germano de Sousa e de Maria He

lena do Carmo Rego Sousa. 
- Casado com Maria José Pinto Barreira Rego 

Sousa, licenciada em Filologia Românica e Con
servadora de Museus. 

- Dois filhos: Maria José, Interna do 4º ano da Es
pecialidade de Patologia Clínica e José Germano, 
Interno do 2º ano do Internato da Especialidade 
de Patologia Clínica. 

11 - CARREIRA ESCOLAR 
- Fez os estudos secundários na Ilha Terceira, no 

Liceu Nacional da Cidade de Angra do Heroísmo 
onde concluiu o curso dos Liceus no ano lectivo 
de 1959/60. 

- Em 1960 matriculou-se no 1 º ano da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra, tendo 
obtido em 1967 o grau de Licenciado em Medici
na e Cirurgia por essa Universidade. Obteve a 
classificação final de 15 valores, sendo a sua tese 
de licenciatura sido aprovada com a classifica
ção de 18 valores. 

III - SERVIÇO MILITAR 
- Em Abril de 1968 é incorporado no Serviço Militar 

e em Agosto do mesmo ano é colocado como 
Aspirante Médico em Tomar, prestando serviço 
quer no Regimento Infantaria 15, quer no Hospital 
Militar da mesma cidade. 

- Mobilizado para Angola em Julho de 1969 como 
Alferes Miliciano Médico é colocado no Hospital 
Militar dessa cidade. Findos os 24 meses da sua 
comissão de serviço regressa a Portugal em Agos
to de 1971. 

- Durante a prestação do Serviço Militar foi, pela 
sua actividade como médico, louvado cinco ve
zes. Foi-lhe concedida a medalha das Campa
nhas de Angola (1969/1970/1971 ). 

IV - CARREIRA HOSPITALAR 
Interno do Internato Geral 
- Em Janeiro de 1968 é aprovado no Concurso para 

o Internato Geral dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra (30 em 50 candidatos para dez va
gas). Por motivos políticos foi-lhe recusada pela 
PIDE o ingresso no mesmo. 

- Em 1971 o Ministério da Saúde considerou as 
funções desempenhadas como médico militar 
durante três anos equivalente à frequência do 
Internato Geral, pelo que em Novembro desse 
ano fez exame de saída tendo obtido a classifi
cação de BOM. 
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Interno do Internato da Especialidade 
- Inicia em Julho de 1972 o Internato da Especia

lidade de Análises Clínicas dos Hospitais Civis 
de Lisboa, no Hospital do Desterro, tendo termi
nado o mesmo em Dezembro de 197 4 com a 
classificação de MUITO BOM. 

- Em 11 de Dezembro de 197 4 inicia o exercício 
da especialidade em regime eventual de presta
ção de serviço, mantendo-se colocado no servi
ço de Análises Clínicas do Hospital do Desterro 
onde aguarda concurso de provimento. 

Médico Especialista 
- Em Janeiro de 1975 é admitido no quadro de 

Especialistas em Análises Clínicas da Ordem dos 
Médicos (actual Colégio da Especialidade de 
Patologia Clínica). 

- Em Outubro de 1977, fez concurso de provas 
públicas para Especialista Hospitalar de Análises 
Clínicas do Hospital do Desterro (actual Assis
tente Hospitalar). É aprovado em mérito absoluto 
e relativo, (1º lugar em 22 candidatos) com a 
classificação de 17,9 valores. 

- Em Novembro de 1979 concorre a Chefe de Clí
nica de Análises Clínicas dos H.C.L. para tal 
submete-se a concurso de provas públicas elimi
natórias, ficando aprovado em mérito absoluto e 
relativo, (4º lugar em 12 candidatos), com 17,4 
valores. 

Chefe de Clínica dos Hospitais 
- Em Março de 1980 inicia funções como Chefe de 

Clínica (Chefe de Serviço) dos Hospitais Civis de 
Lisboa, mantendo a sua colocação no Serviço de 
Patologia Clínica do Hospital do Desterro, que 
pouco tempo depois será designado por Serviço 
de Patologia Clínica do Hospital do Desterro. 

Director do Serviço de Patologia Clínica do 
Hospital do Desterro 
- Em Março de 1981 é designado Director do Ser

viço de Patologia Clínica do Hospital do Desterro 
pelo Conselho de Gerência do Hospital, interina
mente de início e dedutivamente algum tempo 
depois, sendo a sua nomeação confirmada em 
Janeiro de 1984, após audição da Direcção Médi
ca e do Conselho Médico. 

- Em Maio de 1986 é reconduzido nas mesmas 
funções, após audição e aprovação unânime do 
Conselho Médico do Hospital conforme o dispos
to no Decreto-Lei 310/82. 

- Em Maio de 1989 é-lhe reconfirmada a nomea
ção, mantendo a Direcção do Serviço até 23 de 
Março de 1993. 



Director do Serviço de Patologia Clínica do 
Hospital Capuchos-Desterro 
- Aos 23 de Março de 1993, o Conselho de Admi

nistração do Hospital dos Capuchos-Desterro (sub
grupo hospitalar dos H.C.L. criado por unificação 
do Hospital dos Capuchos e do Hospital do Des
terro) entende nomeá-lo Director do recém-criado 
Serviço de Patologia Clínica do Hospital dos 
Capuchos-Desterro, resultante da fusão dos Ser
viços de Patologia Clínica existentes nos dois 
Hospitais. 

- Aos 19 de Outubro de 1998, porque necessitava 
manter a sua clínica privada (quase totalmente 
convencionada) tal como devia assegurar os pos
tos de trabalho dos seus colaboradores que há 
mais de 20 anos consigo trabalham e de si de
pendem, não podia deixar de cumprir o nº 3 do 
Artigo 9º do absurdo Decreto-Lei nº 97/98 do 
Ministério da Saúde (Decreto-Lei das Incompati
bilidades anti-Convenções) e assim viu-se obri
gado a pedir a exoneração das funções de Direc
tor do Serviço. 

Serviço de Patologia Clínica do Hospital 
Fernando Fonseca (HFF) 
- Em Junho de 1995 foi convidado pela Comissão 

Instaladora que então geria o referido hospital para 
mediante colaboração graciosa coordenar a mon
tagem do Serviço de Patologia Clínica. Autoriza
do superiormente para executar tal tarefa e com 
a colaboração de várias colegas que aceitaram 
ser requisitadas para o HFF em comissão de ser
viço, em breve tinha o Serviço de Patologia Clíni
ca deste hospital a funcionar. Quando em 1996 a 
exploração do Hospital foi entregue à gestão pri
vada continuou a prestar a sua colaboração gra
ciosamente. 

- Em Abril de 1997 iniciou no H.F.F. uma experiên
cia inteiramente inovadora e única nos hospitais 
portugueses: a gestão autónoma de um serviço 
hospitalar no qual os médicos passaram a ser 
parceiros e não assalariados. Com o acordo da 
Sociedade que gere privadamente o H.F.F., ages
tão e funcionamento do Serviço de Patologia Clí
nica foi entregue a uma sociedade privada cons
tituída pela sociedade gestora do hospital, e pelo 
grupo de colegas que trabalhavam desde o início 
no Serviço. Foi nomeado Administrador-Delega
do desta mesma Sociedade e em consequência 
ficou directamente responsável pela gestão da So
ciedade. Esta experiência tem resultado plena
mente e tem sido um estímulo para que outras 
semelhantes se desenvolvam. 

V - ACTIVIDADE ACADÉMICA 
Assistente de Semiótica Laboratorial da Facul
dade de Ciências Médicas - U.N.L. 
- Durante o ano lectivo de 1975/1976 é assistente 

da Cadeira de Semiologia Laboratorial. 

Professor Associado Convidado da Faculdade 
de Ciências Médicas - U.N.L. 
- Em 13 de Setembro o Conselho Científico da Fa

culdade de Ciências Médicas entende convidá-lo 
para Professor Associado Convidado da Discipli
na de Bioquímica da mesma Faculdade. Para 
concretizar esse convite e proceder à respectiva 
contratação o Conselho Científico dá início aos 
procedimentos legais previstos no nº2 do artº 15 
do Estatuto da Carreira Docente Universitária. 

- Em 24 de Janeiro de 1989, com base nos pare
ceres emitidos, após apreciação curricular, pelos 
Doutores Carlos Filipe de Aguilar Manso, Profes
sor Catedrático da Faculdade de Medicina de Lis
boa, Manuel Judice Halpern e Mário Nascimento 
Ferreira, Professores Catedráticos da Faculdade 
de Ciências Médicas da U.N.L., o Conselho Cien
tífico aprova por unanimidade a sua nomeação 
como Professor Associado Convidado da Disci
plina de Bioquímica. 

Regente do Curso de Mestrado em Patologia 
Química da F.C.M.- U.N.L. 
- Em 1989 e por sua sugestão e empenho foi cria

do este Curso de Mestrado bianual, o primeiro 
Curso de Mestrado da Faculdade de Ciências Mé
dicas da U.N.L., que em Novembro de 2001 ter
minará pela 4ª vez os seus trabalhos lectivos. 
Na sua reunião de 26 de Março de 1991 entendeu 
o Conselho Científico nomeá-lo Regente do Cur
so de Mestrado em Patologia Química, tendo-o 
mantido nessas funções de então para cá. 

Cadeiras de Bioquímica I e 11 da F.C.M. - U.N.L. 
- Desde 1989 até hoje, por convite da Regente das 

Cadeiras , Professora Doutora Graça de Morais, 
participa no ensino teórico das Cadeira de Bio
química I e 11. 

VI- CARGOS DE GESTÃO HOSPITALAR 
- Presidente do Conselho Geral do Hospital do Des

terro, de 1979 a 1982. 
- Direcção Clínica do Hospital do Desterro, de 1983 

a 1986. 
- Presidente do Conselho Geral do Hospital do Des

terro, de 1986 a 1988. 
- Em 1993 é nomeado Membro do Conselho Técni

co do Hospital dos Capuchos/Desterro e Adjunto 
da Direcção Clínica do Hospital dos Capuchos I 
Desterro de 1995 até 1997. 
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VIl - SOCIEDADES CIENTÍFICAS A QUE 
PERTENCE E CARGOS QUE DESEMPENHA 

- Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa 
- Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia 

Clínica. 
- Sociedade Portuguesa de Andrologia. 
- Sociedade Portuguesa de Arterosclerose. 
- Sociedade Portuguesa de História da Medicina. 
- American Association of Clinical Chemistry. 
- New York Academy of Sciences. 
- lnternational Association on Pediatric Laboratory 

Medecine. 
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Patolo

gia Clínica. 
- Presidente da Sociedade Portuguesa de 

Osteoporose e Doenças Metabólicas. 

VIII - ACTIVIDADE EM REVISTAS CIENTÍFICAS 
- Acta Médica Portuguesa: - Pertenceu ao Conse

lho Directivo desde 1988 até1993. 
- Revista Portuguesa de Patologia Clínica: -

Pertenceu ao Comité Científico (1988-1990). 
- Endocrinologia Metabolismo & Nutrição: ·

Pertence ao Conselho Editorial. 

IX - ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES 
E CONGRESSOS 

- Primeiro Encontro de Medicina Laboratorial: -
Lisboa, 17 a 18 de Junho de 1978. 

· - IV Congresso Nacional de Medicina da Ordem dos 
Médicos: - Lisboa, 7 a 12 de Setembro de 1980. 

- XXIV Congresso Nacional de la Associacion 
Espafwla de Biopatologia Clínica e 11 Reunion 
Hispano-Lusa de las Sociedades de Biopatologia 
Clínica: - Segóvia, 7 a 8 de Outubro de 1982. 

- III Congresso Luso-Hispano-Italiano de Patologia 
Cl ínica: - Estoril , 28 a 30 de Abril de 1988. 

- VIl Congresso Nacional de Medicina da Ordem 
dos Médicos: - Lisboa, 19 a 22 de Novembro de 
1989. 

- I First lnternational Congress on the Great 
Maritime Oiscoveries and World Health - Lisboa, 
1 O a 13 de Setembro de 1990. 

- Simposium "Recém Nascido de Alto Risco. Da 
Clínica ao Laboratório": - Lisboa 16 a 17 de 
Novembro de 1990. 

- VI Congresso Português de Patologia Clínica: -
Lisboa, 22, 23 e 24 de Maio de 1991. 

- Seminário "Metabolopatias. A Clínica e o Labo
ratório":- Lisboa , 1 O e 11 de Dezembro de 1991 , 
integrado nas actividades da Missão Científica no 
Âmbito da Cooperação Luso-Francesa e Portu
gai/OMS. 

- lnternational Symposium "Cerebrospinal Fluid 
Analysis in Clinical Practice''(ln commemoration 
of the first lumbar puncture centennial): - Lisboa 
29 a 30 de Novembro de 1991, realizado sob os 
auspícios da World Federation of Neurology . 
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- VI/ Congresso Português de Patologia Clínica: -
Lisboa, 1995. 

- Symposium "11 Anos de Controlo de Qualidade 
em Química Clínica": - Lisboa, 15 e 16 de Feve
re iro de 1993, promovido pelo Instituto Nacional 
de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Fez parte da Comis
são Científica. 

- VIl Congresso Português de Patologia Clínica: -
Aveiro, 1997. 

- 7th ln ternational Congress of Pediatric Labora
tory Medecine: - Estoril, Outubro de 1988. 

X - CONFERÊNCIAS, COMUNICAÇÕES, 
"POSTERS" E PUBLICAÇÕES 

- 52 Conferências proferidas em reuniões científi
cas nacionais e internacionais. 

- 28 comunicações e "posters" apresentados em 
reuniões científicas nacionais e internacionais. 

- 18 artigos publicados em revistas nacionais e 
estrangeiras. 

XI - ACTIVIDADE SÓCIO-PROFISSIONAL 
- Delegado ao Plenário dos Conselhos Regionais 

da Ordem dos Médicos, representando os Médi
cos da Grande Lisboa, no triénio 1978/80. 

- Presidente do Conselho Distrital da Grande Lis
boa da Ordem dos Médicos, no triénio 1981 /83. 

- Membro do Conselho Directivo do colégio de Es
pecialistas em Patologia Cl ínica da Ordem dos 
Médicos em 1978/79/80/81 . 

- Presidente do Colégio de Especial istas em Pato
logia Clínica da Ordem dos Médicos em 1982/83. 

- Secretário da Sessão Científica da 34ª Assembleia 
Geral da Associação Médica Mundial que teve 
lugar em Lisboa de 28 de Setembro a 2 de Outu
bro de 1981. 

- Presidente da Assembleia Geral da Associação 
Portuguesa de Médicos Patologistas de 1981 a 
1989. 

- Vogal Director do Conselho Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos no triénio 1984/86. 

- Vice-Presidente do Conselho Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos no triénio 1987/89 e no triénio 
1990/92. 

- Representante Português na Associação Europeia 
de Médicos Hospitalares em 1986/87/88. 

- Vice-Presidente da Associação Europeia de Mé
dicos Hospitalares em1989/90/91 /92. 

- Bastonário da Ordem dos Médicos - Triénio 1999/ 
2001 

XII - ACTIVIDADE PRIVADA 
- Exerce desde 1975 a actividade privada e 

convencionada sendo cc-proprietário de um La
boratório de Patologia Clínica em Cascais e Lis
boa. 

- Director do Laboratório de Patologia Clínica dos 
SAMS-SBSI de 1978 a 1992. 

I 
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 
ÓRGÃOS REGIONAIS: Lista A ÓRGÃOS DISTRITAIS: Braga- Lista A 

Bragança - Lista A 
Porto - Lista A 

Viana do Castelo - Listas A e B 
Vila Real - Listas A e B 

~ 

Orgãos Regionais 
LISTA A 

Manter o Protagonismo, Reforçar a Dignidade 
e Consolidar a Mudança 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 
Presidente: ANTÓNIO JOSE ABREU GOMES SILVA 
Vice-Presidente: NELSON SANTOS ALMEIDA MARCAL 
Secretários: JOSÉ MANUEL GOMES LOURENÇO 

RAÚL JORGE FERNANDES CUNHA 

CONSELHO REGIONAL 
ANA SOFIA COELHO ANTUNES 
ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES NETO 
HERNANI ALBERTO MARTINHO VILAÇA 
JOSÉ MANUEL MACHADO LOPES 
JOSÉ MIGUEL RIBEIRO CASTRO GUIMARÃES 
JOSÉ NELSON COELHO PEREIRA 
JOSÉ PEDRO FONSECA MOREIRA SILVA 
MARIA FÁTIMA CARVALHO OLIVEIRA 
MARIA MARLENE LEMOS SILVA SOUSA 
MIGUEL JORGE SANTOS OLIVEIRA FERREIRA LEÃO 

RUI MANUEL MACHADO SOUSA 

CONSELHO FISCAL REGIONAL 
Presidente: ANTÓNIO AIRES PEREIRA MARINHO 
Membros: JOSÉ CARLOS NEVES CUNHA AREIAS 

LUÍS ÁLVARO LENCASTRE SILVA 

CONSELHO DISCIPLINAR REGIONAL 
AMADEU PINTO ARAÚJO PIMENTA 
ANTÓNIO MANUEL FERREIRA ARAÚJO 
JOÃO JOSÉ ALMEIDA BELO PRIMO 
MARIA JOSÉ MARTINS FERNANDES CARDOSO 
MIGUEL JOAQUIM SILVA DIAS GALAGHAR 

Mandatário: Serafim Correia Pinto Guimarães 
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A- PORQUE NOS CANDIDATAMOS DE NOVO 

- A CONTINUIDADE DA MUDANÇA 

Porque prestigiámos os médicos 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 têm sido sujeitos, 
defendendo, energicamente, perante a Opinião Pública 
e o Poder Político, o bom nome, a dignidade e a 
honestidade do grupo profissional que nos elegeu. 

Porque promovemos a concertação de esforços de todas 
as associações representativas de médicos. 

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

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

Porque cumprimos o dever de defender e de promover a 
satisfação profissional dos médicos lutando contra as 
condições de trabalho, degradadas e degradantes, em 
que aqueles exercem a sua actividade. 
Porque defendemos a qualidade técnica da Medicina 
lutando contra os constrangimentos burocráticos e 
financeiros que são impostos aos médicos. 

Porque, para benefício dos doentes, elaborámos 
orientações destinadas a garantir a qualidade técnica 
do exercício da Medicina. 

Porque combatemos com vigor e com determinação o 
exercício ilegal da Medicina e temos conseguido evitar 
a legalização do charlatanismo, disfarçado pela 
designação de "Medicinas Alternativas". 



Porque aplicámos o poder disciplinar perante todos os 
médicos, exercessem eles as suas funções em 
Instituições Públicas ou Privadas, não entregando essas 
competências ao Ministério da Saúde. 

Porque não hesitámos em punir os médicos que deslus
tram o grupo profissional a que pertencem e que violam 
os nossos códigos de conduta, independentemente das 
funções, estatuto ou prestígio social ou profissional que 
possuíssem. 

Porque defendemos os médicos portugueses, através 
dos meios legais ao nosso alcance, da concorrência de 
médicos estrangeiros sem as mesmas qualificações. 

Porque a Ordem dos Médicos elaborou um projecto 
consistente, inovador e tecnicamente válido visando a 
reorganização dos Internatos Geral e Complementar e 
evitando a extinção do primeiro. 

Porque a Ordem dos Médicos passou a defender o seu 
papel impos itivo e exclusivo na definição de 
especialidades médicas, na fixação de critérios de 
idoneidade dos serviços médicos, na creditação 
profissional e no controlo da qualidade técnica da 
Medicina recusando-se a ceder as competências 
técnicas dos Colégios de Especialidade e as atribuições 
dos órgãos executivos da Ordem dos Médicos, aos 
organismos dependentes do Ministério da Saúde. 

Porque as regras de funcionamento dos Colégios de 
Especialidade e das Comissões de Sub-Especialidades 
e Competências passaram a estar adequadas a um 
desenvolvimento profissional contínuo e moderno, no 
respeito pelos respectivos pareceres técnicos. 

Porque os Médicos Internos passaram a participar na 
avaliação das suas condições de formação. 

Porque impedimos que vários grupos de pressão 
obrigassem os médicos a frequentar determinados 
eventos científicos pondo em causa os títulos que cada 
médico já possui. 

Porque evitámos a recertificação dos médicos 
especialistas. 

Porque elaborámos propostas exequíveis, justas e 
transparentes para o acesso aos Cursos de Medicina. 

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

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

Porque defendemos as Carreiras Médicas e a 
independência técnica dos médicos nelas integrados. 

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

Porque conseguimos que a Ordem dos Médicos 
participasse institucionalmente na fiscalização da 
organização e gestão de unidades públicas de saúde. 

Porque a Ordem dos Médicos assumiu sem tibieza as 
suas competências passando a auditar e a avaliar o 
funcionamento das unidades privadas de saúde e a 
definir as regras para o licenciamento de unidades 
privadas de saúde no âmbito da Patologia Clínica, da 
Radiologia, da Neurorradiologia, da Medicina Física e 
Reabilitação, da Anatomia Patológica, da Nefrologia, da 
Medicina Nuclear e da Radioterapia. 

Porque mantivemos a compe tên cia exclusiva dos 
médicos na rea lização de prescrições terapêuticas, 
evitando que estas fossem alteradas nas farmácias. 

Porque garantimos a liberdade da prescrição médica 
não fornecendo, ao Ministério da Saúde e organismos 
de le dependentes, instrumentos de coerção dessa 
mesma liberdade. 

Porque impedimos que impusessem aos médicos o 
cumprimento de determinados formulários 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 Trabalho. 

Porque criámos as sedes distritais da Ordem dos Médicos 
nos distritos médicos de Braga e de Viana do Castelo. 

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

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

Porque reactivámos o Fundo de Solidariedade da Ordem 
dos Médicos, destinado a apoiar colegas 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 transformámos a Casa do Médico num centro de 
actividade cívica e cultural da Cidade do Porto e do Norte 
do País. 

Porque inserimos a Ordem dos Médicos na Sociedade 
Civil, através de múltiplas parcerias com várias 
Universidades e Associações cívicas , culturais e 
profissionais, e, nomeadamente, com as Associações 
de Estudantes das Faculdades de Medicina. 

Porque fomos os dinamizadores do Fórum Norte das 
Profissões Liberais. 

Porque contribuímos decisivamente para evitar a 
subjugação dos médicos portugueses a modelos 
estrangeiros de formação médica. 

Por tudo isto é que a formalização desta recandidatura 
aos corpos gerentes da Secção Regional da Ordem dos 
Médicos não pode ser sempre encarada como uma 
simp les manifestação de intenções com intuitos 
meramente regionais, mas sim como uma manifestação 
de empenhamento para que os órgãos nacionais da 
Ordem dos Médicos reflictam as opções ideológicas da 
SRN da Ordem dos Médicos. 
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A necessidade de manter aquele empenhamento 
decorre da constatação que a Ordem dos Médicos, 
enquanto instituição nacional, adoptou como suas, 
durante o mandato que agora finda, as propostas mais 
relevantes elaboradas pela SRN das quais se citam a 
título de exemplo: 
- a definição de receita médica e das competências 

para a prescrição de medicamentos ou terapêuticas 
de uso humano; 

-a revisão da legislação que perm itia a 
comparticipação diferenciada de medicamentos 
conforme a especialidade do médico prescritor; 

- a revisão do processo de eleição das direcções 
técnicas dos centros de saúde, separando a eleição 
dos responsáveis médicos da dos responsáveis de 
enfermagem; 

-a revisão do Estatuto Disciplinar dos Médicos de 
modo a permitir-se a abertura de inquéritos, 
promovidos pela Ordem dos Médicos, nas instituições 
públicas de saúde; 

- a revisão da Lei Orgânica da Inspecção Geral de 
Saúde com o objectivo de assegurar a participação 
obrigatória de peritos designados pela Ordem dos 
Médicos nas acções inspectivas promovidas pela 
Inspecção Geral de Saúde, relativas à apreciação da 
acção médica; • 

-a revisão da legislação sobre o Internato 
Complementar, cometendo à Ordem dos Médicos um 
papel impositivo e exclusivo na definição de 
especialidades médicas, na fixação de critérios de 
idoneidade dos serviços médicos para a formação 
de especialistas, na creditação profiss ional 
especializada e pós-especializada e no contro lo da 
qualidade técnica da Medicina. 

A justeza destas propostas reflectiu-se na agenda 
negocial que a Ordem dos Médicos foi estabelecendo 
com o Ministério da Saúde, como se verifica facilmente 
compulsando as agendas das reuniões do CNE da OM 
com a ex-ministra Manuela Arcanjo e resultou também 
da existência de um Pacto de Estabilidade, inicialmente 
implícito, e hoje já explicito, dentro do órgão executivo 
nacional da Ordem dos Médicos, isto é, o Conselho 
Nacional Executivo, e que envolveu todos os principais 
dirigentes da Ordem dos Médicos, com destaque para 
o Presidente da Ordem, o Dr. Germano de Sousa. 
Contudo, é também indiscutivelmente importante 
destacar-se que esta SR se não satisfaz com a 
aprovação de propostas no âmbito interno da OM e a 
sua mera apresentação ao Poder Político. Por isso não 
podemos continuar a aceitar e a suportar as manobras 
dilatórias do mesmo Poder Político, disfarçadas sob a 
forma de diálogos constantes mas ineficazes e 
inconsequentes. 
Em suma, porque conseguimos cumprir um conjunto 
de compromissos de candidatura e porque se torna 
imperioso fazer aprovar pelo Ministério da Saúde todas 
aquelas propostas é que esta recandidatura tem razão 
de ser e de ser em continuidade, demonstrando que 
mesmo num mundo governado pelo utilitarismo as 
convicções podem superiorizar-se aos interesses e 
que por elas vale a pena persistir e vencer com os 
médicos, pelos médicos e para os médicos, em nome 
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do valor superior que é colocar os médicos ao serviço 
dos doentes e de Portugal. 

B - COMPROMISSOS DE CANDIDATURA E 

PROGRAMA DE ACÇÃO- COM OS MÉDICOS, 

PELOS MÉDICOS E PARA OS MÉDICOS 

1 - QUALIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

- Defender a existência de condições de exercício profis
sional dignificantes, se necessário responsabilizando 
as hierarquias constituídas, colaborando activamente 
com os Sindicatos médicos, e denunciando as limi
tações à liberdade de execução técnica, através do 
reforço dos instrumentos de intervenção dos Delega
dos da Ordem dos Médicos nos locais de trabalho. 

- Criação da Comissão de Avaliação do Risco 
Profissional Médico destinada a inventariar as 
situações de risco profissional decorrentes do exercício 
das actividades próprias de cada especialidade, sub
especialidade ou competência com vista à inclusão da 
profissão de médicos na lista de profissões de risco. 

- Promover a acreditação dos serviços para fins 
assistenciais através da elaboração de normas técnicas 
por cada Colégio de Especialidade. 

- Pugnar para a aplicação uniforme no sector público e 
privado das normas de qual idade técnica estabelecidas 
pelos Colégios de Especialidade para a prática de 
actos médicos. 

- Fornecer aos médicos instrumentos formais de 
comunicação com os doentes, ao-abrigo do princípio 
do consentimento informado , destinados a 
responsabilizar as hierarquias dependentes do 
Ministério da Saúde pela existência de condições de 
exercício profissional que acarretem risco de erro ou 
negligência. 
Recusar quaisquer medidas do Ministério da Saúde 
destinadas a introduzir orçamentos clínicos ou limites 
financeiros à prescrição médica. 

- Estimular a cooperação com as assoc iações de 
doentes no sentido de melhorar a qualidade 
assistencial. 

2 - DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA 

- Promover a defesa pública dos médicos nos órgãos de 
comunicação social e utilizar ou patrocinar o recurso 
sistemático aos tribunais como forma de reparação de 
notícias difamatórias, recorrendo ao apoio dos serviços 
jurídicos da Ordem dos Médicos. 

- Cria r uma Comissão de Acompanhamento para 
médicos sujeitos a acção disciplinar. 

- Continuar a pugnar pela publicação de legislação 
definidora de Acto Médico. 
Combater o exercício ilegal da medicina, por quaisquer 
grupos profissionais ligados ou não ao sector da saúde, 
recorrendo às instâncias judiciais , disciplinares ou 
administrativas competentes. 

3 - FORMAÇÃO MÉDICA 

- Criar uma Prova de Comunicação Clínica , 
condicionante de inscrição na Ordem dos Médicos, que 
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permita aval iar as capacidades de comunicação de 
médicos estrangeiros. 

- Criar um Centro de Formação para a organização de 
actividades de desenvolvimento profissional contínuo 
com incidência particular nas áreas científica, de gestão 
e de formação de internos. 

- Promover, em conjunto com o Conselho Nacional do 
Médico Interno e a Associação Nacional de Jovens 
Médicos, a realização anual de inquéritos destinados 
a obter a opinião dos médicos internos complementares 
sobre as respectivas condições de formação. 

- Propor a revisão do código do IRS de forma a permitir 
a dedução das despesas em formação a todos os 
médicos. 

- Recusar quaisquer medidas destinadas a contro lar o 
livre acesso à formação médicas e a centralização das 
decisões respeitantes àquele no Director Geral ou no 
Ministro da Saúde. 

- Defender a liberdade de formação dos médicos de 
todas as carreiras, no respeito pela livre escolha dos 
eventos científ icos a frequentar, cuja frequência apenas 
deve depender, sa lvo situações excepcionais , do 
parecer do respect ivo director de serviço (ou 
equ ivalente) e da autorização do responsável ·máximo 
da respectiva unidade de saúde. 

- Organ izar o 11 Curso Pós-Graduado de Gestão para 
Médicos, em parceria com a Universidade Católica 
(Centro Regional do Porto) . 

- Organizar, em conjunto com o Conselho Nacional de 
Qualidade da Ordem dos Médicos o I Curso de 
Auditores de Qualidade. 

4- TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS 

- Propor med idas tendentes à uniformização da 
composição dos júr is de exame final do internato 
complementar e dos respectivos métodos de avaliação, 
segundo critérios de âmbito nacional (ou regional, se 
tal não for exequível), após audição dos Colégios de 
Especialidade e do Conse lho Nacional do Médico 
Interno, com vista a permitir a aplicação de métodos 
equitativos e justos na avaliação e classificação dos 
candidatos. 

5 • EDUCAÇÃO MÉDICA PRÉ-GRADUADA 

- Defender a intervenção permanente da Ordem dos 
Médicos na articulação do ensino médico pré-graduado 
com o ensino médico pós-graduado. 
Recusar quaisquer medidas que pretendam criar 
"troncos comuns" de ensino pré-graduado abrangendo 
a licenciatura em Medicina e quaisquer outras 
licenciaturas de profissionais não médicos. 

- Propor ao Ministério da Saúde e às Faculdades de 
Medicina medidas tendentes à criação de incentivos à 
docência para médicos dos internatos geral e 
complementar no sentido de evitar a colonização dos 
corpos docentes daquelas faculdades por profissionais 
não médicos. 

6 - EMPREGO MÉDICO 

- Exigir a revogação do Decreto-Lei 11 2/98 (referentes 
a serviços carenciados e vagas carenciadas) e, em 
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alternativa, propor a prorrogação de contrato por 3 
anos dos médicos especialistas, logo após a realização 
do respectivo exame final de internato complementar. 

- Exigir a abertura, sob a forma de concursos externos, 
de todas as vagas existentes nas carreiras médicas, 
até ao completo preenchimento dos quadros médicos 
actualmente definidos. 
Inventariar os recursos médicos da Região Norte com 
vista à definição das necessidades regionais de 
médicos, por especialidade, adequando os numerus 
clausus das Faculdades de Medicina a essas 
necessidades previsionais, e partic ipar na sua 
elaboração. 

7 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

- Recusar qualquer legislação relativa ao estatuto 
jurídico dos hospitais e dos centros de saúde, que 
ponha em causa a estabilidade de emprego, a 
progressão nas carreiras médicas e a independência 
técnica dos médicos. 

- Defender a autonomia técnica e científica dos médicos 
das Carreiras Hospitalar, de Clínica Geral/Medicina Fa
miliar e de Saúde Pública, pugnando pela defesa da 
liberdade de prescrição de actos médicos de 
diagnóstico e terapêutica. 

- Recusar medidas legislativas que pretendam promover 
a quantidade assistencial em detrimento da qualidade, 
em quaisquer carreiras médicas, designadamente na 
área da Medicina Geral e Familiar, sem prejuízo da 
introdução de incentivos à produtividade médica. 

- Proceder a um inventário regional, por unidade de 
saúde, das necessidades dos serviços de saúde em 
meios humanos, logísticos e tecnológicos e divu lgar 
publicamente as suas conclusões. 

- Lutar por uma definição clara e juridicamente objectiva 
das hierarquias técnicas nos serviços e unidades de 
saúde (hospitalares e de ambulatório) de modo a 
consagrar o primado da acção médica sobre quaisquer 
outras de outros profissionais ligados ao sector da 
saúde. 

- Defender os seguintes princípios no que respeita à 
gestão de unidades de saúde: 
a) reforço das competências das direcções clínicas e 

separação de funções entre autoridades técnicas 
e administrativas; 

b) promoção da autonomia decisória dos serviços e 
departamentos; 

c) criação de mecanismos legais objectivos que 
assegurem aos directores dos serviços de acção 
médica real capacidade de decisão sobre todo o 
pessoal (médico ou não) do respectivo serviço; 

d) criação de instrumentos que permitam a avaliação 
da qualidade dos serviços de acção médica; 

e) garantia de diferenciação profissional em 
administração hospitalar dos profissionais 
nomeados para funções de gestão. 

- Pugnar para que a legislação sobre gestão privada ou 
empresarial das unidades de saúde consagre os 
princípios seguintes: 

a) preservação da independ ência e qualidade 
técnicas , da estabilidade de emprego e da 
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progressão profi ssional dos médicos; 
b) remune ração idênt ica para méd icos com igual 

diferenciação técn ica nos termos dos escalões 
salariais e do reg ime de trabalho definidos pela 
legislação vigente ; 

c) garantia do pagamento pela entidade empregadora 
de seguros de respo nsabi lidade profissional 
médica, 

- Exigir que as funções de Director de Hospital e de Di 
rector de Centro de Saúde sejam exercidas por médicos, 
se possível com diferenciação técnico-profissional na 
área de gestão e administração da saúde. 

- Propor a revi são da legis lação sobre eleição dos 
directores clínicos, nos termos seguintes seja qual for o 
modelo de gestão da respectiva unidade de saúde: 

a) o director clín ico e os seus adjuntos devem ser 
eleitos em lista completa; 

b) o universo eleitoral deve corresponder a todos os 
médicos da respectiva unidade de saúde (internos 
gerais , internos complementares e médicos do 
quadro); 

c) a nomeação da direcção clínica será uma puro acto 
administrativo, sendo nomeada a lista mais votada; 

- Defender a consagração de tempo específico do horário 
de trabalho para funções não assistenciais . 

- Propor medidas que promovam, de forma permanente , 
consultar ias periódicas entre Cent ros de Saúde e 
Unid ades Hospitalares, nomeadamente entre a 
especialidade de Clínica Geral/Medicina Fami liar e as 
especialidades de Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia e 
Psiquiatria. 

- Promover a criação da Provedoria de Saúde no âmbito 
do território jurisdicional da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos. 

- Propor ao Ministério da Saúde, após discussão com os 
Colégios de Espec ialidades , Sub-Especialidades e 
Competências, a organização de centros de referência 
para patologias raras. 

8 - MEDICINA CONVENCIONADA 

- Defender que a única condição para a ce lebração de 
convenções deve ser a posse do títu lo de especialista 
pela Ordem dos Médicos, salvo as incompatibilidades 
decorrentes de horário ou de regime de trabalho em 
dedicação exclusiva. 

- Lutar para que responsab ilidade e a direcção técn icas 
das unidades de saúde convencionadas devem ser 
cometidas a médicos com idoneidade reconhecida pela 
Ordem dos Médicos. 

- Defender a competência exclusiva da Ordem dos 
Médicos, através dos Colégios de Especialidade, na 
defin ição do código de nomenclatura e valor relat ivo 
dos actos médicos. 

- Pugnar pelo cumprimento de uma tabela mínima de 
preços a praticar por acto médico , que garanta a 
re spectiva qu alidade e abaixo da qua l não será 
permitido a nenhum médico proceder à celebração de 
acordos de convenção. 

- Exigir que a atribuição de convenções deve depender 
do parecer favorável dos Colégios de Especialidade da 
Ordem dos Médicos, face à qualidade técn ica dos 
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ser vi ços a prestar, e não, das dec isões das 
Administrações Regionais de Saúde. 

- Propor a revogação de quaisquer normas que permitam 
às Administrações Regionais de Saúde celebrar acordos 
ou revogar acordos existentes segundo cr itér ios 
arbitrários. 

- Exigir que a qualidade dos cuidados prestados pelas 
entidades convencionadas seja avaliada pela Ordem 
dos Médicos, de acordo com o parecer técnico dos 
Colégios de Especialidade, e não pelas Administrações 
Regionais de Saúde. 

-Promover a realização de convenções na área da Clínica 
Geral/Medicina Familiar. 

9 - POLÍTICA DO MEDICAMENTO 

- Proceder a instauração de inquéritos para eventua l 
proced imento disciplinar a médicos prescritores de 
substâncias que constituam risco individual ou para a 
saúde pública. 

- Pugnar pela criação de mecanismos que permitam aos 
médicos um conhecimento aprofundado sobre novos 
medicamentos, previamente à sua comercialização . 

1 O - ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS 

A - ORGANIZAÇÃO DISTRITAL 

- Dotar o Conselho de Delegados da Ordem dos Médicos 
nos Locais de Trabalho de secretariado administrativo 
e apoio jurídico próprios. 

- Divulgar periodicamente junto dos órgãos distritais as 
matérias em debate pelos órgãos regionais e nacionais 
da Ordem dos Médicos, de forma a reforçar a 
part icipação daqueles órgãos nas deliberações da 
Ordem dos Médicos respe itantes aos assu ntos 
relacionados com os respectivos distri tos. 

- Estabelecer acordos com os distritos médicos no sentido 
de promover a autonomia financeira daqueles distritos 
cujas actividades a justifiquem e que se enquadrem no 
plano geral de activ idades da Secção Regional do 
Norte. 

- Dinamizar as actividades culturais , científ icas, sócio
profissionais e de lazer nos distritos médicos, 
rentabilizando a utilização das respectivas sedes. 

- Proceder à. descentralização administrativa da SRN da 
Ordem dos Médicos, nos termos previstos no Estatuto 
da Ordem dos Médicos, delegando competências nos 
órgãos distritais. 

- Realizar as eleições dos Delegados da Ordem dos 
Médicos nos Distritos Médicos de Bragança, Viana do 
Castelo e Vila Real. 

- Promover a criação de Sedes Distritais da Ordem dos 
Médicos nos Distritos de Bragança e Vila Real se a 
situação financeira da Secção Regional do Norte o 
permitir. 

- Criar as condições finance iras que permitam a aquisição 
de um auditório anexo à Sede da Ordem dos Médicos 
do Distrito Médico de Braga. 

- Realizar com os organi smos representat ivos dos 
estudantes de Medicina da Escola de Ciências da Saúde 
da Universidade do Minho um protocolo de colaboração 
a concretizar na prática pelo Conselho Distrital do 
Distrito Médico de Braga . 



B - ORGANIZAÇÃO REGIONAL 

- Cooperar com as autarquias da Região Norte , e 
especialmente com as do Grande Porto, em acções 
destinadas à reorganização dos serviços de saúde e 
ao desenvolvimento de políticas de promoção da saúde 
e prevenção da doença. 

- Institucionalizar, quando necessário, o funcionamento 
de Comissões Ad-Hoc para coadjuvar os órgãos 
deliberativos regionais permitindo que as resoluções 
destes possam ser tomadas no prazo máximo de 3 
meses. 

- Incentivar a participação dos membros consultivos ao 
Conselho Regional nas act ividades da Secção Re
gional do Norte através da elaboração de estudos e 
pareceres. 

- Informatizar os serviços da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos. 

- Garantir a todos os médicos o acesso e a utilização da 
Página da Internet da Ordem dos Médicos. 

- Criar um Portal de Saúde da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos. 

- Editar, em livro, todos os estatutos e regulamentos da 
Ordem dos Médicos com vista a fornecer aos médiéos 
um instrumento de informação completo e actualizado. 

- Pugnar pela realização periódica de uma Feira do Livro 
Médico . 

-Criar a Página do Interno na Revista Nortemédico. 
- Instituir o Prémio Corino de Andrade , destinado a 

homenagear personalidades não médicas que tenham 
prestado serviços relevantes aos médicos portugueses. 

- Lançar as bases da criação de um Museu da Ordem 
dos Médicos. 

- Lançar a cand idatura à organização do Congresso 
Nacional de Medicina do ano 2004. 

- Institucionalizar processos de candidatura a fundos e 
iniciativas da União Europeia com vista à realização 
de actividades de desenvolvimento profissional 
contínuo. 

- Alargar e flexibilizar a carte ira de seguros da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos. 

- Estabelecer protocolos com entidades comerciais 
destinados a permitir aos médicos o usufruto de 
benefícios financeiros ou outros. 

C - ORGANIZAÇÃO NACIONAL 

- Propor a criação de uma Comissão Permanente do 
Conselho Nacional Executivo que permita decisões 
rápidas em situações urgentes. 

- Introduzir o sistema de teleconferência de forma a tornar 
oportuna e eficaz a actividade dos Órgãos Executivos 
Nacionais da Ordem dos Médicos. 

D - RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS TÉCNICOS 
CONSULTIVOS 

- Propor aos Colégios de Especialidade a elaboração 
de normas referentes à avaliação da qualidade e à 
acreditação dos serviços médicos das instituições de 
saúde públicas e privadas. 

- Promover a criação de grupos de trabalho inter-co légios 
no se ntido de harmonizar as competências de 
especialidades afins. 

-Disponibilizar a participação de um membro do 
Conselho Reg ional nas reuniões das direcções dos 
Colégios de Especialidade que se realizem no Porto, 
sempre que aquelas o entendam necessário , com vista 
à troca de informações pertinentes. 

- Promover a criação de secções de ensino médico pré
graduado em cada Colégio de Especialidade , Sub
Especialidade ou Competência . 

- Prosseguir e finalizar o processo de revisão do código 
de nomenclatura e valor relativo de actos médicos. 

- Cr iar a Comissão Regional Consu lti va para a 
Investigação. 

- Criar a Comissão Regional Consultiva para o Exercício 
da Medicina Assalariada. 

E - CASA DO MÉDICO 

- Reforçar a qualidade dos serviços do Restaurante e do 
Bar da Ordem dos Médicos. 

- Estabelecer parcerias de cooperação na área cu ltural 
com as autarquias da região norte com especia l 
destaque para as do Grande Porto. 

- Manter o nível das actividades cultura is da Casa do 
Médico , como complemento da actividade sacio
profissional da Ordem dos Médicos. 

- Criar na Casa do Médico um espaço de reflexão e 
intervenção cívicas da sociedade civil do Norte. 

- Incentivar a participação dos médicos mais idosos nas 
actividades da Casa do Médico através de iniciativas 
organizadas pelos próprios. 

- Criar os Clubes Médicos dos Médicos Brasileiros, dos 
Méd icos dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa e dos Médicos de Língua Espanhola, 
destinados à promoção de iniciativas cu lturais e 
artísticas em cooperação com as representações 
diplomáticas dos respectivos países, com vista à 
melhoria da inserção social e profissional dos médicos 
daquelas nacionalidades. 

F - RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

- Manter uma política de difusão de informações 
tecnicamente adequadas , como forma de impedir a 
divulgação de notícias especulativas ou alarmistas, de 
reforçar a função pedagógica da comunicação social, 
de salvaguardar o segredo profissional e de prevenir a 
difamação púb lica dos médicos . 

G - RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

- Propor a criação da Federação dos Médicos dos Países 
de Língua Portuguesa. 

-Rea li zar protocolos de cooperação com as 
organizações homólogas representativas dos médicos 
de Espanha que tenham af inidades territoriais e 
geográficas com a Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos. 

- Promover acordos com as organizações estrangeiras 
congéneres no sent ido de proporcionar co ndições 
vantajos as de intercâmbio entre os médicos das 
respectivas nacionalidades. 

- Organizar o I Congresso Ibero-Latino-Americano sobre 
Formação Médica Contínua. 
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Orgãos Distritais 
LISTA A 

ESTAS CANDIDATURAS SUBSCREVEM O PROGRAMA DE ACÇÃO PARA OS ÓRGÃOS REGIONAIS DA LISTA A 

Distrito Médico 
de Braga 
MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: ABEL FERNANDES RUA 
Vice-Presidente: JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA FERNANDES 
Secretários: CARLOS ALBERTO SALAZAR R. OLIVEIRA 

JOSÉ SANTOS OLIVEIRA 

CONSELHO DISTRITAL 
ÂNGELO ACÍLIO MOREIRA SILVA AZENHA 
ANTÓNIO ALVES DOMINGUES GOMES 
CARLOS ALBERTO FERNANDES ABRANTES 
JOSÉ MANUEL GONÇALVES OLIVEIRA 
MANUEL OLIVEIRA 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
ANTÓNIO JOSÉ ALVES FERREIRA FONSECA 
ERNESTO ALVES MARTINS 
JOSÉ LUÍS FORTUNATO FRANQUEIRA PEREIRA 
MANUEL JOAQUIM SANTOS BELEZA BRAGA 
MARIA ALINA PINTO FERNANDES ABRANTES 

Distrito Médico 
de Bragança 
MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: FERNANDO FERREIRA SILVA ANDRADE 
Vice-Presidente: JOÃO PAULO LOPES MONTANHA 
Secretários: ALBINO ARMANDO MARTINS PARREIRA 

MARIA CLARA ROSAS CARDOSO SOARES 

CONSELHO DISTRITAL 
HERMANO MANUEL CARVALHO MARQUES 
JOSÉ MANUEL TAVARES PEREIRA DIAS 
MARCELINO CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARQUES SILVA 
MARIA GONÇALVES CORREIA SAMPAIO VEIGA 
OLÍMPIA TRIGO CARMO 

MEMBRO CONSULTIVO 
AO CONSELHO REGIONAL 
ANTÓNIO MANUEL FERREIRA PIMENTEL 
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Distrito Médico 
do Porto 
MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: ÁLVARO JERÓNIMO LEAL MACHADO AGUIAR 
Vice-Presidente: SÉRGIO MARQUES COIMBRA 
Secretários: CRISTINA MARIA RODRIGUES P. GAVINA 

MARIA FÁTIMA LOPES SANTOS 

CONSELHO DISTRITAL 
EURICO EMANUEL CASTRO ALVES 
JOÃO ALBERTO CAPELA ALVES RODRIGUES DA COSTA 
JORGE MADEIRA CARMO SILVA 
JOSÉ CASTELA TORRES COSTA 
MARIA LURDES TRIANA ESTEVES GANDRA 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
ANA MARIA FERNANDES RAMOS 
ANTÓNIO CARLOS MEGRE EUGÉNIO SARMENTO 
AURORA MARIA FERREIRA PINHO AROSO DIAS 
CARLOS MANUEL SOARES RESENDE SOUSA 
CARMEN MARISA MARQUES GONÇALVES 
CLÁUDIO TOMÉ RAMOS REBELO 
FERNANDO JESUS SILVA CARREIRA 
ISABEL MARIA SOUSA CHAVES CASTRO SANTOS ALMEIDA 
JOÃO FERREIRA PINHO VALENTE 
JOÃO FRANCISCO M. ANDRADE LIMA BERNARDES 
JOÃO GERALDO REIS CORREIA PINTO 

JOÃO MANUEL MORAIS TABORDA BARRETO 
JOÃO MANUEL PINTO FONSECA 
JOAO PAULO FERREIRA SILVA OLIVEIRA 
JOHN RODRIGUES PRETO 

JORGE ARTUR PINHO PALMARES 
JOSÉ LUÍS COSTA CATARINO 
JOSÉ LUÍS MARTINS COSTA LIMA 
LUÍS FILIPE REIS MARTINS 
MANUEL CARLOS BANDEIRA QUINTAS 
MANUEL LARANJEIRA GOMES 
MANUEL MAIA OLIVEIRA CORREIA 
MARIA ADELAIDE CARMO F. PINTO VASCONCELOS 

MARIA ALEXANDRA DIAS PUGA 
MARIA GORETTI PINTO OLIVEIRA PINHEIRO RIBEIRO 

Mª JOÃO EUGÉNIO AVIDES S. PESTANA VASCONCELOS 
Mª MANUELA SELORES AZEVEDO GOMES MEIRINHOS 
NOÉMIA AUGUSTA BASTOS MENEZES NUNES 
NUNO PAULO ALEGRETE SILVA 
PAULO JORGE BARBOSA CARVALHO 
TERESA ANGELINA LOBATO OLIVEIRA DIAS 



Distrito Médico 
de Viana do Castelo 
MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: PEDRO DE MEIRELES VIEIRA 
Vice-Presidente: MANUEL JOAQUIM FRANCO PITA 
Secretários: MANUEL ARMANDO ESTEVES COSTA 

NUNO MIGUEL LIMA DANTAS P DE MORAIS 

CONSELHO DISTRITAL 
ANTÓNIO MANUEL MARQUES BERNARDO 
CARLOS MANUEL DE SOUSA RIBEIRO 
JOSÉ GABRIEL ALVES DA COSTA MARTINS 
JUAN JOSÉ GÓMEZ VÁZQUEZ 
SÉRGIO BIANCHI CAMPOS MENDANHA 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
FRANCISCO BORJA MANUEL 
MARIA MARGARIDA PEREIRA DE BRITO 

Distrito Médico 
de Vila Real 
MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: MARIA EUFÉMIA REIS MARTINS RIBEIRO 
Vice-Presidente: MANUEL FERNANDES PINHEIRO 
Secretários: ARMANDO FERREIRA MONTEIRO 

MARIA BENEDITA BARRETO SEIXAS SANTOS 

CONSELHO DISTRITAL 
AFONSO JOSÉ CASTRO VIDEIRA 
ANA MARIA SILVA GOMES FIDALGO 
MARIA CLARA CAMPOS FERREIRA SANTANA 
NILZA SILVA FERREIRA 
POLICARPO ANTÓNIO SOARES ROSA 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
MARIA JOSÉ FERNANDES LACERDA 
MARIA OLÍVIA CONCEIÇÃO CARDOSO 

LISTAB 

Distrito Médico 
de Viana do Castelo 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: FERNANDO CONSTANTINO F. BARBOSA 
Vice-Presidente: ANTÓNIO HENRIQUE M. RIBEIRO 

Secretários: JORGE MANUEL BASTOS NEVES 
QUERUBIM JOSÉ MARTINS FERREIRA 

CONSELHO DISTRITAL 
AGOSTINHO MANUEL RODRIGUES FARIA CARVALHO 
ANTÓNIO ÁLVARO FONTAINHAS PIMENTA DE CASTRO 

DULCE HELENA SANTOS LEAL PAÍNHAS 
MARIA CONCEIÇÃO MORGADO G. R. VIANA BARBOSA 

PEDRO SOARES DA SILVA 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
BELMIRA MARGARIDA TORRES REIS RODRIGUES 

JOSÉ TORCATO JÁCOME PASSOS 

Mandatário: Dr. Manuel José da Cruz Soares 

"PELOS MÉDICOS DE VIANA" 

1- RAZÕES PARA A NOSSA CANDIDATURA 

Nas eleições para o triénio 1999/2001 decidimos partici
par numa candidatura conjunta aos Órgãos Distritais e 
Regionais, defendendo uma nova atitude da Ordem dos 
Médicos que se definia no lema "Protagonismo, Dignida
de e Mudança". 
Estávamos de acordo quanto à necessidade de a Ordem 
assumir o Protagonismo na Defesa dos Médicos, através 
de dirigentes activos e que não tivessem medo ou vergo
nha de defender a honra, o bom nome, a dignidade e a 
honestidade dos Médicos. 
A expressão de vontade dos Médicos do Norte demons
trou uma clara adesão a essa proposta de mudança. 
No final do trénio podemos verificar que, efectivamente, a 
Ordem dos Médicos e, de forma muito especial a Secção 
Regional do Norte, assumiram uma série de atitudes que 
contribuiram para a dignificação da Classe e para a defe
sa dos seus legítimos interesses. 
Neste aspecto, apoiamos e aplaudimos o trabalho de
senvolvido pela Secção Regional do Norte e manifesta
mos a nossa confiança na continuidade do seu trabalho, 
certos que estamos da ree leição dos responsáveis Re
gionais para o próximo triénio. 
Manifestamos, inequivocamente, o nosso apoio à sua re
eleição para os Órgãos Regionais, e garantimos o total 
apoio do Distrito Médico de Viana do Castelo às suas 
tomadas de posição e a nossa total adesão às iniciativas 
da SRNOM. 
A nossa participação na candidatura "Protagonismo, Dig
nidade e Mudança", como cand idatos aos Órgãos 
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Distritais, tinha também como objectivo primordial a defe
sa de uma mudança de atitude da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos face ao Distrito Médico de 
Viana do Castelo. 
Essa mudança não aconteceu e não foram cumpridos os 
compromissos assumidos connosco na defesa dos legíti
mos interesses dos Médicos de Viana. 
Pior ainda ao longo do mandato foram assumidas por 
alguns dirigentes Regionais, atitudes de desconsideração 
e falta de respeito pelos Membros eleitos para os Órgãos 
Distritais. E os assuntos do Distrito Médico de Viana do 
Castelo não mereceram um tratamento idêntico ao que 
foi adoptado para outros Distritos Médicos, apesar de os 
Órgãos eleitos para estes nem terem participado na can
didatura conjunta atrás referida. 
Entendemos, assim, que deveríamos apresentar uma can
didatura independente, tendo como único objectivo a ga
rantia da defesa dos interesses do nosso Distrito Médico. 

É essa, única razão da nossa candidatura 
"PELOS MÉDICOS DE VIANA" 

2- OBJECTIVOS: 

2.1 - GARANTIR A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 
DAS QUOTAS PARA O DISTRITO MÉDICO 
DE VIANA DO CASTELO 

Este assunto tinha sido acordado tacitamente com os res
ponsáveis da Secção Regional do Norte, uma vez que 
esta disposição fazia parte do Programa conjunto de can
didatura ao mandato anterior. 
Mas não f.oi cumprido. 
Não abdicamos de exigir a transferência da totalidade do 
valor das quotizações para o Distrito Médico de Viana do 
Castelo. 
Estamos receptivos a negociar uma comparticipação do 
Distrito Médico em iniciativas da SRNOM que sejam de 
interesse conjunto de todos os Distritos Médicos do Nor
te, mas não abdicaremos do princípio de que" O DINHEI
RO DAS QUOTAS DOS MÉDICOS DE VIANA DO CASTE
LO TEM DE SER ENTREGUE AO CONSELHO DISTRITAL 
DE VIANA DO CASTELO". 

É preciso esclarecer que estamos a falar de uma ver
ba muito grande. 

Cada médico paga 4.500$00 de quotas por mês, o 
que dá 54.000$00 por ano. 

Como somos mais de 400 médicos no Distrito, o valor 
das quotas pode atingir um valor superior a VINTE E UM 
MIL CONTOS POR ANO. 

Presentemente o valor das quotas está a ser pago à 
Secção Regional , que se limita a enviar uma pequena 
fatia para pagar as despesas de funcionamento do Distri 
to Médico. 

Com esse dinheiro poderemos adquirir uma sede 
co~ todas as condições e para ser a digna - CASA DOS 
MEDICOS DE VIANA" e poderemos realizar uma série 
de iniciativas em favor dos Colegas do Nosso Distrito 
Médico. 

2.2- ADQUIRIR UMA SEDE- A "CASA DOS MÉDICOS 
DE VIANA" 

Em vez das actuais instalaçoes num apartamento onde 
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·-
não é sequer possível promover uma reunião de carácter 
científico ou lúdico, adquiriremos um espaço digno, com 
todas as condições para funcionar como a "CASA DOS 
MÉDICOS DE VIANA". 

2.3 - IMPLEMENTAR O FUNCIONAMENTO DA SEDE 

Torna-se necessário divulgar o funcionamento da Sede 
Distrital junto dos Colegas e implementar novos serviços 
que sejam importantes para os Colegas do nosso Distrito 
Médico. 
Presentemente está assegurado o atendimento diário por 
uma funcionária. 
A partir de Janeiro será implementado um esquema de 
atendimento regular pelos Colegas eleitos para o Con
selho Distrital que atenderão pessoalmente todos os in
teressados. 
Atendendo ao número crescente de questões de carác
ter jurídico que nos são apresentadas pensamos 
implementar um serviço de apoio Jurídico mediante acor
do com um Jurista do nosso Distrito. 

2.4 - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES NOS LOCAIS 
DE TRABALHO 

O início de um novo mandato será o momento indicado 
para promover a eleição de representantes da Ordem 
nos Locais de Trabalho. 
Articulando o trabalho com estes Colegas, será mais fácil 
ao Conselho Distrital lutar pala garantia de melhores con
dições para o exercício da Medicina em todos os estabe-
lecimentos de Saúde. · 

2.5 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

As iniciativas de carácter científico realizadas no Distrito 
são insuficientes. Alguns Serviços têm organizado even
tos importantes mas é preciso que a Ordem dos Médicos 
promova outras iniciativas de carácter científico, promo
vendo a formação dos Médicos e a divulgação do que de 
bom se faz nas nossas Unidades de Saúde. 

2.6 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E 
LÚDICOS 

No último mandato, apesar das limitações financeiras e 
logísticas, implementámos o programa "Os Médicos e a 
Cultura", com uma primeira iniciativa realizada em Ponte 
de Lima o concerto de Piano pelo pianista Yuri Popov, 
que foi muito apreciado. 
No seguimento deste programa, vai realizar-se agora , 
em Viana do Castelo, um "SARAU CULTURA~'. 

Pretendemos alargar estas iniciativas a outros concelhos, 
estando já a estabelecer contactos para que a próxima 
ocorra num dos concelhos do Vale do Minho, muito pro
vavelmente em Valença. 

2.7- BOLETIM INFORMATIVO 

Estamos a estabelecer contactos no sentido de 
implementar um Boletim Informativo regu lar que permita 
dar a conhecer a todos os colegas o trabalho desenvolvi
do pelo Conselho Distrital e que permita aos Colegas , 
divulgar os seus trabalhos e as suas ideias. · 



LISTAB 

Distrito Médico 
de Vila Real 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: MÁRIO AUGUSTO B. MESQUITA MONTES 
Vice-Presidente: JOAQUIM ALBERTO DE OLIVEIRA CÊRCA 

Secretários: ANA MARIA PEREIRA REBELO FERNANDES 
TERESA MARIA PINTO F. DE SOUSA CRUZ 

CONSELHO DISTRITAL 
HELDER VAZ GONÇALVES 
JOAQUIM BAPTISTA DA FONSECA 
JOSÉ AFONSO DOMINGUES 
MANUEL CARLOS FIDALGO 
ROSA FÁTIMA DINIS RIBEIRO 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
CARLOS MANUEL CERCA FERREIRA DA SILVA 
JORGE MÁRIO MAGALHÃES DE SOUSA CRUZ 

Mandatário: Dr. Ângelo Maria Cardoso Sequeira 

CANDIDATURA PELA REGIÃO 

Na sequência do programa por nós anteriormente apre

sentado, consideramos que as nossas propostas se man

têm válidas sendo necessário aperfeiçoar o projecto. Os 

objectivos a que nos propusemos foram alcançados, com 

excepção à não consecução da SEDE para o Conselho 

Distrital, devido a imperativos da Secção Regional do 

Norte. Porque há novos e difíceis desafios a enfrentar, 

parece-nos necessário disponibilizar os nossos esforços 

no sentido de encarar o novo triénio com a experiência já 

adquirida . Mantivemos na lista uma base alargada de 

elementos com diversidade geográfica e de carreira. As

sim propomo-nos: 

1 - Servir de elo de ligação com a Secção Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos. 

2 - Participar activamente nas reuniões do Conselho Re

gional do Norte da Ordem dos Médicos. 

3 - Organizar debates neste Distrito Médico sob temas 

relacionados com os novos desafios da Classe Médi

ca. 

4 - Auscultar as dificuldades das várias instituições e dos 

profissionais médicos, promovendo a realização de 

reuniões locais . 

..-.. .... ,_ ... ,' - _ ... ' . .!- ...... ---... -
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SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 
ÓRGÃOS REGIONAIS: Listas A e B ÓRGÃOS DISTRITAIS: Aveiro - Usta C Guarda - Lista B 

Leiria - ü sta C 
Viseu - Lista C 

" 

Castelo Branco - Listas C e D 
Coimbra - Listas A e B 

Orgãos Regionais 
LISTA A 

POR UMA ORDEM DOS MÉDICOS MUITO DIFERENTE 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente: HENRIQUE VI LAÇA RAMOS 

Vice-Presidente: MANUEL TEIXEIRA MARQUES VERISSIMO 
1º Secretário: PAULO HENRIQUE LAGES COELHO DOS SANTOS 
2º Secretário: HENRIQUE MIGUEL M. B. BORGES ALEXANDRINO 

CONSELHO REGIONAL 
JOSÉ MANUEL MONTEIRO DE CARVALHO E SILVA 
ALEXANDRA MARIA DA CUNHA VILAR GUEDES 
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MARQUES 
MARIA DE FÁTIMA LOUREIRO FARIA SARAIVA GUEDES 
JOSÉ MANUEL PINTO DA SILVA CASANOVA 
BEATRIZGUSMÃO PINHEIRO 
CÉLIA SILVA MENDES 
JORGE MIGUEL EVA MIGUEIS 
ÓSCAR MARQUES VILÃO 
ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA DA VEIGA E MOURA 
MARIA DO CARMO ROSA DA CRUZ 

CONSELHO FISCAL REGIONAL 
Presidente: JOSÉ MANUEL AZENHA TERESO 
JOÃO JOSÉ SANTIAGO ALVES CORREIA 
ANA CRISTINA MATOS COSTA FERREIRA 

CONSELHO DISCIPLINAR 
ADE LI NO AUGUSTO DE ABREU FERNANDES MARQUES 
FAUSTO AFONSO PONTES 
LUÍS MANUEL TABORDA BARATA 
JOSÉ MIGUEL BENTO DIAS FERREIRA 
MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELO GOMES DE SOUSA MAIA 

Mandatário: António Carlos de Paiva Ramalheira 
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A Ordem dos Médicos (OM), os Médicos e a Medicina 

- A OM deve unir toda a classe Médica e ser a casa onde 
todos os Médicos se revejam e possam debater os seus 
problemas profissionais. 

- A OM precisa duma gestão e orientação verdadeira
mente independentes do poder político, de lobbies 
económicos e de grupos sectoriais. 

- A OM deve ser inovadora, crítica, incómoda, participativa, 
consciente e afirmativa. · 

- É necessário defender a Qualidade e o Prestígio da 
Medicina em Portugal, exercida por Médicos. 

- É fundamental defender os Médicos contra os ataques 
injustos e tentativas de instrumentalização de várias 
origens a que estão regularmente sujeitos. Na sua ge
neralidade, os médicos não são culpados, são vítimas 
da degradação a que, por culpa de sucessivos Gover
nos, chegou o actual SNS. 

- A OM tem de obrigar, sem delongas e sem compromis
sos, à definição do Acto Médico. 

- A OM deve elaborar regras claras que orientem a for
mação contínua e a certificação de acções de forma
ção, no sentido de salvaguardar o prestígio e dignidade 
da classe médica, que têm sido progressivamente 
depauperados. 

- A OM deve promover debates e assumir posições sobre 
todos os assuntos polémicos da actualidade no campo 
da Saúde e da formação médica pré e pós-graduada. 

- Exigir que os internos possam optar pela exclusividade, 
durante todo ou parte deste período crucial da sua 
formação. Dedicar muito mais atenção aos problemas 
dos médicos mais novos. 

- Cumprir o Estatuto da OM, nomeadamente o seu capítulo 
segundo, esquecido em múltiplos dos seus aspectos. 

A OM e o Serviço Nacional de Saúde 

- É premente assumir que, apesar de ter tido um papel 
histórico fundamental e insubstituível, o SNS está em 
crise , que é necessário modificá-lo estruturalmente e 
que deve ser a classe médica a liderar o clima de mu-



dança, não se deixando ir a reboque do Ministério da 
Saúde ou de outras classes profissionais. 

- A OM deverá defender, até às últimas consequências, 
que, em Portugal e no século XXI, o SNS remodelado 
assente sobre duas regras básicas: 

1. Por falta de recursos económicos do próprio, nenhum 
doente deve deixar de tomar medicação necessária 
ou de receber qualquer tipo de tratamento adequado 
e atempado. 

2. Que o doente tenha liberdade de escolha do seu 
Médico 

A Secção Regional e a Saúde no Centro do País 

- Defender intransigentemente os interesses relativos ao 
desenvolvimento e ao investimento na Saúde, no Ensino 
e na Investigação Médicas na Região Centro. 

A OM e a Sociedade 

- A OM deve intervir e tomar posição na sociedade, após 
fóruns alargados de discussão interna, sobre todos Ós 
problemas que directa ou indirectamente possam afectar 
a saúde humana. Sem hesitações, hipocrisias ou com
prometimentos. 

PS 1: Poderíamos encher o nosso programa de palavras 
bonitas e de promessas extraordinárias. Nem se
ria necessária uma grande capacidade inventiva, 
bastaria socorrermo-nos de programas de 
candidaturas anteriores. Mas preferimos algumas 
frases curtas , que esperamos serem suficiente
mente ilustrativas da nossa maneira de ser, de es
tar e de pensar. Mais do que palavras lançadas ao 
vento eleitoral, acreditamos que a personalidade, 
a postura e a dinâmica dos elementos da lista são 
o verdadeiro garante de que, efectivamente, pre
tendemos trabalhar com todos os Médicos, para 
que possamos vir a usufruir duma OM muito 
diferente, mais independente, prestigi3.da, digna, 
representativa e interventiva. 

PS 2: Considerando o elevado nível cu ltural e humano da 
classe Médica, optámos por não promover uma 
lista pública de apoiantes. Seguramente que cada 
um de nós votará pelo programa e constituição 
das listas e não pelos seus apoiantes . Além do 
mais, na medida em que todos somos colegas e 
temos amigos nas duas listas concorrentes, não 
gostaríamos de, por um motivo fútil e perfeitamente 
gratuito, criar situações que pudessem ferir 
susceptibilidades ou causar algum melindre nas 
relações pessoais ou profissionais. Pelas mesmas 
razões e porque gostaríamos de vir a inclui r 
colegas independentemente da lista que integram 
ou apoiam, não faremos contactos antecipados 
para as diversas Comissões não eleitas da Secção. 

·-

ORDEM DOS MÉDICOS· 

- quantos continuariam a pagar 

quotas se a inscrição não fosse 

obrigatória? 

Ao declarar publicamente que "no exercício daquilo que 
são poderes delegados do Estado, e sendo associações 
públicas , as Ordens não são contra-poder", um dos 
últimos respon sáveis pelo Ministério da Saúde deu 
mostras: 

• por um lado (louvável) , de compreender a essência 
das Ordens 
- o reconhecimento, por parte do Estado, numa linha 
de descentralização, da autonomia de determinados 
grupos profissionais; 

• e, por outro (lamentável) , de não querer perceber que 
Estado e Poder não são coisas necessariamente 
coincidentes, que o Contra-Poder pode ser legal 
- cr iada pelo parlamento e atravessando 
horizontalmente certas estruturas de poder, como os 
partidos, a Ordem dos Médicos poderá constituir um 
contra-poder potencial, saudável e desejável. A sua 
subsistência depende disso, sob pena de ser "sugada" 
por determinadas dinâmicas verticais, nomeadamente 
as partidárias e as decorrentes do carreirismo. 

Assim, à pergunta que muitos fazem, "Quantos médicos 
continuariam a pagar quotas se a inscrição não fosse 
obrigatór ia?", respondemos, "Tantos quantos os que, 
como nós, entendem a Ordem como o garante da 
qualidade do exercício da Medicina, à margem dos 
poderes estabelecidos". 

É com o seu voto que contamos, ao concorrer a estas 
eleições. 

Por outro lado, se é verdade que cabe à Ordem "pôr os 
médicos na ordem", também é verdade que cabe à Ordem 
a denúncia pública de tudo o que, dificultando ou 
banalizando o trabalho dos médicos e de quem deles 
dependa funcionalmente , possa relativizar o direito à 
saúde- que há que garantir à custa de quem a tem e não 
de quem está doente. 

Que a Ordem dos Médicos seja, de facto, um saudável 
Contra-Poder! 
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LISTAB 
CONVICÇÃO, COMPETÊNCIA 

Pela Independência, Qualidade e Prestígio dos Médicos 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente: ANTÓNIO FILIPE FERREIRA CARVALHO REQUIXA 

Vice-Presidente: JOÃO EDUARDO CURA SOARES 

1º Secretário: VICTOR JOSÉ DOMINGOS CAMPOS 

2º Secretário: FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS GIRÃO 

CONSELHO REGIONAL 

ANTÓNIO DOS REIS MARQUES 

ANTÓNIO LOPES CRAVEIRO 

CARLOS MANUEL DOS SANTOS ANDRADE 

C IRO MAGALHÃES GUEDES COSTA 

DULCE HELENA SARAMAGO DIOGO 

ELSA MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO DA SILVA PINTO 

JOÃO ANTÓNIO CARUJO SOUSA JORDÃO 

JOÃO PAULO DE ALMEIDA E SOUSA 

MARIA AUGUSTA MOTA FARIA DA CONCEIÇÃO 

RUI ARTUR COUTINHO DA SILVA NOGUEIRA 

SALVADOR MANUEL MAS SANO CARDOSO 

CONSELHO FISCAL REGIONAL 

Presidente: MANUELA REBELO CARVALHEIRO 

JOAQUIM MARTINS MATOS CABEÇAS 

VICTOR MANUEL GONZALEZ ROSETE 

CONSELHO DISCIPLINAR 

ANA MARIA VALADÃO VAZ 

ANTÓNIO MANUEL MACHADO DA GRAÇA MALAQUIAS 

FERNANDO JESUS REGATEIRO 

ÓSCAR MANUEL CORREIA GONÇALVES 

RUI DE MELO PATO 

Mandatário: Adriano Supardo Vaz Serra 
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OSER MÉDICO 

Ser médico neste início do século, é exercer uma pro
fissão de alto risco, pelas exigências, pelo objecto do 
trabalho, pela dificuldade em estabelecer rotinas, pela 
visibilidade e monitorização constante da sua acção e 
fundamentalmente, pelas responsabilidades inerentes 
nos planos ético, civil e penal. 

Mas apesar destas cargas cada um de nós está feliz 
por ser médico. 

Na relação médico/doente temos novamente que fun
damentar a nossa prática clínica, acrescentando huma
nidade ao saber profissional, que nos faça ultrapassar o 
sentido puramente biológico da doença. 

O médico dos nossos dias tem que aliar ao seu saber 
técn ico-científico, a capacidade para debater os proble
mas da saúde, da vida e da morte, bem como de questio
nar, sem preconceitos, os vários caminhos susceptíveis 
de disponibilizar os ·melhores cuidados de saúde à 
sociedade . 

De facto, estamos confrontados com a necessidade 
de perspectivarmos um modelo de desenvolvimento que 
esteja virado para uma estratégia que salvaguarde a so
brevivência humana, com uma dignidade e uma qualida
de de vida de acordo com os Direitos Fundamentais do 
Homem. 

Nestes tempos, os "ganhos em saúde" são a batalha 
para os gestores. Para nós e para o doente, a próxima 
etapa é exercermos na prática não uma mera actividade, 
mas uma profissão com foros de imperativo moral no saber, 
no empenhamento, na compaixão e no respeito da 
dignidade humana. 

O SISTEMA DE SAÚDE 

Nos tempos mais próximos é prioritário conseguir-se 
a síntese entre o desenvolvimento esperado da Medicina 
e os condicionantes económicos que ditarão as respostas 
às necessidades sentidas pelas populações. Queremos 
centros de excelência, mas queremos também a qual idade 
para todos. Queremos erradicar as tão faladas listas de 
espera, mas exigimos condições de trabalho condignas. 

Podemos afirmar que a Medicina vai dispon ibili zar 
um arsenal de conhecimentos e de técn icas que, ao serem 
aplicadas na sua plenitude, vão permitir debelar muitos 
sofrimentos que hoje são de difícil manejo. 

O acesso a estes bens, que nalguns países desenvol
vidos se apresenta fácil, contrasta com a penúria de meios 
essenciais que afecta uma parte significativa da população 
mundial. 

É o verdadeiro dilema que se põe nas próximas 
décadas no sector da saúde: ou se mantém o princípio do 
direito social do homem aos cuidados de saúde, ou cada 
um irá suportar o preço do combate à doença. 



Somos dos que acred itam que os bens e serviços 
devem estar ao serviço da dignificação do homem e que 
vida sem solidariedade não faz sentido. 

A sociedade dos anos 2000 não pode perder o sentido 
ético da defesa dos direitos do homem. 

No nosso país temos que garantir o acesso à saúde a 
todos os cidadãos sem discriminação. 

Cabe aos poderes instituídos organizar os serviços 
de modo a possibilitar este desiderato. 

À Ordem dos Médicos cabe um papel de 
aconselhamento, de defesa do doente, de promoção da 
formação médica, garantindo a qualidade dos serviços e 
as condições para um trabalho efectivo e gratificante dos 
médicos. 

O Sistema de Saúde Português tem que continuar a 
basear-se num Serviço Nacional de Saúde eficiente, bem 
estruturado, competitivo, que garanta a não discriminação 
no acesso aos cuidados e motive os profissionais. 

Defendemo-lo como a espinha dorsal do sistema, 
devendo articular-se de modo racional com os outros 
sectores de prestadores e ser o motor da formação 
médica, da investigação e da diferenciação técnico
científica. 

ASSIM DEFENDEMOS PARA A REFORMA DA SAÚÓE: 

• Criação de alternativas no Sistema de Saúde, sepa
rando o financiador do prestador e admitindo outros 
pagadores. 

• O sistema deve ser centrado na pessoa e orientado 
para os resultados (ganhos em Saúde). 

• Autonomia administrativa e financeira das unidades, 
com orçamentos prospectivos e incentivadores da 
qualidade . 

• Gestão que separe a direcção administrativa-financei
ra da direcção clínica. A direcção clínica deve ser elei
ta, pois representou uma mais-valia na actual Lei de 
Gestão. 

• Responsabilização centrada na avaliação dos resulta
dos. 

• Serviços geridos em função de uma hierarquização 
vertical por competências técnico-científicas, salvaguar
dando a autonomia do exercício de cada profissional. 

• Definição e estruturação dos serviços de saúde tendo 
em vista as necessidades das populações. 

• Introdução da noção real de administração de saúde, 
planeando o sistema em função das necessidades 
geodemográficas. 

• Definição da Lei-Quadro das Convenções assente da 
idoneidade técnico-científica e sem discriminação dos 
prestadores. 

• Criação de condições para uma efectiva livre 
escolha do doente. 

A ORDEM DOS MÉDICOS 

Hoje a Ordem dos Médicos é uma organização esta
bilizada, com regras de funcionamento interno transpa
rentes e democráticas, testada nos últimos anos com 
direcções de diferentes matrizes ideológicas e de sensi
bilidades profissionais diferenciadas, sem que tenha ha
vido qualquer alteração da sua relação com os médicos. 

Há seguramente críticas a fazer ao desempenho dos 
dirigentes eleitos nos vários mandatos, mas esses são 

problemas resultantes da visão estratégica de cada di
recção. 

A Ordem dos Médicos assume definitivamente, e de 
forma clara, as questões técnicas, lutando pela melhoria 
das condições de trabalho, pugnando pelo progressivo 
aumento da qualificação profissional, garantindo a inde
pendência técnica dos médicos, intervindo com propos
tas e críticas à gestão do sistema de saúde, fazendo ob
servar na prática as regras do Código Deontológico. 

A Ordem dos Médicos nesta Secção Regional defen
derá a separação dos campos de acção das várias orga
nizações médicas, abrindo portas de diálogo entre todos, 
mas pugnando pela autonomia de cada uma nas opções 
e modos de actuação. 

Os últimos tempos têm sido extremamente difíceis, 
pelos ataques que permanentemente têm sido dirigidos 
aos médicos, mas também temos que dizer, pela acção 
de alguns colegas que pelo seu comportamento, dão lu
gar às generalizações tão frequentes nos órgãos de co
municação social. 

Vamos continuar a exercer uma acção disciplinar sem 
tibiezas, garantindo a defesa de todos, mas punindo tam
bém quando as provas são concludentes. Todos sabe
mos das dificuldades deste exercício disciplinar, basta 
que olhemos em redor e verificaremos quão é lenta a 
justiça e, às vezes, tão injÚsta a responsabilização que 
faz de alguns actos civis dos cidadãos. 

A candidatura assume o regozijo de ter no seu Con
selho Disciplinar colegas ilustres que, de forma empe
nhada e discreta, têm desenvolvido um trabalho meritó
rio e possível dentro das vaias que a legislação impõe. 

As questões técnicas e de formação pós-graduada 
têm que ser desempenhadas pelos órgãos vocacionados 
para a função -Colégios de Especialidade. Há que refor
çar as suas condições de desempenho e melhorar os 
tempos de resposta, pois a comunicação dentro da Or
dem dos Médicos ainda está extremamente burocratiza
da. O último esforço para pôr em rede todo o sistema 
informativo da Ordem dos Médicos, poderá obviar muito 
este défice notório da organização. Esta candidatura à 
Secção Regional do Centro garante que se baterá por 
este objectivo, bem como pela melhoria da comunicação 
com os Conselhos Distritais. 

A este nível temos a certeza de continuarmos a dispor 
da prestimosa ajuda destes órgãos distritais, pois foi no
tório nestes últimos anos o seu contributo para a 
descentralização da Ordem dos Médicos. 

Mantém-se a perspectiva de acção cultural, de lazer e 
de formação desenvolvida. 

Continuamos a contar com o Conselho Distrital de 
Coimbra que garante a continuidade do trabalho desen
volvido nestas áreas. 

Afiançamos que a nossa acção futura não vai decres
cer e tudo faremos para a este nível fazer mais e melhor. 

Em breve teremos os frutos dos esforços desenvolvi
dos para dotar a Secção Regional de melhores condi
ções, tendo em vista as necessidades e exigências dos 
médicos . 

As sedes dos Conselhos Distritais já estão dotadas 
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de condições condignas. O Fundo de Solidariedade está 
em funcionamento, mas falta provavelmente algo para os 
mais idosos. Iremos com serenidade equacionar este pro
blema. 

Periodicamente vamos publicitando no Boletim Infor
mativo da Secção Regional, o que fazemos, o que está 
programado e até mesmo, algumas tomadas de posição 
política. Os colegas conhecem-nos e sabem que da nossa 
parte haverá empenho e capacidade para 
desenvolvermos a acção que nos propomos. Não se 
esperem mediatismos desta candidatura. Actuaremos 
com autonomia e firmeza, dialogantes, abertos e 
expectantes da contribuição de todos, sem discrimina
ções de qualquer natureza. 

A competência está no desempenho que tivemos e 
prometemos e, bem assim, na capacidade de defender e 
prestigiar os médicos na qualidade do seu exercício, para 
uma saúde que proteja a população. 

Desejamos que o debate seja sereno mas abrangente. 
A medicina só ganha com o enriquecimento das opções 
e a virtualidade dos que querem pensar saúde. Esta é a 
nossa convicção. 

O QUE PROPOMOS COMO ACÇÕES PRIORITÁRIAS 
DA ORDEM DOS MÉDICOS 

Objectivos gerais 

- Recriar o Acto Médico como uma actividade coordena
da pelo médico e hierarquizada, integrando outros 
profissionais complementares na prestação de cuida
dos. 

Deste modo poder-se-á acabar com as práticas alternati
vas que não sejam aceitáveis num país moderno e que 
se servem do sofrimento da população, bem como pôr 
fim às tentativas de usurpação de práticas e técnicas que 
só aos médicos compete executar. 
Desejamos que neste capítulo os poderes instituídos 
tenham a coragem política de cumprir as suas obriga
ções e, sem medo, sejam capazes de defender a saúde 
dos portugueses, garantindo cuidados com qualidade e 
tecnicamente correctos. 

- Desenvolver a Carreira Médica e estendê-la a todas as 
unidades de saúde, sejam públicas ou privadas. 

A Carreira Médica é assumida como trajecto de diferenci
ação técnica e lugar privilegiado de formação e afirmação 
de competências clínicas. 
No contexto dos novos hospitais privados e as presumíveis 
alterações à gestão pública das unidades do Serviço 
Naciona l de Saúde , esta candidatura assume o 
compromisso de uma discussão pública e generalizada 
com todos os médicos, sobre os novos desafios às 
Carreiras Médicas. 
- Defesa de critérios éticos no exercício médico, adequan

do o Código Deontológico em matérias que necessitem 
ser revistas. 

- Alterar pressupostos no Código Disciplinar de modo a 
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torná-lo extensível ao sector público e privado. 
- Aumentar a descentralização da Ordem dos Médicos 
tendo em vista permitir um funcionamento mais 
democrático e dinâmico, respondendo rapidamente às 
solicitações que hoje surgem nos locais de trabalho. 

- Operacionalizar a acção dos Colégios de Especialida~ 

de. Estes deverão ser cada vez mais os órgãos respon
sáveis pelas questões técnicas. 

Já se institucionalizou o Plenário dos Colégios de Espe
cialidade . Defendemos a manutenção da prática de 
receber os Colégios em Conselho Nacional Executivo. 
- Contribuir com propostas que garantam uma real eficá

cia e qualidade na gestão do S.N.S., promovendo a 
estabilidade nas diferentes estruturas de saúde. 

- Contribuir para um aperfeiçoamento do sistema de 
saúde, que garanta qualidade nos cuidados prestados, 
equidade no acesso e continuidade dos cuidados aos 
utilizadores. 

- Colaborar na elaboração de modelos compensatórios 
para os médicos que valorizem a rentabilidade e estejam 
de acordo com as disponibilidades quer do sistema, 
quer dos profissionais. 

Objectivos Espec(ficos 

Educação Médica 

• Pugnar pela adequação dos numerus clausus das Fa
culdades de Medicina e ingresso no Internato médico, 
tendo com base estudos prospectivas quanto às 
necessidades de formação de novos médicos. 

• Defender a reestruturação do internato médico garan
tindo que os meios disponíveis são utilizados na sua 
plenitude. 

• Manutenção do papel dos Colégios na avaliação da 
idoneidade dos Serviços e na definição dos curricula 
de cada especialidade ou sub-especialidade. 

• Alteração do exame de titulação única, transformando
o em exame nacional com maior participação da Ordem 
dos Médicos, para uma avaliação mais homogénea dos 
candidatos. 

• Dinamizar condições de formação contínua para todos 
os médicos. 

• Creditação pelos Colégios de Especialidade da Ordem 
dos Médicos das acções de formação. 

Exercício da Medicina 

- Defender de forma intransigente o exercício da inde
pendência técnica das suas funções. 

- Fazer cumprir as normas éticas que presidem ao exercí
cio profissional. 

- Permitir inovações no modelo da praxis que motivem os 
profissionais e garantam a melhor qualidade no atendi
mento dos doentes. 

- Desenvolver novos sectores da Medicina que garan
tam saídas profissionais aos jovens médicos. 

- Garantir a observância de contratos de prestação, em 
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que seja vedada a existência de tabelas remuneratórias 
abaixo dos valores mínimos negociados; 

- Desenvolver acções de formação em áreas que sejam 
importantes para um melhor desempenho das funções 
médicas. 

Organização Interna 

- Contribuir para a operacionalização do Conselho 
Nacional Executivo de modo a dotá-lo de melhor capa-
cidade de resposta . . 

- Melhorar o modelo organizativo do Conselho de Colé
gios, garantindo a homogenização das práticas, dos 
conceitos e orientações. 

- Promover a adequação das estruturas da Ordem dos 
Médicos às exigências de uma maior participação das 
várias estruturas nas decisões. 

- Criar comissões e foruns para estudo de temáticas im
portantes para a classe, bem como para consultas so
bre matérias em discussão. 

- Descentralizar cada vez mais os serviços da Ordem dos 
Médicos e garantir a prestação de novos serviços. 

- Pôr em desenvolvimento o Fundo de Solidariedade de 
modo a prestar apoio efectivo a Colegas e familiares 
em condições precárias. A este nível estão criadas con
dições para o funcionamento deste fundo e para estudo 
das propostas que a comissão criada para este fim vai 
apresentar. 

INTERNACIONAL 

Esta lista propõe-se continuar o trabalho desenvolvido 
nesta área nos últimos dois mandatos em colaboração 
com as outras Secções Regionais. 

Consideramos que deve continuar a haver o Depar
tamento Internacional da Ordem dos Médicos de que faz 
parte um representante de cada Secção Regional, res
ponsável pela actividade internacional da Ordem dos 
Médicos. 

É nosso objectivo principal manter ou até aumentar a 
nossa capacidade de influência junto das organizações 
médicas europeias, aproveitando o bom relacionamento 
das delegações portuguesas nessas organizações de 
que são exemplo: um vice-presidente português eleito na 
União Europeia dos Médicos Especialistas e um vice
presidente eleito no Comité Executivo do Comité Perma
nente dos Médicos Europeus que vai iniciar funções no 
próximo ano. 

As organizações médicas europeias de cúpula são o 
veículo das posições dos médicos europeus junto da 
Comissão Europeia e dos Governos Nacionais e para 
isso, elaboram e discutem documentos com as posições 
que são maioritárias no seio dos médicos. Há dois tipos 
de assuntos nestas organizações: um relacionado com 
as questões do seu funcionamento no que respeita às 
línguas traduzidas e à questão das maiorias necessárias 
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à tomada de decisões e o outro relacionado com as pro
postas e discussão dos variados temas a tratar. 

Quanto ao problema das línguas temo-nos batido e 
conseguido que no CP continue a haver a possibil idade 
de nos expressarmos em português. Quanto à questão 
das maiorias a delegação portuguesa tem liderado a luta 
contra os países do centro e norte da Europa, para man
ter a regra da necessidade de maiorias de três quartos. 
Propomo-nos continuar a luta pela maioria qualificada e 
não maioria simples como esses países querem. 

Actualmente os principais temas em discussão estão 
relacionados com as implicações do alargamento da 
Comunidade, com a revisão da Directiva do reconheci
mento dos títulos na Europa e com a questão da forma
ção médica contínua. 

Sobre a formação médica contínua (FMC) a posição 
da Ordem dos Médicos é coincidente com a da maior 
parte das delegações e das organizações. 

Consideramos que a FMC é uma obrigação ética e 
estamos contra qualquer tipo de recertificação. 

Mas a existência de recertificação em Inglaterra a partir 
de 2003 e as tentativas de recertificação em alguns paí
ses poderão ter consequências importantes na livre cir
cu lação de médicos no espaço europeu, pelo que tere
mos de ter algum cuidado na gestão deste dossier. 

Relacionado com o tema da formação médica contí
nua está a creditação das reuniões científicas no sentido 
de que, a haver a formação médica contínua obrigatória, 
a creditação das reuniões poder tornar-se num negócio 
"american izado". 

Para evitar que a creditação caia em organizações 
comerciais a UEMS criou o Comité Europeu da Creditação 
que detém o exclusivo da creditação dos eventos na Eu
ropa e reconhece a Ordem dos Médicos como a única 
creditadora em Portugal. 

Nós continuamos a defender que a formação médica 
contínua não se pode reduzir à participação em congres
sos, mas deve ser um processo muito mais abrangente, 
que tenha em conta o trabalho desenvolvido no dia-a-dia 
e o trajecto profissional de cada um. A qualidade do acto 
médico é um objectivo que· se consegue pela melhoria 
das condições globais do exercício e não pela colecção 
de pontos de presenças em reuniões. Por isso defende
mos a certificação periódica da idoneidade assistencial 
dos serviços, usando padrões de exigência de qualidade 
a definir pelos Colégios de Especialidade tendo como 
guia a Carta das Visitas elaborada pela UEMS. 

Consideramos fundamental a manutenção de uma 
participação activa nos fóruns internacionais, quer para 
influenciar as decisões quer ainda para conhecer os de
senvolvimentos das políticas de saúde e dos problemas 
que vão surgindo pela Europa. 

Normalmente os problemas e as questões chegam 
atrasados a Portugal e é importante que estejamos pre
sentes aquando da sua discussão e se possível , influen

ciar as ideias que veiculam. 
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Orgãos Distritais 

Distrito Médico de Aveiro 

LISTA C 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: JORGE MANUEL CORGA PINHO E MELO 

Vice-Presidente: JOSÉ EDUARDO DA SILVA SANTOS 

1º Secretário: MÁRIO AUGUSTO MARTINS DE PINHO 

2ª Secretário: ANTÓNIO FERREIRA DE CARVALHO 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: AGOSTINHO ALBANO C. CARVALHEIRA LOBO 

AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA FURTADO 

ANTÓNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARINI 

DAVID RODRIGUES CORREIA 

RUIMATEUSFERNADES 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
JOSÉ MANUEL GUEDES DE OLIVEIRA 

PEDRO DAMIÃO DOS SANTOS REBELO 

SÉRGIO AUGUSTO COSTA ESPERANÇA 

Mandatário: Joaquim Jorge da Silva Pinto 

CONTINUAR UM PROJECTO 

A maioria dos elementos que integram os actuais ór
gãos distritais de Aveiro da Ordem dos Médicos, estão 
em funções desde 1993 norteados pelos princípios que 
nessa data se aglutinaram no movimento: "Ordem, a casa 
de todos os Médicos". 

Têm sido anos de actividade intensa da qual destaca
mos a montagem da estrutura física e funcional do Distri
to Médico de Aveiro. Nela temos proporcionado vários 
momentos de convívio e de debate de assuntos pertinen
tes para a classe médica. 

Após ponderação, optámos pela nossa recandidatura 
a mais um mandato. Conscientes dos sacrifícios que tal 
implica, estamos dispostos a dar o nosso melhor para 
servir os Médicos do Distrito de Aveiro, com a indepen
dência e isenção que nos tem caracterizado. 

Procuraremos alargar a capacidade de resposta da 
nossa sede distrital às questões colocadas pelos Médicos 
do nosso Distrito. 

Estaremos atentos aos problemas que aos Médicos 
do Distrito de Aveiro digam respeito, intervindo de forma 
adequada no âmbito da Ordem dos Médicos. 

Continuaremos a promover o debate a nível do Distri
to, de assuntos pertinentes para a Classe Médica. 

Pugnaremos na promoção e defesa da honorabilidade 
dos Médicos, posta em causa cada vez com mais 
frequência . 

Sem pôr em causa a nossa independência, procura
remos manter uma cooperação estreita com os outros 
órgãos da Ordem, concretamente com a Sede Regional 
do Centro, em tudo o que diga respeito à dignificação da 
Classe e à melhoria dos cu idados de saúde aos cida
dãos. 
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Distrito Médico de Castelo Branco 

LISTAC · 
"PELO PRESTÍGIO DA CLASSE, COM SOLIDARIEDADE MÉDICA" 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: FRANCISCO MANUEL DIAS COITO ELIAS 

Vice-Presidente: MIGUEL CASTELO BRANCO CRAVEIRO SOUSA 

1º Secretário: LUÍS MANUEL GOMES FERNANDES 

2º Secretário: JOÃO MANUEL OSÓRIO MARTINS FONSECA 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: ERNESTO FERNANDES ROCHA 

VÍTOR MANUEL DOS SANTOS 

EDUARDO JOÃO ABRANTES PEREIRA 

JORGE AUGUSTO FARIA DE VILHENA MONTEIRO 

MANUEL COSTA MEGA 

MEMBROS CONSULTIVOS 

AO CONSELHO REGIONAL 

JOSÉ CARLOS DA FONSECA RUA 

Mandatário: António José Mendonça Pires Antunes 

Os actuais elementos que compõem os Órgãos Distritais 
de Castelo Branco da Ordem dos Médicos apresentaram
se a sufrágio em Dezembro de 1998 numa posição de 
independência face a diferentes grupos e correntes 
existentes na classe médica e fora dela, procurando, 
sobretudo servir os médicos. 

Pela análise deste último triénio os nossos objectivos fo
ram conseguidos: 

1. Aproximar a Ordem aos colegas em todo o Distrito. 

2. Defender os colegas quando injustiçados. 

3. Promover cursos e colóquios de interesse médico. 

4. Fazer chegar aos órgãos mais centrais e de execução 
ideias e programas de interesse médico. 

54 o REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS o OuTUBRO . NovEMBRO 2001 

Após ajustamentos necessários, mantendo a preocupação 
em distribuir os colegas das diversas regiões do Distrito e 
pelas Carreiras Médicas, apenas por problemas de ordem 
pessoal, vamo-nos manter com espírito de entreajuda, 
lealdade e camaradagem e a mesma independência 
norteados ao anterior lema "Pelo Prestígio da Classe, 
com Solidariedade Médica": 

1. Actuaremos de acordo e com o respeito que o Código 
Deontológico e os Estudos da Ordem exigem e nos 
honram. 

2. Defenderemos a deontologia e ética de acordo com o 
juramento por nós feito. 

3. Seremos independentes de qualquer poder. 

4. Defenderemos a qualidade do acto médico. 

5. Estaremos com todos os colegas em solidariedade 
sempre que injustiçados. 

6. Não seremos neutros nem indiferentes aos problemas 
distritais e/ou regionais mantendo sempre um diálogo 
aberto e franco com todos os colegas e instituições de 
Saúde, procurando gerar e gerir os maiores consen
sos possíveis. 

Vamos continuar a privilegiar o debate com os médicos 
do Distrito sobre todos os assuntos pertinentes da clas
se, dando oportunidade aos colegas para manifestarem 
as suas opiniões e de as fazer chegar aos outros órgãos 
da Ordem. 
Vamos nomear Delegados Distritais da Ordem em todos 
os Centro de Saúde e Hospitais do distrito para facilida
des de comunicação com todos os colegas. 
Vamos exigir maior autonomia para as Secções Distritais. 
Vamos manter a Consultaria Jurídica mensal. 
Vamos continuar os esforços para aumentar o nosso es
paço patrimonial com o apoio dos Órgãos Centrais da 
Ordem e de outros órgãos municipais e do distrito de 
forma a tornar a nossa ordem distrital num espaço de 
encontro e de convívio médico. 
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LISTAD 

UNIR OS MÉDICOS, DINAMIZAR A CLA~SE 
POR UMA ORDEM INDEPENDENTE 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 

Presidente: MARIA EUGÉNIA DOS SANTOS CALVÁRIO 

Vice-Presidente: VICTOR MANUEL SAINHAS DE OLIVEIRA 

1º Secretário: JOÃO MARIA FATELA DAVID 

2º Secretário: CARLOS ALBERTO LI NO ANTUNES 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: JOSÉ MENDES GIL 

EUGÉNIO VENTURA CABRITA RODRIGUES 

FRANCISCO MANUEL DA SILVA PAISANA 

ANTÓNIO DAVID PINTO MARTINHO 

MARIA DE FÁTIMA SALVADO MARTINS 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
ANTÓNIO JOSÉ DE JESUS SILVA 

Mandatária: Almerinda Forte Alves da Silva 

Candidatamo-nos, porque pugnamos pela dignificação 
e valorização da actividade médica, respeitando os valo
res deontológicos. Queremos lutar pela união e 
dinamização da actividade dos médicos a nível distrital, 
desde as actividades científicas a lúdicas, numa ruptura 
com a apatia e o marasmo que têm caracterizado a Or
dem, a nível distrital. Actualmente, a maioria dos médicos 
não conhece, ou não frequenta a Sede distrital da Ordem. 
Esta é uma realidade que nos propomos alterar. 
Somos uma lista independente de partidos políticos, 
lobbies da medicina ou outros grupos de pressão. Esta
remos, por isso, à vontade para o diálogo ou a crítica ao 
poder político, qualquer que ele seja. 
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Não tomaremos posição , quanto à candidatura a 
Bastonário ou Órgãos Regionais. Estaremos disponíveis 
para o diálogo, no interesse dos médicos deste distrito. 
Seremos uma voz interveniente nos Órgãos Regionais. 
Defenderemos a qualidade da Medicina e a liberdade de 
prescrição. 

PLANO DE ACÇÃO 

• Promoção de encontros dos médicos, actividade indis
pensável para o enriquecimento científico, cu ltural e de
senvolvimento da solidariedade e amizade entre clas
se. Assim, procederemos a: 
- Maior funcionalidade no horário administrativo da 

Sede. 
- Abertura da Sede um dia por semana, às 21 horas, 

para convívio. 
- Promoção de uma palestra mensal. Será convidado 

um palestrante para dissertar sobre um tema da acti
vidade médica ou de cultura geral. 

- Fomentar o hábito de tornar a Sede um local de en
contros de carácter científico entre os médicos. 

- Sessões clínicas em todos os Centros de Saúde, com 
a colaboração de médicos das diferentes carreiras. 

- Implementar o Congresso do Distrito Médico, em prin
cípio bienal. Além da componente científica fundamen
tal , também estarão contempladas actividades recre
ativas e desportivas. 

- Estudar a hipótese de mudar de Sede para um espa
ço mais amplo caso a Sede actual não seja 
consentânea com as actividades que promoveremos. 

- Manter todas as actividades, actualmente, disponíveis 
na Sede, de secretaria a apoio jurídico. Estudaremos 
a hipótese de contratar um técnico de fiscalidade para 
estar disponível na Sede uma vez po mês, dadas as 
lacunas habituais dos médicos nesta área. 

Este programa só será concretizado com o empenho e a 
colaboração de todos os Médicos . Julgamos que 
corresponde aos anseios da classe. 



Distrito Médico de Coimbra 

LISTA A 
POR UMA ORDEM DOS MÉDICOS - MUITO DIFERENTE 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: JOSÉ JÚLIO ALBUQUERQUE ABREU DE MOURA 

Vice-Presidente: LUISA MARIA DE ABREU F. DIOGO MARTINS 

1º Secretário: ALBERTO MIGUEL SILVA SOUSA RIO 

2 9 Secretário: LUÍS PEDRO DE SOUSA FERREIRA E TEIXEIRA 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: CARLOS ALBERTO GODINHO C. MESQUITA 

LUÍS MIGUEL DE MENDONÇA SOARES SANTIAGO 

PAULO ANTÓNIO SANTOS TEMIDO CAETANO 

NUNO MIGUEL LOPES ANDRADE ALMEIDA DEVESA 

VICTOR ALBERTO AZEVEDO DE MATOS 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
MÁRIO MAGALHÃES BORGES ALEXANDRINO 

MIGUEL DE CASTRO CALDAS CABRAL 

FERNANDO MANUEL RIBEIRO RODRIGUES 

MARIA CLARA GONÇALVES MORAIS RODRIGUES DIAS 

MARIA ISABEL PAZOS PORTELA 

ARMANDO SIMÕES PEREIRA DE CARVALHO 

MANUEL DA CRUZ BATISTA 

MARIA AMÉLIA FONSECA PEREIRA 

ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO ALEGRE 

ANTÓNIO MANUEL PINTO BROCHADO MOREIRA DE MORAIS 

JOSÉ AUGUSTO MORGADO FIGUEIREDO SILVA 

CARLOS MANUEL DA SILVA ROBALO CORDEIRO 

ALDA HELENA PINTO DA ROSA PIMENTA 

Mandatário: António Carlos de Paiva Ramalheira 

A Ordem dos Médicos (OM), os Médicos e a Medicina 

- A OM deve unir toda a classe Médica e ser a casa onde 
todos os Médicos se revejam e possam debater os seus 
problemas profissionais. 

- A OM precisa duma gestão e orientação verdadeira
mente independentes do poder político, de lobbies 
económicos e de grupos sectoriais. 

- A OM deve ser inovadora, crítica, incómoda, participativa, 
consciente e afirmativa. 

- É necessário defender a Qualidade e o Prestígio da 
Medicina em Portugal, exercida por Médicos. 

- É fundamental defender os Médicos contra os ataques 
injustos e tentativas de irstrumentalização de várias ori
gens a que estão regularmente sujeitos. Na sua gene
ralidade, os médicos não são cu lpados, são vítimas da 
degradação a que, por cu lpa de sucessivos Governos, 
chegou o actual SNS. 

- A OM tem de obrigar, sem delongas e sem compromis
sos, à definição do Acto Médico. 

- A OM deve elaborar regras claras que orientem a for
mação contínua e a certificação de acções de forma
ção, no sentido de salvaguardar o prestíg io e dignidade 
da classe médica, que têm sido progress ivamente 
depauperados. 

- A OM deve promover debates e assumir posições sobre 
todos os assuntos polémicos da actualidade no campo 
da Saúde e da formação médica pré e pós graduada. 

- Exigir que os internos possam optar pela exclusividade, 
durante todo ou parte deste período crucial da sua for
mação. Dedicar muito mais atenção aos problemas dos 
médicos mais novos. 

- Cumprir o Estatuto da OM, nomeadamente o seu capí
tulo segundo, esquecido em múltiplos dos seus aspec
tos. 

A OM e o Serviço Nacional de Saúde 

- É premente assumir que, apesar de ter tido um papel 
histórico fundamental e insubstituível , o SNS está em 
crise, que é necessário modificá-lo estruturalmente e 
que deve ser a classe médica a liderar o clima de mu
dança, não se deixando ir a reboque do Ministério da 
Saúde ou de outras classes profissionais. 

- A OM deverá defender, até às últimas consequências, 
que, em Portugal e no século XXI, o SNS remodelado 
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assente sobre duas regras básicas: 
1. Por falta de recursos económicos do próprio, nenhum 

doente deve deixar de tomar medicação necessária 
ou de receber qualquer tipo de tratamento adequa
do e atempado. 

2. Que o doente tenha liberdade de escolha do seu 
Médico. 

A Secção Regional e a Saúde no Centro do País 

- Defender intransigentemente os interesses relativos ao 
desenvolvimento e ao investimento na Saúde, no Ensi
no e na Investigação Médicas na Região Centro. 

A OM e a Sociedade 

- A OM deve intervir e tomar posição na sociedade, após 
fóruns alargados de discussão interna, sobre todos os 
problemas que directa ou indirectamente possam afec
tar a saúde humana. Sem hesitações, hipocrisias ou 
comprometimentos. 

PS 1: Poderíamos encher o nosso programa de paravras 
bonitas e de promessas extraordinárias. Nem seria 
necessária uma grande capacidade inventiva, bas
taria socorrermo-nos de programas de candidatu
ras anteriores. Mas preferimos algumas frases cur
tas , que esperamos serem suficientemente 
ilustrativas da nossa maneira de ser, de estar e de 
pensar. Mais do que palavras lançadas ao vento 
eleitoral , acreditamos que a personalidade, a pos
tura e a dinâmica dos elementos da lista são o ver
dadeiro garante de que, efectivamente, pretende
mos trabalhar com todos os Médicos, para que pos
samos vir a usufruir duma OM muito diferente, mais 
independente, prestigiada, digna, representativa e 
interventiva. 

PS 2: Considerando o elevado nível cultural e humano da 
classe Médica, optámos por não promover uma lis
ta pública de apoiantes. Seguramente que cada um 
de.nós votará pelo programa e constituição das lis
tas e não pelos seus apoiantes. Além do mais, na 
medida em que todos somos colegas e temos ami
gos nas duas listas concorrentes, não gostaríamos 
de, por um motivo fútil e perfeitamente gratuito, criar 
situações que pudessem ferir susceptibilidades ou 
causar algum melindre nas relações pessoais ou 
profissionais. Pelas mesmas razões e porque gos
taríamos de vir a incluir colegas independentemen
te da lista que integram ou apoiam, não faremos 
contactos antecipados para as diversas Comissões 
não eleitas da Secção. 

58 • REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS • OuTuBRO. NovEMBRO 200 1 

ORDEM DOS MÉDICOS 

- quantos continuariam a pagar 

quotas se a inscrição. não fosse 

obrigatória? 

Ao declarar publicamente que "no exercício daquilo que 
são poderes delegados do Estado, e sendo associações 
públicas, as Ordens não são contra-poder", um dos 
últimos responsáveis pelo Ministério da Saúde deu 
mostras: 

• por um lado (louvável), de compreender a essência 
das Ordens 
- o reconhecimento, por parte do Estado, numa linha 
de descentralização, da autonomia de determinados 
grupos profissionais; 

• e, por outro (lamentável), de não querer perceber que 
Estado e Poder não são coisas necessariamente 
coincidentes, que o Contra-Poder pode ser legal 
- criada pelo parlamento e atravessando 
horizontalmente certas estruturas de poder, como os 
partidos, a Ordem dos Médicos poderá constituir um 
contra-poder potencial, saudável e desejável. A sua 
subsistência depende disso, sob pena de ser "sugada" 
por determinadas dinâmicas verticais, nomeadamente 
as partidárias e as decorrentes do carreirismo. 

Assim, à pergunta que muitos fazem, "Quantos médicos 
continuariam a pagar quotas se a inscrição não fosse 
obrigatória?", respondemos, "Tantos quantos os que, 
como nós, entendem a Ordem como o garante da 
qualidade do exercício da Medicina, à margem dos 
poderes estabelecidos". 

É com o seu voto que contamos, ao concorrer a estas 
eleições. 

Por outro lado, se é verdade que cabe à Ordem "pôr os 
médicos na ordem", também é verdade que cabe à0rdem 
a denúncia pública de tudo o que, dificultando ou 
banalizando o trabalho dos médicos e de quem deles 
dependa funcionalmente, possa relativizar o direito à 
saúde - que há que garantir à custa de quem a tem e não 
de quem está doente. 

Que a Ordem dos Médicos seja, de facto, um saudável 
Contra-Poder! 
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LISTAB 
ESTAS CANDIDATURAS SUBSCREVEM O PROGRAMA DE ACÇÃO PARA OS ÓRGÃOS REGIONAIS DA LISTA B 

CONVICÇÃO, COMPETÊNCIA 
Pela Independência, Qualidade e Prestígio dos Médicos 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: CARLOS MANUEL DOMINGUES FREIRE OLIVEIRA 

Vice-Presidente: MARIA TERESA CORREIA CORDEIRO TOMÉ 

1º Secretário: JOSÉ CARLOS CABRAL PEIXOTO 

2º Secretário: Mª DO ROSÁRIO SALGADO L. S. PINHEIRO PINTO 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: FREDERICO FERNANDO M. MARQUES VALIDO 

ANTÓNIO MANUEL DA SILVA MARQUES 

LUÍS ANTÓNIO PIMENTA TRINDADE 

NUNO DE PINA CABRAL QUINTAL 

PAULA CRISTINA SILVA DIAS SANCHES PINTO ALVES 

Mandatário: Adriano Supardo Vaz Serra 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
ANABELA PEIXINHO VALENTE DE MATOS 

ANTÓNIO JEAN SANTOS NOUR 

ANTÓNIO JORGE CORREIA DE GOUVEIA FERREIRA 

ANTÓNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO RIBEIRO CANHÃO 

AVELINO JESUS SILVA PEDROSO 

CARLA MARIA LOUREIRO CORREIA 

FERNANDO DE ALMEIDA LOUREIRO 

LUÍS CARLOS JANUÁRIO DOS SANTOS 

LUÍS FILIPE SANTOS SILVA 

MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DAS NEVES ROBALO 

MARIA CRISTINA DIAS OLIVEIRA 

MARIA LUÍS CARVALHO FERREIRA RODRIGUES 

MARTA MANUELA BRU~O MONTEIRO LOPES FERREIRA PINGUEL 

Distrito Médico da Guarda · 

LISTAB 
CONVICÇÃO, COMPETÊNCIA 

Pela Independência, Qualidade e Prestígio dos Médicos 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: MARIA JOSÉ PEREIRA DIAS CARDOSO FERREIRA 
Vice-Presidente: ARTUR AUGUSTO DA SILVA 
1º Secretário: ISABEL NATIVIDADE C. COELHO CRUZ ANTUNES 
2º Secretário: ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA NO LASCO 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: JOÃO JOSÉ REIS PEREIRA 
FERNANDO MONTEIRO GIRÃO 
ANTÓNIO JOSÉ PISSARRA DA COSTA 
ANTÓNIO AUGUSTO BARBOSA PIRES 
HENRIQUE MANUEL SACRAMENTO FERNANDES 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
LUÍS MANUEL DE MATOS SILVA FERREIRA 

Mandatário: Silvano dos Santos Marques 
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Caro(a) Colega 

O mesmo grupo de médicos das carreiras de Medicina 

Familiar, Hospitalar e de Saúde Pública que se empenhou 

em defender os interesses comuns da classe no anterior 

triénio (1999-2001) e em contribuir na resolução dos 

problemas da Saúde, pretende continuar a desenvolver 

projectos de valorização e dignificação da actividade 

médica a nível distrital. 

Um dos nossos mais antigos anseios- ter sede própria 

e condigna - está em vias de concretização; foi 

recentemene adquirido um edifício para essa finalidade, 

na zona nobre do Centro Histórico da Guarda. 

Contamos com a sua confiança e participação activa 

nas eleições dos Órgãos Sociais do Distrito Médico da 

Guarda. 

Saudações cordiais . 



Distrito Médico de Leiria 
LISTA C 

INTERVIR NO PRESENTE- PROJECTAR O FUTURO 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 

Presidente: JACINTO FERREIRA LOUREIRO 

Vice-Presidente: JORGE MANUEL GONÇALVES DA SILVA 

1º Secre"tário: RUI MANUEL PASSADOURO DA FONSECA 

2º Secretário: FRANCISCO GUILHERME MENDES HENRIQUES 

CONSELHO DISTRITAL 

Presidente: MARIA DULCE GERALDES MENDES 

ANA MARIA RODRIGUES DE BARROS 

PEDRO MANUEL GONÇALVES SI GALHO 

RUI MANUEL DA SILVA MATIAS 

SUSANA MARQUES DE AZEVEDO ROCHA 

MEMBROS CONSULTIVOS 

AO CONSELHO REGIONAL 

VICTOR MANUEL RIBEIRO DE FARIA 

CARLOS ALBERTO FARIA FERREIRA 

Mandatário: Guilherme Wilson Júnior 

Apresentamo-nos com a consciência de termos cum

prido todos os objectivos a que nos tínhamos proposto. 

Mas tudo está por fazer. Queremos ser intervenientes. 

Na formação médica. Na definição das Carreiras. No Es

tatuto Profissional dos Médicos. Com uma participação 

efectiva na revisão do Código Deontológico. Apoiando 

os Médicos na sua prática profissional. 

Queremos tornar possível uma ampla participação de 

todos os Médicos do Distrito Médico de Leiria na vida da 

sua Ordem, tendo lugar privilegiado nas discussões so

bre o seu futuro, promovendo a qualidade e o bom de

sempenho. 

Criámos um espaço onde se pretende centrar o de

bate, o convívio e a uniãó dos Médicos. Temos todas as 

condições para isso. 

Esta é a CASA DE TODOS OS MÉDICOS. 

Confirmamos hoje , aqui, o nosso Código 

Deontológico. E um dos princípios gerais deste Código 

consagra a solidariedade entre Médicos como dever fun

damental. 

Será este o nosso espaço. Pretendemos que seja: 

aberto, criativo, imaginativo, descontraído, inteligente, 

intemporal, eficaz , activo, cultural, académico, 

multidisciplinar e. .. solidário. 

Por isso nos candidatamos. Contamos com o vosso 

apoio. 
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Distrito Médico de Viseu 
LISTA C 

UMA ORDEM PARA O SÉC. XXI NO DISTRITO DE VISEU 

PELOS MÉDICOS COM DIGNIDADE, UNIVERSALIDADE 

E DINAMISMO 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 

Presidente: ERNESTO RENTE RUFINO 

Vice-Presidente: JOSÉ BERNARDO LOPES AGUIAR 

1º Secretário: PEDRO MANUEL CORREIA COSTA FERREIRA 

2º Secretário: ANTÓNIO MANUEL PESSOA ALMEIDA FERREIRA 

CONSELHO DISTRITAL 

Presidente: FRANCISCO MANUEL C. NOGUEIRA MARTINS 

CARLOS ALBERTO FRAGA VIEGAS MIMOSO 

JOSÉ LOPES DE CARVALHO 

FERNANDO AUGUSTO DE LEMOS SEVERINO DA SILVA 

MARIA CLARINDA CARVALHO TRINDADE NEVES COSTA 

MEMBROS CONSULTIVOS 

AO CONSELHO REGIONAL 

LIA MARTINS FERREIRA CARDOSO 

EDUARDO JORGE GONÇALVES MENDES 

MANDATÁRIO: António Carlos dos Santos Laranjeira 

PRINCÍPIOS PROGRAMÁTICOS 

• O Médico está no centro de todos os cuidados de saúde 
e é o seu vector principal. 

• A Ordem dos Médicos é o único órgão ético e de avali
ação da prática médica. 

• O trabalho médico, pelas suas características humani
tárias e personalizadas, só pode ser avaliado interpares. 

• A Ordem dos Médicos tem de ser de todos os médicos 
e como tal não deve estar comprometida com outras 
instituições ou linhas programáticas (partidos políticos, 
sindicatos, governo ... ). 

• O trabalho médico é por natureza uma actividade libe
ral , portanto responsável e com necessidade de auto
controlo e grande liberdade de acção, mesmo quando 
desempenhado por conta de outrém. 

• Portugal é um país com uma Classe Médica responsá
vel e de altíssima qualidade técnica devendo manter 
inviolável a sua liberdade de prescrição. 

Plano de Acção ao Nível Distrital 

Triénio 2002 - 2004 

• Unir a Classe através de iniciativas culturais, sociais e 
outras que interessem a todos os médicos indepen
dentemente da carreira a que pertençam e do seu nível 
etário. 

• Procurar que a sede distrital da Ordem dos Médicos 
seja um espaço aberto e agradável ao convívio médico. 

• Promover realizações com eminente interesse no enri
quecimento da actividade Médica. 

• Melhorar os laços e articulação com os Órgãos Regio
nais e Nacionais da Ordem dos Médicos de modo a 
usufruir de informação e dotação financeira indispen
sáveis a uma actuação que se pretende interveniente. 

• Pugnar por uma informação actualizada e disponível 
aos Médicos sobre as principais linhas de acção da 
Ordem dos Médicos. 



.. 
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SECÇÃO REGIONAL DO SUL 

ÓRGÃOS REGIONAIS: listas A e B ÓRGÃOS DISTRITAIS: Açores - lista C Madeira - listas C e D 
Oeste - lista B 
Santarém - lista C 
Setúbal - lista C 

# 

Algarve - listas C e D 
Grande-Lisboa -listas A e B 
Lisboa-Cidade - listas A e B 

Orgãos Regionais 
LISTA A 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 
Presidente: MANUEL PEDRO PEREIRA DIAS DE MAGALHÃES 
Vice-Presidente: JOÃO CARLOS LEITÃO RIBEIRO SANTOS 
1º Secretário: MARIA GRACINDA GASPAR DE SOUSA 
2º Secretário: CARLOS MANUEL BARRA FALCÃO 

CONSELHO REGIONAL 
ÁLVARO BELEZA DE VASCONCELOS 
CLARA MARIA PORFÍRIO SOARES 
CRISTINA MARIA F. SANTOS NOGUEIRA LOPES GAL VÃO 
FRANCISCO MANUEL DA CRUZ FERREIRA CRESPO 
GRACIETE MARIA DE ALMEIDA LEMOS 
JOÃO ÁLVARO LEONARDO CORREIA DA CUNHA 
JOÃO SIMÃO NEVES SARAIVA 
JORGE MANUEL REIS ALVES BRANDÃO 
MARIA JOÃO BORGES DE ANDRADE 
RICARDO JORGE GONÇALVES ORNELAS CAMACHO 
TERESA GUERREIRO LAGINHA 

CONSELHO FISCAL 
Presidente: LEOPOLDO MARIA LEMOS DA CUNHA MATOS 

Vogais . 
FILIPE MANUEL MENDES ROSAS 
JOSHUA GABRIEL BENOLIEL RUAH 

CONSELHO DISCIPLINAR 
ANTÓNIO NORBERTO COSTA CARREGAL QUEIROZ 
EDUARDO JORGE DE ALMEIDA MENDES 
JOSÉ ANTÓNIO PERES DE NORONHA SANCHES 
MANUEL BARROSO SILVÉRIO MARQUES 
PAULO ANÍBAL DE OLIVEIRA FIDALGO 

Mandatário: Henrique Manuel de Lemos Vaz Velho 
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Queremos uma Ordem 
dos Médicos que: 

• seja a referência técnico-científica da profissão. 

• seja a entidade que garanta a qualidade da actividade 
profissional. 

• seja a entidade que zele pelos princípios éticos e 
deontológicos. 

• seja a dinamizadora de uma reforma humanista e 
democrática dos serviços públicos de saúde. 

Um amplo e diversificado conjunto de colegas tomou 
a decisão de apresentar esta candidatura, ao verificar a 
necessidade imperiosa de inverter a situação para que 
foi arrastada a Ordem dos Médicos, nos últimos 3 anos. 

A incapacidade de intervenção tecnicamente 
qualificada em torno dos crescentes desafios colocados 
aos médicos, a ausência total de resultados negociais 
com o Poder Político, a colagem ostensiva a este mesmo 
poder, a adopção de uma política de isolamento da Ordem 
face às restantes organizações médicas , a total 
incapacidade reivindicativa, bem evidenciada com o 
diploma do Acto Médico, a apresentação de propostas 
visando criar "médicos indiferenciadas" e a ausência de 
iniciativas de promoção da qualidade técnico-científica 
da profissão médica, são razões mais que suficientes para 
justificarem a criação de uma alternativa, que é 
protagonizada por esta lista. 

Os delicados desafios que se colocam, de forma 
crescente, à generalidade dos médicos, exige que exista 
na Ordem uma equipa dirigente capaz de apresentar e 
conduzir uma agenda própria de intervenção, de restaurar 
o funcionamento democrático das suas estruturas, de 
apostar na qualidade do exercício profissional e da 
formação médica e de zelar pelos princípios éticos e 
deontológicos da medicina. 



Com esta candidatura e com este programa , 
pretendemos impedir que a Ordem continue a ser uma 
"espectadora" do que se passa à sua volta e a ser tratada, 
pelo Poder, como um parceiro sem voz, incapaz de 
influenciar quaisquer soluções. 

Cabe aos médicos , através da sua vontade 
democrática, viabilizarem a concretização desta 
alternativa de mudança nas próximas eleições de 
1 2/ 12/2001. 

Nesse sentido, apelamos a todos os colegas para que 
exerçam o seu direito de voto, de modo a que os destinos 
da Ordem não sejam determinados por uma pequena 
percentagem de votantes , como tem acontecido nos 
últimos anos. 

Neste momento crucial , não podemos alhear-nos do 
futuro da Ordem. 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

1. Para que a Ordem passe a assumir uma intervençã_o 
activa nas questões técnico-científicas , éticas e 
deontológicas, comprometemo-nos: 
• Exigir que as competências para a creditação da 

actividade assistencial no sector privado sejam 
extensíveis ao sector público, com a mesma 
capacidade de intervenção e o mesmo rigor. 

• Promover a creditação das realizações científicas 
nacionais e internacionais , desenvolvendo, nesse 
sentido, uma colaboração permanente com as 
sociedades científicas e as entidades académicas. 

• Desenvolver esforços para que a Ordem dos Médicos, 
através dos Colégios de Especialidade, se torne a 
entidade competente para a creditação formativa dos 
serviços de saúde, públicos e privados. 

• Garantir, através dos Colégios de Especialidade, a 
definição dos curricula formativos e a atribuição da 
idoneidade formativa dos serviços. 

• Defender a titulação única, com a preocupação de 
introduzir alterações à sua regulamentação que 
permitam uma maior harmonia e equidade na 
avaliação (por ex.º: júri nacional ou regional, conforme 
o número de candidatos em cada época e em cada 
especialidade). 

• Promover eventos científicos próprios. 
• Elaborar orientações sobre a boa prática médica, em 

estreita articulação com os Colégios de 
Especialidades , que serão objecto de revisões 
periódicas. 

• Desenvolver as iniciativas adequadas para a alteração 
do Estatuto Disciplinar de forma a abranger toda a 
actividade médica , independentemente de se 
processar no sector público ou privado. 

• Promover o debate sobre a revis ão do Código 
Deontológico à lu z das novas realidades e do 
desenvolvimento acelerado da Medicina. 
Zelar pelo cumprimento rigoroso dos princípios éticos 
e deontológicos da profissão médica. 

2. Para que a Ordem desempenhe um papel determinante 
na promoção da qualidade do exercício da profissão 
médica, comprometemo-nos: 
• Desenvolver medidas de garantia da qualidade do Acto 

Médico. 
• Divulgar amplamente normas e critérios da boa prática 

médica, a serem aplicados em todas as unidades 
prestadoras de cuidados de saúde. 

• Defender a manutenção e desenvolvimento 
permanente das carreiras médicas, entendidas como 
mecanismo de garantia da qualidade na formação e 
diferenciação técnica. 

• Promover a função pedagógica e de auditoria dos 
Colégios de Especialidade na garantia da qualidade 
assistencial dos serviços de saúde. 

• Exigir um urgente e adequado planeamento das 
necessidades em especialistas, com a consequente 
redefinição de uma realista política de numerus c/ausus 
das Faculdades de Medicina. 
Nesse sentido, exigiremos a participação activa da 
Ordem em todo este processo. 

• Desenvolver todos os esforços para que o eventual 
desaparecimento do Internato Geral, seja previamente 
compensado com rigorosas medidas de reestruturação 
dos cursos de medicina, de modo a não ser criada 
uma situação de vazio nesta fase crucial da formação 
médica. 

• Defender a aplicação das carreiras médicas no sector 
privado, de modo a permitir a circulação de médicos 
entre os sectores público e privado , sem perda de 
direitos e da necessária estabilidade profissional. 

• Recusar firmemente quaisquer propostas de criação 
de "médicos indiferenciadas", que representariam um 
enorme retrocesso e degradação na qualidade do 
exercício profissional. 

• Promover a actualização profissional contínua e 
assegurar a qualidade da prática médica, de acordo 
com padrões de excelência técnico-científica. 

3. Para que a Ordem estimule o potencial científico das 
medicinas, portuguesa e dos países lusófonos: 
• Promover a refundação da Acta Médica, natural e 

necessário instrumento de recuperação de uma 
fecunda actividade de publicação do que melhor a 
ciência portuguesa pode produzir. 

• Procurar alargar a influência e prestígio da revista de 
todas as especialidades da medicina e das ciências 
biomédicas portuguesas a todo os espaço médico 
lusófono. 

4. Para que a Ordem promova o papel do médico no 
contexto da prestação pluridisciplinar moderna dos 
cuidados de saúde: 
• Desenvolver um diálogo e abertura com todas as 

profissões de saúde, de forma a ultrapassar 
enquistamentos corporativos, com clara assunção de 
responsabilidades por cada um dos participantes na 
prestação, no quadro de uma divisão de trabalho, 
articulada e hierarquizada, que ponha fim a linhas de 
comando paralelas e acentue a cooperação em vez 
de estimular a rivalidade. 

• Conjugar esforços com todas as profissões da saúde 
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para promover a certificação e qualificação profissional 
a todos os níveis, fiscalizar a qualidade do exercício 
profissional e combater a fraude e a publicidade 
enganosa. 

5. Para que a Ordem exerça eficazmente a função 
disciplinadora da actividade médica, comprometemo-nos: 
• A aumentar a celeridade e a eficácia do Conselho 

Disciplinar, garantindo-lhe os adequados meios 
logísticos e humanos, nomeadamente a contratação 
prioritária de juristas. 

• Dinamizar os Gabinetes do Médico e do Doente e criar 
uma Comissão Consultiva Regional de Ética , 
contribuindo para uma melhor operacionalidade do 
Conselho Disciplinar. 

6. Para que a Ordem se torne numa estrutura dinâmica 
de intervenção reivindicativa nas políticas de saúde , 
comprometemo-nos: 
• Promover a revisão e adaptação do Código de 

Nomenclatura dos Actos Médicos e a sua defesa como 
base de negociação das convenções e acordos com o 
Serviço Nacional de Saúde, os sub-sistemas e OLJtros 
prestadores de cuidados de saúde. 

• Pugnar por uma lei de gestão dos serviços de saúde , 
que respeite as hierarquias técnicas, estabeleça o 
primado da competência técnica, elimine o princípio 
das nomeações político-partidárias e garanta 
mecanismos de avaliação do desempenho de cada 
nível de gestão. 

• Defender o princípio da eleição dos directores-clínicos 
dos hospitais , encarado como um meio de 
salvaguardar a autonomia e independência técnica 
da profissão médica, face ao poder político. 

• Intervir activamente na política do medicamento, com 
vista a garantir a qualidade do produto farmacêutico e 
a exclusiva autoridade médica na sua prescrição. 

• Desenvolver todos os esforços para que a Ordem 
desempenhe um papel activo de interlocutor com o 
Poder Político, em torno de um processo de reforma do 
sistema de saúde. 

7. Para que a Ordem se torne uma organização mais 
democrática, participada e eficaz, comprometemo-nos: 
• A dinamizar reuniões e debates nos vários distritos 

sobre problemas que afectem e preocupem os 
médicos. 

• A submeter a referendo matérias de excepcional 
importância , como serão os casos de revisão do 
Estatuto Disciplinar e do Código Deontológico. 

• Manter o modelo de eleição dos conselhos directivos 
dos Colégios de Especialidade , propondo a sua 
consagração numa futura revisão estatutária. 

• Manter o modelo de eleição do Conselho Nacional do 
Médico Interno, propondo, igualmente , a sua clara 
consagração numa revisão estatutária. 

• Construir a Casa do Médico do Sul , à semelhança da 
experiência já existente no Norte. 
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• Tornar a Revista da Ordem um meio privilegiado de 
diálogo e informação dos médicos. 

• Tornar o site da Ordem na Internet um meio informativo 
constantemente actualizado. 

• Reorganizar os serviços informáticos da Ordem , 
dotando-os de uma verdadeira base de dados, em 
permanente actualização , que permita um 
conhecimento objectivo da realidad e onde nos 
movemos. 

• Dotar o Departamento Jurídico de uma estrutura e de 
meios adequados, para que se possa cumprir com 
celeridade e eficácia as suas funções. 

• Voltar a instituir o Fórum Médico, como espaço de 
diálogo e de cooperação entre a Ordem e as restantes 
organizações médicas. 
A decisão da actual direcção da Ordem, nestes últimos 
3 anos, em eliminar esta estrutura informal, facilitou a 
acção do Poder Político na sua ofensiva contra os 
médicos, como se verificou com o processo da não 
publicação do diploma do Acto Médico. 

• Propor a realização regular de plenários dos Conselhos 
Regionais da Ordem, estatutariamente previstos, com 
o objectivo de concretizar uma intervenção mais 
articulada no plano nacional. 

• Promover uma participação efectiva dos conselhos 
distritais na actividade regular da Ordem e contactos 
estreitos com o Conselho Regional. 

• Reestruturar o Fundo de Solidariedade para ocorrer 
eficazmente às situações adversas em que se 
encontram vários médicos. 

• Re-analisar as várias modalidades de seguros de 
grupo à disposição dos médicos, nomeadamente no 
que se refere à responsabilidade civil profissional. 

8. Para que a Ordem recupere um papel dinâmico no 
relacionamento institucional, comprometemo-nos: 
• Manter o diálogo permanente com todas as 

organizações médicas, no respeito pela autonomia e 
independência de cada uma e procurando estabelecer 
amplas sinergias que melhor possam defender os 
interesses dos médicos nas suas várias componentes. 

• Fomentar o diálogo com as organizações técnicas e 
científicas de outros profissionais de saúde, bem como 
com organizações representativas dos doentes. 

• Participação activa nas estruturas médicas europeias, 
nomeadamente no Comité Permanente dos Médicos 
Europeus, UEMS, UEMO, FEMS, AEMH e PWG. 

• Estabelecer contactos para concretizar a admissão 
automática dos especialistas portugueses nos 
respectivos Boards Europeus. 

• Dedicar particular atenção ao relacionamento com as 
organizações médicas dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa. 

• Diversificar os contactos com organizações médicas 
de outros continentes, nomeadamente do continente 
americano . 
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LISTAB 
CONTINUAR EM NOME DOS MÉDICOS 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 
Presidente: JOSÉ JACINTO SOUSA GONÇALVES SIMÕES 
Vice-Presidente: JOAQUIM MATEUS MARQUES 
1º Secretário: ARTUR DINIS DOS SANTOS COSTA 
2º Secretário: RUI MÁRIO ALBARRAN SOBRAL DE CAMPOS 

CONSELHO REGIONAL 
ALEXANDRE JORGE CASTANHEIRA V. LOURENÇO 
FILOMENA MARIA PINHEIRO NUNES 
FRANCISCO JOSÉ MADAIL ROSA 
HERNANI EDUARDO COSTA PINHARANDA 
JOÃO LUÍS DA SILVA SEQUEIRA 
JOÃO MIGUEL DA CONCEIÇÃO PEDRO DE DEUS 
JOSÉ LUÍS RIBEIRO GOMES 
JOSÉ MANUEL BARRETO DUARTE ESTEVES 
MARIA ISABEL AGOSTINHO DE SOUSA CAIXEIRO 
MARIA MANUELA GOMES DOS SANTOS 
PEDRO MANUEL MENDES HENRIQUES NUNES 

CONSELHO FISCAL 
Presidente: FRANCISCO JOSÉ COELHO ESTEVENS RITA 

Vogais 
JOSÉ ANTÓNIO NASCIMENTO ALVES 
MANUEL DO ROSÁRIO CANEIRA DA SILVA 

CONSELHO DISCIPLINAR 
FERNANDO JOSÉ CARRERA CARBÓ 
FRANCISCO MANUEL CANELHAS FREIRE DE ANDRADE 
JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO GIRÃO MARQUES 
MANUEL RODRIGUES MARTINS 
MARIA MANUELA PIEDADE REIS 

Mandatário: Manuel António Vaz da Silva e Sousa 

Nota Prévia 

Quando alguém se candidata a gerir uma organização 
colectiva é de esperar que proponha alterações de métodos, de 
comportamentos. Identifique planos de acção, preconize a 
mudança. 

Se um mesmo grupo, após um mandato se propõe continuar, 
não faz sentido tal enquadramento. 

Ao falar de mudança, ao comprometer-se a fazer diferente, 
ver-se-á confrontado com a pergunta- Porque não fez até aqui? 
Nesta conformidade o grupo de médicos que agora se propõe 
continuar um trabalho do qual leva já três anos não preconiza a 
mudança, não promete o milagre para amanhã, não se 
compromete a fazer o que até agora não foi capaz. 

Simplesmente sujeita-se ao veredicto para ser julgado pelo 
que fez, pelo que não foi capaz de fazer, pela postura que assumiu 
pelos projectos ainda incompletos. 

Ao sujeitar-se ao julgamento naturalmente exigente de uma 
Classe atenta, pragmática e lúcida, espera as criticas, aceita as 
sugestões e não desdenha algum apreço. 
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Melhor que escrever um programa novo é convidar todos 
os médicos a ler o que há três anos apresentámos sob o título 
"Em Nome dos Médicos". Ao reler o que foi um compromisso 
extenso e discriminativo que se apresentou e foi sufragado numas 
eleições com várias alternativas, poderão os médicos avaliar se 
cumprimos ou não o fizemos. 

Porque nos orgulhamos da obra feita, porque não temos 
medo de afirmar que todos os compromissos foram cumpridos. 
Que alguns, mesmo, foram ultrapassados tais como criar o 
Fundo de Solidariedade, a Biblioteca ou o Medi.com, não 
tememos a avaliação. 

Sabemos que muito falta por fazer. Que os '1actos" continuam 
a ser actuais e que não é no espaço de três ou seis anos que se 
modificam os preconceitos de elementos aparentemente 
determinantes do pensar social. 

Acreditamos que algo, no entanto mudou. 
E o que mudou foi a postura. A firmeza, a seriedade e a 

transparência das nossas intervenções na vida pública terão 
contribuído para uma melhor imagem e integração dos médicos 
no tecido social. 

Uma postura colaborante e aberta com o poder político mas 
também internamente com b Bastonário e as outras Secções 
permitiu acrescentar credibilidade e criticar quando necessário 
sem o anátema do corporativismo passadista, da defesa de 
injustificados privilégios. 

A postura de espírito aberto permitiu a colaboração e um 
trabalho eficaz com todos os Conselhos Distritais, qualquer que 
fosse o programa sob o qual tivessem sido eleitos ou os 
candidatos regionais ou Bastonário que tivessem apoiado. A 
resolução propositadamente si lenciosa de inúmeros conflitos 
locais entre médicos, e entre estes e as instituições, foi a grata 
recompensa dessa postura. 

Que alguns responsáveis políticos tenham compreendido e 
outros ignorado são factos de vida, subordinada quantas vezes 
ao tacticismo imediatista, que sabemos ser como é mas que 
temos dificuldade em aceitar. 

Doeu -nos a incompreensão de alguns Colegas , 
nomeadamente de alguns dirigentes de uma das estruturas 
sindicais que não conseguiram ultrapassar a mesquinha disputa 
dos factos do dia a dia e nos elegeram como alvo das suas 
críticas e ataques. 

Não querendo acreditar que tal ataque permanente mais 
não fosse que a tentativa de esconder a sua inconsequência na 
luta pelos reais interesses dos médicos, não retribuímos os 
ataques e evitámos um confronto entre médicos que só serviria 
para gáudio dos muitos inimigos que a Classe tem. 

Desta forma disponibilizámos as páginas dos órgãos de 
informação da Ordem, neste caso da Secção Regional, para a 
intervenção de todos os Colegas que o quisessem fazer. Só 
exigimos qualidade e essa felizmente encontra-se nas mais 
diversas correntes de opinião. 

Porque acreditamos que a nossa acção e a nossa postura é 
a que corresponde ao querer da maioria dos médicos sentimos 
ser nosso dever recandidatarmo-nos. O programa de acção 
que aqui se produz é o nosso compromisso do qual prestaremos 
contas daqui a três anos se, hoje, com o seu voto, os médicos 
manifestarem a vontade na nossa presença na gestão da nossa 
Casa Comum. 



• 

OS FACTOS 

Por toda a Europa, e particularmente em Portugal 
os médicos são hoje, uma Classe atacada, alvo dos 
interesses e dos fantasmas de inúmeros agentes sociais. 

- Políticos de baixo perfil, ansiosos de concretizar na 
aparência promessas eleitorais irrealizáveis, conjugam 
esforços para retirar aos doentes a confi ança nos médicos 
e aos médicos a cred ibilidade necessária para exercerem 
a sua arte e ciência em defesa da saúde e dos doentes, 
com a tranquilidade e o bem estar que o seu esforço 
inegavelmente os torna credores. 

- Agentes económicos diversos, consc ientes dos 
significativos meios financeiros que se movimentam na 
área da saúde, procuram subverter a autonomia e 
liberdade tradicionais do exercício de medicina. 

Arregimentam-se os médicos num assalariamento 
sem horizontes nem alternativas, condicionando as suas 
decisões clínicas aos interesses económicos dos Estados 
ou das Empresas que os contratam, desvalorizando e 
descredibilizando o Acto Médico e a re lação médico
doente. 

- Inúmeros indivíduos oriundos de áreas de formgção 
diversas desde o direito à gestão, alguns mesmo de áreas 
profissionais tradicionalmente colaborantes da medicina, 
vitimados pelo desemprego e falta de saídas profissionais 
na Europa da economia globalizada, procuram na saúde 
traba lh o e sustento. Ignorantes, mas dóceis e 
arregimentáveis , surgem como administradores e 
decisores, desencadeantes de condições de trabalho 
dep loráveis, esquemas organizativos disparatados e 
ineficiência irresponsável que seria risível se não fosse 
trágica. 

- Se bem que o fruto da nossa acção, integrada no 
todo do co lec ti vo da Ordem, tenha melhorado 
acentuadamente a postura de mu itos jornalistas que 
trabalham na Saúde, restam ainda, alguns profissionais 
menos capazes, autores de acções que resultam no 
denegr ir da im agem dos médicos . Porque temos 
consciência e conhecimento dos inúmeros bons 
profissionais que fazem o jornalismo de saúde em 
Portugal acreditamos que cada vez mais será difícil a um 
qua lqu er "aprendiz de feitice iro " v irar através da 
Comunicação Social a popu lação contra os médicos. 

Por toda a Europa e particularmente em Portugal, o 
objectivo de uma saúde para todo s em que a 
acessibilidade e a equidade sejam os factores 
determinantes, se afasta cada vez mais na medida em 
que os médicos são afastados dos centros de decisão. 

Por toda a Europa e particularmente em Portugal , é 
uma real idade inul trapassável o não ser possíve l 
disponibi lizar a todos a totalidade dos potenciais meios 
terapêuticos por insuficiência financeira das sociedades, 
sendo im presc indíve l saber gerir, escolhendo com 
pragmatismo e eficiência. 

É uma rea lidade inultrapassável uma percentagem 
significativa da investigação de novos fármacos ou meios 
terapêuticos ser realizada pelas empresas que os irão 
produzir, comercializar e divulgar junto dos médicos. 

É uma realidade inultrapassável o cada vez maior 
desenvolvimento de profissões satélites da medicina com 
a conseque nte cada vez maior autonomia desses 
prof iss ionais e a necessidade permanente de 
reequacionar relações de trabalho e áreas de intervenção. 

OS TEMAS 

1 - POLÍTICA DE SAÚDE 

Sabemos: 

- Que política de saúde é o conjunto de acções e de 
decisões que possam permitir à população portuguesa 
como um todo ter acesso mais fácil, em tempo mais rápido 
e em melhores condições de humanidade aos cuidados 
de saúde que necessita. 
- Que política de saúde é melhorar a acessibilidade e a 
eq uid ade no acesso aos cuidados de preve nção , 
terapêutica e reabilitação dos seres humanos individuais 
e da comunidade como um todo. 
- Que a discussão de menoridades e as intenções 
eleitorali stas que subjazem no discurso dos partidos 
polít icos não concorrem para uma rea l melhoria dos 
cu idados mas que só servem à manutenção das 
deficiências actuais e aos múltiplos inúteis que parasitam 
o sistema. 
- Que aos médicos não cabe entrar no palco da política 
politiqueira das coisas fúte is nem ser protagonista da 
ascensão de uns em detrimento de outros dos actores da 
vida pública. 
- Que a visão dos médicos , únicos conhecedores na 
profundidade dos problemas, é essencial à definição de 
uma correcta política de saúde, e esta só será possível 
quando for devolvido aos médicos a direcção e gestão 
efectiva dos serv iços, estabe lecimentos e meios de 
prestação . 
- Que não será possível a reforma do sistema enquanto 
não forem claramente separadas a função de financiador 
e prestador. 

Em consequência: 

- Recusaremos entrar na discussão de assuntos menores 
ou fazer "lobby" por um protagonista. 
Assim não ped iremos a demissão de qua lquer 
responsável nem ajudaremos a promover qualquer 
candidato a qualquer lugar do poder na saúde . 
- Analisaremos de acordo com o querer dos médicos as 
medidas propostas por qualquer Governo ou qualquer 
responsável não hesitando em aplaudir, sugerir ou criticar 
consoante o adequado e sem olhar ao grupo ou partido 
que represente. 
- Disponibi lizaremos o nosso conhecimento técnico em 
política de saúde a qualquer Governo ou responsável 
que solicite a nossa colaboração independentemente do 
grupo ou partido a que pertença. 
- Serão critérios do nosso posicionamento em cada caso: 
- As posições dos delegados ao plenário da Ordem dos 

Médicos, representantes na direcção da organização 
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e dos locais de trabalho. 
- As posições expressas pelos médicos através das suas 

organizações representativas . 
- As posições que mais faci lmente assegurem aos 

doentes o acesso a cuidados de qualidade, prestados 
com eficácia e eficiência de forma equânime. 

- As posições que melhor permitam aos médicos 
tornarem-se os gestores e responsáveis pelos serviços 
de saúde. 

2 - FORMAÇÃO MÉDICA 

Sabemos: 

-Que a formação médica pré e pós-graduada em Portugal 
atingiu níveis de organ ização superiores mesmo em 
termos europeus. 

- Que o que falta atingir tem mais a ver com o esforço de 
cada intérprete no seu local de trabalho que a novas 
reformas a proceder no imediato. 

- Que a formação contínua assenta num "desenvolvimento 
profissional contínuo" fruto das melhores condições de 
trabalho, de tempos dedicados à formação em serviço e 
dos apoios da entidade empregadora à formaçâo dos 
seus trabalhadores, neste caso médicos. 

- Que a imposição de obrigações suplementares aos 
médicos nomeadamente a frequência de congressos 
ou seminários escolhidos por pseudo-dirigentes de 
"elevado prestígio técnico", mais não é que uma forma 
injusta de sobrecarregar os médicos com obrigações 
delas isentando os verdadeiros responsáveis- o Estado, 
os empregadores privados, as universidades e 
instituições responsáveis pela formação. 

- Que mais mitigado que há três anos está, claramente, o 
risco de uma recertificação obrigatória de médicos 
baseada na acumulação de pontos ou créditos pela 
frequência de Congressos ou Jornadas. 

Tal situação deve-se em grande medida à firmeza mas 
simultaneamente bom senso que pautou a intervenção 
internacional da Ordem . 
Sendo hoje a autoridade nacional para a creditação de 
acções de formação reconhecida pela European 
Accreditation Counci l for Continuous Medical Education 
da União Europe ia de Médicos Especialistas, é 
imprescindível que a Ordem continue o seu trabalho 
defendendo o nosso modelo de formação médica e o 
reconhecimento da qualidade dos nossos profissionais. 
O que todos julgavam inexorável por força de resoluções 
exteriores a Portugal , converteu-se num exercíc io de 
pragmatismo nos "Fóruns" internacionais por acção das 
delegações portuguesas. 

Em consequência: 

- Não aceitaremos a imposição nem jamais contribuiremos 
para a instituição de um sistema de créditos obrigatórios 
que possa de forma directa ou indirecta levar à 
recertificação dos títu los dos médicos. 

- Não aceitaremos a imposição nem jamais contribuiremos 
de forma directa ou indirecta para forçar os médicos 
portugueses a fazer exames de acesso aos Colégios 
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Europeus de Especialistas (boards europeus) . 
- Promoveremos a inscrição por consenso nos "Boards 

europeus", como já foi feito em várias especialidades, 
de todos os médicos portugueses inscritos nos colégios 
de especialidade da Ordem dos Médicos. 

- Usaremos a Vice-Presidência do Comité Permanente 
dos Médicos Europeus para nos opormos à intenção de 
alguns grupos de realizar exames europeus e formação 
contínua obrigatória com creditação e recertificação dos 
títulos de especialista. 

- Promoveremos o ensino pós-graduado da "gestão dos 
serviços de saúde" (que alguns de nós introduzimos na 
Ordem dos Médicos) e desenvolveremos a competência 
em gestão dos serv iços de saúde criada por nossa 
iniciativa no actual mandato. 

- Promoveremos o ensino da ética e deontologia médica, 
divulgando esta ciência e estes valores aos outros 
profissionais que intervêm na área de saúde. 
Procuraremos criar com base na ética médica uma 
verdadeira e poderosa comunidade de profissionais de 
saúde. 

- Recusaremos qualquer retorno ao passado nas 
posições já adquiridas l'lelos médicos e pela sua Ordem 
e que são hoje consensuais na sociedade portuguesa, 
tais como: 
- Titulação única de especial istas nos serviços públicos 

de saúde através da vigilância e acompanhamento do 
processo formativo e dos exames de titulação por 
médicos nomeados pela Ordem dos Médicos. 

- Identificação da Ordem como única entidade que atribui 
a idoneidade para a formação pós-graduada e 
idoneidade assistencial dos serviços públicos e privados 
de saúde. 

- Identificação da Ordem como única entidade capaz de 
avaliar a qualidade técnica dos eventos científicos . 

- Identificação da Ordem como única entidade que atribui 
títulos profissionais vál idos na totalidade do território 
nacional e na Europa Comunitária quer no sector público 
quer privado . 

- Nomeação das direcções dos Colégios de Especialidade 
após ele ição inter-pares garantindo a independência 
técnica e representatividade. 

3 - POLÍTICA INTERNACIONAL DA ORDEM 

Sabemos: 

- Que no contexto europeu , em que os médicos não são 
excepção, o respeito e o reconhecimento se obtêm não 
transigindo nem adoptando a posição subserviente dos 
"meninos bem comportados". 

-Que existe uma comunidade cultural afro-latino-europeia 
baseada no "português" como língua e tradição. 

- Que a medicina portuguesa tem muito a dar ao mundo e 
deve assumir-se decis ivamente como intérprete e 
parceiro privilegiado para adoptar os avanços do 
positivismo anglo-saxónico à realidade e cultura 
africana, latino-americana e mediterrânica. 
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- Que a demografia médica e a realidade da nossa 
integração europeia nos coloca como países 
importadores de mão-de-obra médica não devendo tal 
realidade impedir a afirmação do nosso património, 
cultura e adequação dos nossos médicos. 

Em consequência: 

- Continuaremos a apoiar os Colegas que ocupam 
posições na organização europeia dos médicos 
nomeadamente o exercício no próximo biénio do lugar 
de Vice-Presidente do Comité Executivo do Comité 
Permanente dos Médicos da União Europeia para que 
um de nós foi eleito. 
Por este lugar passa a união dos médicos da Europa 
Comunitária e dos novos países candidatos à adesão, 
sendo este Comité Executivo o representante de todos 
os médicos Europeus junto da Comissão, Parlamento e 
Conselho de Ministros da União Europeia. 
Também apoiaremos no âmbito de uma política 
internacional que tem que ser integrada e comum, 
Colegas de outras Secções Regionais que igualmente 
ocupam cargos de relevo como é o caso do actual Vice
Presidente da União Europe ia dos Médicos 
Especialistas. 

- Exigiremos do Governo a tomada de medidas concretas 
que privilegie a contratação pelos serviços públicos e 
privados de médicos de cultura portuguesa e a criação 
de mecanismos que permitam aos estrangeiros, 
comunitários ou não, o acesso a essa cultura. 

- Exigiremos das Faculdades de Medicina um maior rigor 
na concessão de diplomas de equivalência aos cursos 
ministrados em Portugal bem como a revisão dos 
"numerus c/ausus" com a sua adequação à carência 
dos serviços de saúde e ao desenvolvimento da 
medicina portuguesa. 

- Colaboraremos nas acções de cooperação para que 
formos solicitados alargando cada vez mais a ideia 
cultural de um espaço médico lusófono. 

4 - EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE MEDICINA 

Sabemos: 

- Que a medicina é uma profissão livre, de mulheres e 
homens honestos , preocupados com os outros e 
responsáveis . 

- Que o sistema de emprego maioritariamente público 
dos médicos tende a alterar-se sendo previsível uma 
maior intervenção no sistema dos privados. 

-Que o médico é o elemento decisivo e, como tal , central 
do sistema de saúde não podendo, por consequência, 
ser colocado na situação indigna da sub-remuneração, 
do insulto da equivalência salarial com profissões de 
menor diferenciação, na necessidade sobrevivencial do 
pluri-emprego. 

- Que os sindicatos como representantes dos médicos 
assalariados, e as associações de prestadores como 
representantes dos privados são organizações 
imprescindíveis com âmbito próprio de actuação que 
não se confunde com a da Ordem e devem por esta 
serem apoiadas e estimuladas. 
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Em consequência: 

- Conduziremos a nossa acção pela criação de condições 
à defesa dos médicos pelas organizações a que cabe 
tal tarefa. 

- Ouviremos, antes da tomada de decisões que possam 
influenciar a actividade profissional dos médicos, as 
associações mencionadas. 

-Tentaremos relançar o diálogo institucional mesmo com 
as organizações que por deficiente leitura política se 
afastaram da Ordem e da comunidade médica que ela 
representa. 

- Pautaremos a nossa acção por uma independência 
absoluta em relação a qualquer organização médica, 
partido político ou força social. 

- Garantiremos a independência da Ordem em relação 
às entidades empregadoras de médicos 
comprometendo-nos a não aceitar quaisquer cargos de 
nomeação governamental ou no âmbito dos privados 
que possam pôr em causa a autonomia da Ordem. 

- Alertaremos os decisores políticos para o vasto campo 
em que a iniciativa dos médicos, individual ou de 
pequenos grupos, se mostra mais eficaz que a do Estado 
ou dos privados institucionais. 

- Defenderemos o direito de cidadania dos médicos 
reclamando, como até aqui sempre o fizemos, quando 
as decisões políticas ponham em causa os seus direitos, 
a sua liberdade de trabalho ou promovam a sua 
proletarização e subordinação. 

- Respeitaremos os direitos adquiridos dos médicos não 
especialistas privilegiando o direito ao trabalho e o 
acesso à formação. 

5 - ÉTICA E DEONTOLOGIA 

Sabemos: 

- Que a ética médica é a representante mais genuína das 
teorias humanistas que ao longo dos séculos se têm 
oposto aos fundamentalismos e às inúmeras formas de 
intolerância e messianismo responsáveis pelos períodos 
mais negros da história da humanidade. 

- Que a ética médica não se confunde com as religiões, 
que nalguns casos precede, nem dá azo a qualquer 
moral sectária. Constituindo-se sobre um conjunto de 
valores, cada vez mais património da humanidade, não 
podem estar em causa princípios basilares como o da 
defesa da vida e da integridade da pessoa humana. 

- Que a deontologia médica não pode estar ao sabor de 
modas ou de pensamentos dominantes num 
determinado tempo social , devendo ser racionalizada a 
partir dos valores fundamentais da ética médica. 

- Que a medicina portuguesa se integra numa comunidade 
mundial e que os seus códigos de ética apesar de 
passíveis de alteração e até de pioneirismo se inserem 
num conjunto harmónico cuja alteração deve ser 
discutida e ponderada perante a realidade dos vários 
Estados. 

Em consequência: 

- Estaremos disponíveis para promover o debate entre 
os médicos de todos os temas da ética e deontologia 



que suscitem interesse e controvérsia. 
. Estaremos disponíveis para referendar alterações 

maiores do código em vigor. 
. Estaremos disponíveis para promover e defender nos 

fó runs in ternac ionais as propostas dos médicos 
portugueses . 

. Promoveremos a publicação sob a forma de lei de 
todas as disposições deontológicas compatíveis com a 
legislação nacional. Nas matérias em que o cód igo não 
for compaginável com a lei em vigor manteremos tais 
disposições no âmbito estrito da deontologia pois 
qualquer profissão ou grupo de cidadãos tem direito a 
se reger por códigos de conduta que não violem a lei e 
o direito (o que é manifestamente o caso). 

6 ·ACÇÃO DISCIPLINAR 

Sabemos: 

· Que a Ordem é a única instituição dotada do saber, 
isenção e rigor necessário para avaliar a adequação 
ética e técnica do comportamento dos médicos. 

· Que a maioria dos médicos tem uma actuação correcta 
e que a acção disciplinar da Ordem é necessária para 
salvaguarda do bom nome de todos quando, em raros 
casos, esta actuação se afasta da normalidade. 

· Que o funcionamento dos Conselhos Disciplinares é 
um ónus importante para as finanças da Ordem, tendo o 
seu funcionamento sido, até agora, exc lusivamente 
sustentado pelas quotizações dos médicos. 

· Que as campanhas de desinformação e as agressões 
sistemáticas que os médicos têm sido vítimas na sua 
dignidade e bom nome criaram uma mentalidade de 
suspe ição sistemática traduzida na existência de 
milhares de queixas sem nexo. 

Em consequência: 

· Dotaremos o Conselho Disciplinar dos meios logísticos 
necessários à rápida análise dos processos e 
adequação em termos de tramitação processual. 

·Conti nu aremos a assegurar aos cidadãos 
individualmente considerados e às instituições públicas 
e privadas do país a possib ilidade de pedir parecer 
auditor da Ordem dos Médicos sempre que entendam 
dever apresentar queixa. 

· Actualizaremos anualmente o fundo de defesa dos 
médicos que criámos no mandato 99/2001, dos 
actuais cem milhões de escudos, no valor adequado 
a fazer face às despesas que forem decididas. Tal 
fundo será aplicado no pagamento integral das 
despesas necessárias para que os médicos 
processem judicialmente os autores de "denúncia 
caluniosa" e "difamação" através de órgãos de 
comunicação social. 

7 • MEDICINA GERAL E FAMIILIAR 

Sabemos: 

· Que os médicos de família são em Portugal aqueles 
que mais abandonados foram pelo poder político e se 

encontram a trabalhar em condições mais difíceis . 
· Que a falta de atracção pela Carreira de Medicina Geral 

e Familiar se deve às más condições de trabalho que 
são impostas aos seus membros. 

· Que a medicina geral e familiar necessita de obter o 
reconhecimento que indubitavelmente merece e tal 
reconhecimento se traduz também em condições de vida 
e trabalho. 

· Que aos médicos de família não podem ser assacadas 
as responsabilidades de todas as insufic iências do 
sistema. Quando os responsáveis políticos se demitem 
das suas obrigações não podem inventar sistemas 
ínvios que responsabilizam os médicos de família pela 
falta de condições que criaram. 

Em consequência: 

· Continuaremos a expressão da opinião dos médicos 
de medicina geral e familiar quer através de audição e 
acompanhamento permanente do seu Colégio de 
Especialidade (o maior da OM) quer assegurando a 
presença de médicos de medicina geral e familiar em 
todos os níveis de decisão da OM . 

· Ouviremos os sectores da Clínica Geral dos Sindicatos 
e Associações Médicas antes de emitir parecer sobre 
projectos de modificação de actividade dos médicos de 
medicina geral e fami liar. 

· Procuraremos debater e estabelecer condições mínimas 
de atendimento nomeadamente tempo de trabalho , 
constituição de equipas e número de doentes possíveis 
de ser atendidos que sejam compatíve is com uma 
medicina geral e familiar de qualidade. 

· Defenderemos a independência técnica dos médicos 
da família consubstanciada na existência de Directores 
Clínicos eleitos nos Centros de Saúde. 

8 - JOVENS MÉDICOS 

Sabemos: 

· Que o futuro da medicina portuguesa depende do grupo 
de médicos mais novos, possuir as aspirações e os 
valores de que os mais velhos são testemunho. 

· Que o processo formativo é bidireccional e que os mais 
novos não são agentes passivos receptores de 
conhecimentos ministrados , mas factores de 
desenvolvimento, estímu lo ao desempenho dos mais 
velhos e divulgadores nos serviços dos conhecimentos 
mais actualizados. 

· Que o desemprego e a precarização de trabalho são 
não só injustas para as suas vítimas, os mais novos, 
mas factores de destruição da qualidade da medicina 
como um todo. 

· Que a qualidade dos internatos , as garantias que a 
legislação portuguesa (pioneira na Europa) concede 
aos internos e o nosso sistema organizativo não podem 
ser postos em causa, destruídos na ânsia da utilização 
da mão-de-obra barata nem transformados os internatos 
em modelos liceais estimuladores do "ego" de alguns 
prelectores. 
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Em consequência: 

- Pugnaremos pela manutenção de uma única avaliação 
válida para as carreiras e para a Ordem dos Médicos, 
sem prejuízo dos ajustamentos de organização que se 
vierem a revelar necessários. 

- Privilegiaremos o Conselho Nacional do Médico Interno 
a quem forneceremos os meios necessários à realização 
das funções que os regulamentos aprovados lhe atribui. 

- Ouviremos os jovens médicos quer no âmbito do CNMI 
da Ordem dos Médicos quer da sua Associação 
representativa de acordo com as matérias em discussão. 

- Exigiremos condições iguais laborais e de qualidade 
para a realização dos internatos quer o sejam no público 
quer no privado. 

- Exigiremos condições de empregabilidade médica de 
acordo com o modelo de saúde em vigor no país e as 
realidades de "mercado" existentes. 

9 - COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE 

Sabemos: 

- Que a eleição da direcção dos colégios, processo que 
promovemos enquanto in tegrantes da direcção 
presidida por Santana Maia e que propusemos no 
respectivo programa, foi um passo decisivo e sem retorno 
na organização dos médicos portugueses. 

- Que a legitimidade democrática que tal processo 
eleitoral pressupõe permite, pela primeira vez , identificar 
em cada área do saber médico aqueles que os seus 
pares entendem como voz autorizada. 

- Que as direcções dos colégios, estruturas consultivas 
pelo risco de atomização e divisão que o carácter 
executivo acarretaria, devem cada vez mais , 
desempenhar as funções em que são únicos , 
preenchendo de conteúdo os lugares. 

Em consequência: 

- Solicitaremos em exclusivo aos Colégios adequados os 
pareceres de natureza técnica. 

- Solicitaremos em exclusivo às direcções dos Colégios 
que representem em matéria técnica a Ordem dos 
Médicos nos órgãos da Comunicação Social. 

- Comprbmetemo-nos enquanto membros do executivo a 
não concorrer em qualquer lista para a eleição da 
direcção de colégios ou substituirmo-nos aos Colégios 
como interlocutores técnicos privilegiados. 

-Comprometemo-nos, sem prejuízo das funções que nos 
forem conferidas e das atribuições de decisão e 
harmonização que nos couberem como executivo, a 
seguir os pareceres emitidos pelas direcções dos 
colégios na sua esfera de competência. 

- Comprometemo-nos a acompanhar as ele ições dos 
colégios , defender a sua realização, nomear os eleitos 
e assegurar a sua democraticidade. 

----- ·. - ........ .. .!..-. • ..-..- ... 

A ORGANIZAÇÃO 

Tal como na anterior eleição manteremos os 
compromissos em termos de organização aceitando 
tal como então a sua verificação por qualquer Colega 
que o pretenda: 
1 - Os candidatos ao Conselho Regional disponibilizarão 

pelo menos uma tarde e noite semanal para reunião 
do Conselho e o tempo necessário para a realização 
das tarefas acordadas em comum e registadas em 
acta. 

2- O Conselho Regional disponibilizará os meios 
necessários para, sempre que queiram, os Presidentes 
dos Conselhos Distritais possam assistir às reuniões. 

3 - Os Presidentes ou seus representantes dos Conselhos 
das Regiões Autónomas da Madeira e Açores terão 
assento, quer como de legados quer como 
observadores , na reun ião mensal do Conselho 
Nacional Executivo em nome do Conselho Regional 
do Sul. 

4 - Os candidatos ao Conselho Regional comprometem
se a pedir a demissão desde que aceitem qualquer 
cargo de nomeação governamental que implique 
confiança política bem como se a sua situação pessoal 
ou profissional implicar a falta sistemática às reuniões. 

5 - Os Conselhos Distritais e os Conselhos das Regiões 
Autónomas responsabilizam-se pela gestão das sedes 
distritais, mantêm a autonomia estatutária em matéria 
de saúde local e regional e para efeitos de 
administração são dotados ·de orçamento e 
contabilidade organizada (Centros de Custo). 

6 - De todas as reuniões do Conselho Regional será 
lavrada acta que será distr ibuída por todos os 
delegados ao "Plenário dos Conselhos Regionais" 
acompanhada dos documentos re levantes e em 
discussão permitindo a tomada de posição dos 
delegados antes da decisão do Conselho Regional. 

7 - A gestão do mandato anterior permitiu uma situação 
financeira estável da Ordem. Podemos assim garantir 
a construção de uma zona de estacionamento 
exclusivo para todos os médicos que se dirijam à sede 
da Ordem e Secção Regional na Av. Almirante Gago 
Coutinho, 151. 

8 - Comprometemo-nos a manter a gestão da Ordem 
tendente a adequar, se possível diminuindo, os 
encargos com pessoal , dotando a estrutura de 
pessoas capazes e compatíve is com as exigências 
das funções, recrutadas através de concursos abertos 
após anúncio na Comunicação Social e com critérios 
totalmente transparentes. 

9- Continuaremos a contribuir para o Fundo de 
Solidariedade da Ordem dos Médicos e o apoio à 
terce ira idade e aos médicos, suas viúvas ou filhos 
em situação difícil. 

1 O- Lançaremos as bases de um projecto de solidariedade 
que será referendado unicamente entre os médicos, 
sendo lançado somente após a sua aprovação. 

11 - Continuaremos a publicação do Medi.com um meio 
de comunicação entre os médicos mantendo-o 
independente e disponível para todas as correntes 
de opinião. 
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AS CONSEQUÊNCIAS 

É necessário que continue na direcção da Ordem um 

grupo coeso de médicos: 

- Que conheça a Ordem, os Sindicatos e as Associações 
profissionais, como tal sendo capazes de estabelecer 
as pontes de diálogo e facilitar a acção coordenada de 
todas as estruturas em defesa da Saúde, dos doentes 

e dos médicos. 

- Que não transija com o "politicamente correcto" 
disponibilizando-se para dizer "as verdades" mesmo 

quando estas incomodam quem as ouve e quem as 

diz. 

- Que não tenha ambições ou interesses na esfera da 

política nacional não estando, por isso, disponível para 
servir de "correia de transmissão" a partidos políticos, 
grupos de pressão ou "clubes políticos", económicos 

ou de amigos. 

Que não entenda a Ordem como uma ascensão profis
sional ou de prestígio pessoal, não estando, por isso, 

disponível para ser professor ou polícia dos médicos. 
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Que saiba que todos os que trabalham têm uma voz 

igual na Ordem quer seja o mais ignorado médico de 
família do mais distante Centro de Saúde do interior, 

quer seja o mais "colunável" dos clínicos da moda. 

Que não confunda qualidade e prestígio técnico com 
"marketing" pessoal tendo a sabedoria necessária para 
reconhecer e apoiar o Colega que trabalha bem, com 
dedicação e ética mesmo quando a modéstia ou os 

acasos da carreira não lhe permitiram tornar-se um 
nome conhecido da medicina portuguesa. 

- Que esteja disponível para trabalhar muito, com preju
ízo da sua vida profissional, económica e familiar, na 
exclusiva defesa dos princípios e compromissos que a 

adopção deste programa implica, nada mais exigindo 
dos colegas que a crít ica construtiva e o reconheci

mento pelo dever cumprido. 

- Que não tenha vergonha de ser médico, de ser cha

mado corporativo, de exercer a defesa efectiva da 

Classe e de se afirmar na Ordem. 

EM NOME DOS MÉDICOS 



Conselho Médico da Região 
Autónoma dos Açores 

LISTA C 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: FRANCISCO PACHECO REGO COSTA 

Vice-Presidente: JOSÉ ANTÓNIO AMARAL DE SOUSA 

1º Secretário: ANTÓNIO JOSÉ CORREIA E SILVA DE MELO 

2º Secretário: AIDA MARIA MATEUS DE SOUSA BÁRTOLO 

CONSELHO DISTRITAL 
Secretário: EDUARDO ALBERGARIA LEITE PACHECO 

Vogais 
AIDA MARIA BRANDÃO PAIVA SÃO JOÃO 

FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA COELHO DA SILVA 

JOÃO CARLOS MARTINS DE FONTES E SOUSA 

RUI MANUEL LEMOS BETTENCOURT 

MEMBROS CONSULTIVOS 
FRANCISCO MANUEL MELO MOTA 

JORGE CORREIA DOS SANTOS 

Mandatário: Acácio José Cordeiro 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Razões de uma candidatura 
Linhas de intervenção 

AUTONOMIA E DETERMINAÇÃO 

I. Preocupa-nos o facto de nas últimas dezenas de 
anos não terem os diversos governos - nacionais e regi
onais - sido capazes de renovar a saúde, de ter traçado 
direcções e estratégias apropriadas, de defenir objecti
vos e dentro deles escolher os destinados a ter a maior 
prioridade. Passados qu~ são agora os anos de mais 
acentuada faci lidade económica, tudo aponta para um 
período de recessão, o que torna razoável pensar que às 
dificuldades anteriormente sentidas se irão juntar os no
vos problemas que uma situação mais complicada fará 
aparecer. 

Preocupa-nos que, no seio de um imenso si lêncio 
político regional, apareça uma ideia nacional de pôr em 
causa o sistema de eleição dos responsáveis clín icos 
maiores, processo que bem ou mal consubstanciava o 
princípio de cc-participação e cc-responsabilização dos 
médicos na direcção dos estabelecimentos que ser
viam. 

Preocupa-nos a desmotivação, desinteresse e 
descomprometimento com que os médicos, no momento 
presente vivem o exercício da sua profissão e sobretudo 
o seu protagonismo na vida hospitalar. Não serão certa
mente as atitudes demagógicas arrogantes como a ad
ministração pública trata os principais profissionais de 
saúde que poderão vir a mudar o actual estado das coi
sas. 

Preocupa-nos a incapacidade ou desinteresse dos 
governos para conseguir definir o âmbito de funciona
mento do sector privado da medicina e de uma forma 
muito particu lar a articulação e complementaridade- com 
regras precisas a ser cumpridas bilateralmente - entre 
este e o sector público. Queremos aqui chamar a atenção 
para a conduta da governação, para nós inaceitável, de 
procurar de forma populista levantar constantemente a 
atenção para pretensas fa lhas profissionais e éticas -
omitindo sempre as suas próprias fa lhas para o cumpri
mento dos procedimentos correctos e ajustados às situa
ções. 
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É também preocupante o alargamento do fosso entre 
as tutelas, governamentais e o sector administrativo dos 
estabelecimentos de saúde, bombardeados - também 
aqui - por acusações de inoperacionalidade que não 
são mais do que o resultado dos défices de autonomia e 
de responsabi lidade técnica e financeira. Obviamente este 
fosso é ainda, por nós sentido, nas relações entre o go
verno e as associações profissionais da saúde. 

Preocupa-nos o modo como anarquicamente as insti
tuições de saúde estabelecem as suas relações, denun
ciando aqui a intenção explícita por parte das tutelas de 
procurar sacar direccionamentos político-administrativos 
desse relacionamento não planeado. 

Preocupa-nos finalmente que o diálogo, processo fun
damental para a funcionalidade democrática, seja usado 
mais para descomprimir o sentido de gravidade das situ
ações em vez de servir para a resolução das mesmas. 

11 - Perante esta situação complexa e preocupante, procu
rámos constituir uma nova lista para os órgãos sociais da 
Ordem dos Médicos, por um lado abrangendo um"maior 
leque de sensibilidades, por outro lado procurando man
ter uma independência re lativamente ao governo e às 
forças políticas que não invalida uma intenção de contac
to activo e descomplexado. 

O diálogo a partir de posições de análise crítica o 
mais alargadas possível, será o modo privilegiado de nos 
entendermos com os outro protagonistas da saúde portu
guesa. O diálogo apenas será usado para se alcançarem 
passos consensuais e não para adormecer os proble
mas. Este diálogo não será conduzido exclusivamente 
com o governo regional mas sempre que necessário com 
níveis superiores - nacional ou inferiores - estabeleci
mentos - da hierarquia governativa da saúde. 
A mobilização e a busca de modos de auscultação cons
tante da classe médica serão para nós uma pretensão 
constante, conscientes da separação arquipelágica mas 
apostados nas possibi lidades de uma actuação descen
tralizada dos representantes da Ordem nos seus própri
os locais de origem e função. 
Consideramos fundamental a consideração da Ordem 
como organização de classe com uma clara junção entre 
outras de defender os profissionais a ela ligados; deven
do portanto estar atenta às condições estruturais e funcio
nais em que é praticada a profissão médica e não esque
cendo a defesa dos seus associados num meio onde 
impera uma imprensa que nem sempre actua de modo 
deontologicamente correcto. 
As acções a ser efectuadas no que é referido no parágra-
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fo anterior deverão ser efectuadas em articulação com as 
restantes associações profissionais do sector médico, tra
duzindo uma vontade de para cada sector de problemas 
encontrar numa mesma fase temporal um conjunto de 
respostas indo desde a satisfação das questões de boa 
qualidade técnica e ética até à oferta de condições 
laborais razoáveis . 

III -Considerando a problemática actual que, no que se 
refere à prática médica, e as metodologias que nos pro
pomos utilizar, passamos em seguida a explicitar algu
mas acções que consideramos de uma forma particular: 

1. Intenção de incluir o maior número possível de médi
cos para colaborarem nas actividades, sem restrição 
alguma de pessoas ou de formas de pensar, começan
do pelo aproveitamento da disponibilidade expressa 
pelos membros da lista anterior. A necessária funcio
nalidade poderá ser alcançada pela criação de gabi
netes ou grupos de trabalho destinados a descentrali
zar e aprofundar as possíveis intervenções. A criação 
de atendimento para os profissionais e mesmo para o 
público em geral é para já um projecto a implantar. 

2. Considera-se a prioridade do términos do processo de 
aquisição do terreno de Angra, oferecido pela Câmara, 
para aí instalar a sede do Conselho Médico nessa ci
dade. 

3. Será incrementada a intervenção da Ordem dos Médi
cos nas diversas instituições de saúde. Uma boa divi
são do trabalho dentro do Conselho e uma colabora
ção dos co legas locais poderão tornar efectiva esta 
pretensão. 

4. É uma necessidade prioritária a reedição do Boletim 
Médico, prevendo-lhe uma necessária regularidade de 
publicação. Não queremos que sejam esquecidas as 
outras formas de difusão de informação e comunica
ção particularmente aquelas que são suportadas pe
los novos meios informáticos. 

5. Embora tencionemos retomar o uso das Assembleias 
Gerais no primeiro semestre de 2002, reconhecendo
lhe o valor de pedra angular para a democraticidade 
da nossa corporação, entendemos recorrer ainda ao 
uso de reuniões focais descentralizadas accionadas 
pelos membros também locais dos nossos corpos so
ciais. 
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Distrito Médico do Algarve 

LISTA C 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: MARIA DA ASSUNÇÃO MARTINEZ FERNANDEZ 

MACEDO DOS SANTOS 

Vice-Presidente: RUI DOS SANTOS TOMÉ 

1º Secretário: EDUARDO MANUEL BRASÃO COSTA 

2º Secretário: JOSÉ FRANCISCO VICENTE MAIO 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: ANTÓNIO MANUEL GOMES FERREIRA 

Vogais 

HENRIQUE JOSÉ MARQUES DA CRUZ 

JOÃO ANTÓNIO RODRIGUES CUNHA 

JOÃO CARLOS SANTOS DA PALMA 

MARIA CLARA DE SOUSA PIRES 

MEMBROS CONSULTIVOS 
FERNÃO VASCO BARREIRA PIMENTA DE CASTRO 

ILÍDIO CABRITA GONÇALVES 

LISETE DE JESUS NEVES ROMÃO 

ODETE PATRÍCIO DIAS DA CRUZ DOURADO 

Mandatário: Gildásio Martins dos Santos 

PELA DEFESA DA ARTE 

Ser médico, hoje, no Algarve, é exigir aos políticos uma 
definição clara do Sistema de Saúde, para que nele pos
samos trabalhar com profissionalismo, credibilidade e 
organização. 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

• Defendemos a recuperação da relação Médico-Doen
te, o instrumento mais nobre da nossa profissão, cada 
vez mais inviabilizado nos Hospitais e Centros de 
Saúde. 

• Defendemos um Sistema de Saúde coerente e eficiente . 

• Defendemos a dignificação das carreiras e da forma
ção pós-graduada. 
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CREDIBILIZAÇÃO 

• Defendemos a definição de Acto Médico e a sua 
viabilização, como centro primário do Sistema de Saúde. 

• Repudiamos a estigmatização social dos médicos : Não 
são os médicos os verdadeiros responsáveis pela per
versão anunciada na relação médicos-indústria farma
cêutica, mas sim o Estado, ao abandonar a liderança da 
formação pós-graduada dos médicos e desrespon
sabilizar-se de uma verdadeira política do medicamento, 
com inerentes e gravosos custos sociais. 

ORGANIZAÇÃO 

A classe médica não quer, nem pode, estar sujeita a um 
papel secundário na gestão do sistema de saúde. 

Não somos responsáveis: 

• pela deficiente qualidade dos serviços assistenciais; 

• pela falta de nexo organizacional dós Serviços de Saúde; 

• pela inversão de valores nas 'decisões gestionárias' em 
Saúde; 

• pela megalomania das Administrações de Saúde, que 
fazem com que a sua burocracia institucionalizada, "no
meada", manipulada, seja o centro do sistema; 

• pelos elevados gastos em Saúde; 

• pelo corporativismo de sectores "paramédicos" que to
maram de assalto as rédeas do poder, exorbitando as 
suas funções no sistema. 

Propomo-nos auscultar e mobilizar os colegas para 

as reformas necessárias, numa política de 

descentralização. 

Propomo-nos tornar vivos, dinâmicos e 

intervenientes os órgãos 

distritais do Algarve da Ordem dos Médicos. 

• 



LISTAD 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: ANTÓNIO JOÃO MOITA 

Vice-Presidente: ANA PAULA NEVES F. DO VALE 
1º Secretário: JOSÉ MANUEL COSTA ESTEVENS 

2º Secretário: CARLOS ALBERTO ROSÁRIO SANTOS 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: JOSÉ MANUEL GAGO LEIRIA 

Vogais 
ANA MARIA GONÇALVES LARES 

CARLOS ANDRÉ DE SOUSA GOMES 

ROSA MARIA SILVÉRIO GONÇALVES 

SANJIVA CAXINATA SINAl CACODCAR 

MEMBROS CONSULTIVOS 
ANÍBAL ACÁCIO MENDES COUTINHO 

FERNANDO JOSÉ CAEIRO PESSOA DE ALMEIDA 

JOÃO CARLOS DO AMARAL PEREIRA 

PAULO MANUEL BAPTISTA GRAVE CALDEIRA 

Mandatário: Rui de Almeida Serra de Matos 

PELA GARANTIA DA ÉTICA E 
INDEPENDÊNCIA 

Os Médicos que integram a equipa que constitui a Direc
ção do Conselho Distrital do Algarve da Ordem dos Médi
cos, decidiram recandidatar-se às eleições para o Triénio 
2002/2004. 
As motivações que nos impelem a formar uma lista de 
candidatura são as mesmas de à dois anos atrás, 
acrescidas da vontade de levar a cabo e aperfeiçoar 
as tarefas iniciadas e em C!Jrso e criar outras, cuja 
realização seja útil para os Médicos e para melhorar a 
qualidade dos Serviços de Saúde prestados à popula
ção do Algarve. 
A presente lista é uma candidatura de iniciativa local e 
engloba Médicos de todos os sectores e carreiras. 
Somos independentes das candidaturas de âmbito naci
onal e não estamos vinculados a interesses sindicais, 
partidários ou a grupos económicos. Temos como valor 
principal a defesa da saúde da nossa população e a 
dignificação profissional dos Médicos. 
Somos um grupo de Médicos unidos pela vontade de 
dinamizar as estruturas da Ordem dos Médicos, colocan-

do-as ao serviço dos Médicos e lutar pela defesa intransi
gente da Ética, Deontologia e Qualidade dos Serviços de 
Saúde prestados à população do Algarve. 

Programa de Acção 

Defender e dignificar a Classe Médica no Algarve. 
Prosseguir com a tarefa de aperfeiçoar as estruturas da 
Ordem e sua democratização. 
Continuar a promover o debate sobre as necessidades 
existentes, estratégias a estabelecer e metas a atingir no 
âmbito dos Cuidados de Saúde. 
Prosseguir no esforço de obter por parte dos orgãos com
petentes uma definição clara do programa de saúde para 
o Algarve. 
Continuar a lutar pela descentralização dos recursos 
materiais e humanos por forma a dar resposta às neces
sidades da população do Algarve. 
Pugnar por Serviços de Saúde de elevado padrão de 
qualidade, continuando a incentivar a aplicação de pro
gramas de Avaliação e Controle de Qualidade no Distri
to. 
Prosseguir o combate à teia burocrático-administrativa 
que cada vez mais se sobrepõe aos Serviços Clínicos. 
Continuar a incentivar programas de formação contínua. 
Aperfeiçoar a biblioteca já criada na Sede Distrital e 
disponibilizar meios de pesquisa bibliográfica. 
Apetrechar, de forma a torná-la mais funcional, a Delega
ção no Barlavento Algarvio, a laborar no piso O Uunto ao 
Auditório) do Hospital do Barlavento Algarvio des
de 04/10/2001 . 
Desenvolver e activar os meios informáticos já adquiri
dos para a Sede e incentivar os Médicos à sua utilização. 
Prosseguir na realização de actividades sócio-culturais, 
como elo de ligação e convívio de todos os Médicos. 
Criar uma página na Internet, do Conselho Distrital do 
Algarve da Ordem dos Médicos, por forma a manter todos 
os Médicos interessados, informados das facilidades de 
que podem usufruir nos serviços da Ordem dos Médicos 
(sede e delegação), bem como de todas as actividades 
sócio-culturais, formativas, debates ou outras, patrocina
das pela Ordem ou em que os seus elementos partici
pem. 
Colocar as instalações da Sede da Ordem dos Médicos 
em Faro, ao dispor dos Médicos para que nela realizem 
reuniões de carácter pedagógico, científico ou outras, a 
avaliar. 

PORQUE SOMOS E QU EREMOS CONTINUAR 

A SER MÉDICOS. 

PORQUE NÃO PROCURAMOS PROTAGONISMOS. 

GARANTIMOS INDEPENDÊNCIA E EMPENHAMENTO 

NAS TAREFAS A QUE NOS PROPOMOS 
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Distrito Médico da Grande-Lisboa 

LISTA A 
ESTA CANDIDATURA SUBSCREVE O PROGRAMA 
DE ACÇÃO PARA OS ÓRGÃOS REGIONAIS DA LISTA A 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: CARLOS ALBERTO DURÃO MAURÍCIO 

Vice-Presidente: JOAQUIM AFONSO DE OLIVEIRA 

1º Secretário: LEONOR TERESA DE ALMEIDA MANAÇAS 

2º Secretário: AUGUSTO JOÃO AMOEDO PEREIRA 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: ANTÓNIO PAES DUARTE 

Vogais 

CÂNDIDO JOSÉ ALVES PIMENTA DA SILVA 

JOSÉ ALFREDO VIEGAS DA CONCEIÇÃO VERA 

JOSÉ MANUEL NOVO DE MATOS 

MARIA MANUELA DE CARVALHO TEIXEIRA FERNANDES 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
AMÍLCAR JOAQUIM MARTINS MOTA 

ANTÓNIO MANUEL NÚNCIO FARIA VAZ 

FRANCISCO XAVIER LIMA PEREIRA MACHADO 

ILDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NEVES MOTA 

JOÃO MANUEL DOS REIS TORROAES VALENTE 

JORGE MANUEL GENTIL HOMEM HORTA 

JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA COSTA 

JOSÉ LANDEIRO TOSCANO ROBALO 

JOSÉ LUÍS PALOS 

JOSÉ MANUEL SANTOS SILVA VIDEIRA E CASTRO 

LUÍS FILIPE NOBRE NEVES OLIVEIRA 

MARIA ANGÉLICA RATO DA SILVA ROBERTO 

MARIA INÊS BENTO MARQUES LEITÃO 

MARIA ISABEL PINHEIRO CARDOSO SIMÕES DOS REIS 

MARIA JOANA CAMPINA FERREIRA 

MARIA JOSEFINA RODRIGUES MARAU DUARTE GONÇALVES 

MIGUEL FILIPE BERNARDO SILVA MENDES 

PEDRO MIGUEL FANEIRA BICO 

LISTAB 
ESTA CANDIDATURA SUBSCREVE O PROGRAMA 
DE ACÇÃO PARA OS ÓRGÃOS REGIONAIS DA LISTA B 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: LUIZ FERNANDO BRAVO DE SOUSA UVA 

Vice-Presidente: JOSÉ DANIEL PEREIRA F. ARAÚJO 

1º Secretário: PAULO CRISTIANO NASCIMENTO SIMÕES 

2º Secretário: GRAÇA MARIA DE F. DIAS CARREIRO 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: PAOLO MARIA CASELLA 

Vogais 

ANSELMO AUGUSTO CARDOSO QUARESMA DA COSTA 

FERNANDO MANUEL MOREIRA DOS SANTOS 

JOÃO JOSÉ BAETA LEITÃO 

MARIA DO CÉU DOS REIS DIAS VIEIRA DA LUZ 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
ANGELA MARIA DOS SANTOS MOREIRA MARQUES 

ANTÓNIO CÉSAR PINHEIRO GATA SIMÃO 

CÂNDIDO MAGALHÃES FREITAS 

CARLOS ALBERTO DUARTE MONTEIRO 

EMÍLIO ISIDRO IMPERATORI RUIZ 

ESMERALDO CORREIA DA SILVA ALFARROBA 

FERNANDO AUGUSTO SILVA 

FERNANDO JOSÉ DA SILVA RAMALHO GOMES 

FRANCISCO ALVES CARRASQUINHO GOMES 

HELENA MARIA DE MOURA ASSUNÇÃO RAPOSO 

JOSÉ CARLOS LOPES MARTINS DA SILVA 

MANUEL DE JESUS SOUSA MARQUES 

MARGARIDA CABRAL SACADURA FARO 

MARIA CRISTINA ABREU RIBEIRO F. MARTINS VERDELHO 

MARIA DE FÁTIMA DAS NEVES F. B. BAPTISTA FERNANDES 

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CLEMENTE F. ARAÚJO 

MARIA ISILDA RIBEIRO MIGUEL 

TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO LOBATO FORTE 
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Distrito Médico de Lisboa-Cidade 

LISTA A 
ESTA CANDIDATURA SUBSCREVE O PROGRAMA 
DE ACÇÃO PARA OS ÓRGÃOS REGIONAIS DA LISTA A 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: EDUARDO MANUEL BARROSO GARCIA DA SILVA 

Vice-Presidente: MARIA DA GRAÇA DE FIGUEIREDO VILAR 

1º Secretário: MANUEL ALBERTO DE PINHO SOARES LEITE 

2º Secretário: NUNO MARIA SALEMA PEREIRA DOS REIS 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: JOAQUIM MACHADO CÂNDIDO 

Vogais 
ANTÓNIO MANUEL CHIADO DE ANDRADE 

HENRIQUE MANUEL DE LEMOS VAZ VELHO 

JOÃO MÁRIO PESTANA FIGUEIRA 

RUI JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
ANTÓNIO DA ASSUNÇÃO MENDES ARAÚJO 

ANTÓNIO HENRIQUE DA SILVEIRA E LORENA TRIGUEIROS 

ANTÓNIO JOÃO NUNES DA SILVA NOGUEIRA 

ANTÓNIO JORGE OLIVEIRA DE ANDRADE 

ANTÓNIO LUÍS RITA MOREIRA 

DOMINGOS PAULO LOPES SILVEIRA MACHADO 

FERNANDO JOSÉ PITA PEREIRA DA SILVA 

FRANCISCO MANUEL FARRAJOTA LEAL 

HERMÍNIA DE JESUS SOARES DO NASCIMENTO PITA 

ISABEL MARIA VICENTE RAMIRES 

JOÃO CARLOS TELES DE SOUSA 

JOÃO MANUEL MARTINS TAVARES MARQUES 

JORGE FERREIRA XAVIER DE BRITO 

JOSÉ FERNANDO BARBOSA RIBEIRO 

LUÍS FILIPE LEBRE MENDES 

MANUEL JOÃO GASPAR MORADAS FERREIRA 

MANUEL JOSÉ RAMALHO GONÇALVES 

MANUEL DE SOUSA ALMEIDA 

MARIA ALICE MEDEIROS MADEIRA NOBRE 

MARIA LUÍSA SANTANA CARLOS PACHECO DE MEDEIROS 

MIGUEL JORGE ROSADO DE ALMEIDA RIBEIRO 

MIGUEL MARIA RIBEIRO SOARES RODRIGUES 

RICARDO JORGE SEABRA GOMES 

RITA COSTA DA FONSECA 

SÉRGIO LUÍS LAMY DO VALE 

SUZANA PAULA PINTO COUTINHO 

TERESA MARGARIDA MIRANDA DE ALMEIDA CATROGA 

LISTAB 
ESTA CANDIDATURA SUBSCREVE O PROGRAMA 
DE ACÇÃO PARA OS ÓRGÃOS REGIONAIS DA LISTA 8 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: FERNANDO JORGE CHIOTTE TAVARES 

Vice-Presidente: JOAQUIM ANTÓNIO CARVALHO BARBOSA 

1º Secretário: JOSEFINA SUSANA DA CRUZ PARENTE 

2º Secretário: JOSÉ PEDRO ALVES DE MORAIS 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: ALBERTO ALBINO GRANADO ESCALDA 

Vogais 
ALEXANDRE ZACARIAS PEREIRA MARQUES CABAÇO 

JORGE MANUEL VIRTUDES DOS SANTOS PENEDO 

MARIA PERPÉTUA GOMES ROCHA 

PEDRO GUSTAVO PACHECO BARREIROS DOS REIS 

MEMBROS CONSULTIVOS 
AO CONSELHO REGIONAL 
ANTÓNIO CARLOS DE SOUSA MOEDA 

ANTÓNIO MARIA TRIGUEIROS DE SOUSA ALVIM 

ANTÓNIO RAFAEL DA SILVA PEREIRA PASSARINHO 

AURÉLIA MARIA TENÓRIO LEITE PEDREIRA 

EDUARDO JORGE DE SOUSA FERREIRA MARQUES 

FERNANDO MANUEL PALMA MARTELO 

FREDERICO JORGE JARDIM DE GOUVEIA LEAL 

JOÃO ANTÓNIO FRAZÃO RODRIGUES BRANCO 

JOÃO LUÍS RAPOSO D'ALMEIDA 

JORGE PAULO SEABRA ROQUE DA CUNHA 

JOSÉ CARLOS GIL DE MORAIS 

JOSÉ EZEQUIEL PEREIRA BARROS 

JOSÉ FERNANDO BENTO LEITÃO 

JOSÉ JOAQUIM MARQUES VENÂNCIO 

JOSÉ LUÍS DE CASTRO DE FRANÇA DORIA 

JOSÉ PAULO ELVAS ROXO NEVES 

LEONOR MARIA FERNANDA MAGALHÃES LOPES DUARTE 

MANUEL EDUARDO FORTUNA MARTINS 

MARIA ANGELA FARELO DA COSTA FERNANDES MARQUES 

Mª DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO PORTUGAL GALVÃO 

MARIA ISABEL CALVÃO BARÃO 

MARIA MANUELA VIEIRA BORGES LOPES 

MIGUEL MONTEIRO DE BARROS CABRAL 

PAULA MARIA BROEIRO GONÇALVES 

PEDRO JOSÉ CARREIRA DA SILVA 

PEDRO MANUEL LOPES VARANDAS 

RICARDO JOSÉ SANTIAGO MOREIRA 
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Conselho Médico da Região 
Autónoma da Madeira 

LISTA C 
MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: JOSÉ MANUEL TEIXEIRA FRANÇA 

Vice-Presidente: JOSÉ AIRES GARANITO TEIXEIRA 

1º Secretário: JOSÉ BRUNO DE FREITAS JESUS 

2º Secretário: JOSÉ ANTÓNIO SILVA FERNANDES MONIZ 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: MANUEL JOSÉ FRANÇA ANDRADE GOMES 

Vogais 
GIL BEBIANO BARROS FERREIRA DE ANDRADE 

HENRIQUE GOMES DE FREITAS MORNA 

JOSÉ ANACLETO CÂMARA LEME MENDONÇA 

MARIA DA LUZ ANDRADE DOS REIS BRAZÃO 

MEMBROS CONSULTIVOS 
JOSÉ MANUEL FREITAS MORNA DOS RAMOS 

MARIA CREMILDA ARAÚJO DE BARROS GOUVEIA 

Mandatário: Nuno Miguel Ferreira Jardim 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Unir, Renovar, Inovar 

Decidimos apresentar uma candidatura aos Corpos 
Directivos da Ordem dos Médicos, com o objectivo de 
procurar unir a Classe Médica na prossecução de uma 
finalidade que é a recuperação do prestígio da Classe e, 
com isso, podermos ajudar a construir uma melhor Saú
de e enfrentar o Futuro de um modo mais optimista. 
Não concorremos contra nada nem ninguém mas, ape
nas e tão só, concorremos pela Saúde e por todos os que 
nela trabalham ou dela necessitam. 
O nosso Projecto é, rigorosamente independente de ide
ologias políticas ou partidárias. Apenas obedece à nossa 
Filosofia de encarar a Saúde e ao modo como nos pare
ce que podemos melhorá-la e optimizá-la. O nosso ob
jectivo é introduzir um espírito de renovação na aborda
gem dos problemas da Saúde, valorizando as esperan
ças dos Colegas mais novos e atento aos conselhos e 
sabedoria dos Colegas mais velhos, dentro de um diálo
go são, com lisura e dignidade, respeitando rigorosamen
te as hierarquias e banindo completamente a arrogância, 

a indignidade e todas as formas de actuação marginais 
às mais elementares regras da Sociedade. Garantimos, 
por isso, dignidade, sinceridade, disponibilidade e traba
lho ... muito trabalho. 
Queremos provocar os Colegas para uma maior partici
pação e compromisso com as grandes decisões da Saú
de e, por isso, propomo-nos empreender uma actividade 
com inovação introduzindo um contacto mais íntimo e 
frequente entre a Ordem e os Colegas. 
Compensaremos a nossa inexperiência com uma vonta
de indómita de vencer os desafios que o Futuro nos trará. 
Faremos da modéstia uma arma e do trabalho uma ban
deira, pela Classe e pela Saúde. 
Com estas bases apresentamos a nossa candidatura. Na 
vitória procuraremos alcançar objectivos, na derrota es
taremos junto dos vencedores com todo o nosso apoio e 
solidariedade. ' 
Certos, de que nada será como dantes. 
Pela Classe, pela Saúde, para a Saúde. 

PROGRAMA PARA O TRIÉNIO 2002-2004 

Convenção, 
Pensamos que a Convenção deverá ser periodicamente 
revista . Deverá, eventualmente seguir um esquema de 
actualizações anuais segundo uma fórmula a negociar 
com a tutela mas também pensamos que deverão ser 
atendidos os interesses dos utentes, de modo a não ha
verem discrepâncias exageradas entre o aumento do pre
ço das consultas e o aumento da comparticipação aos 
utentes. Poderemos negociar numa percentagem mais 
aproximada entre os dois preços: o da consulta e o da 
comparticipação. 
Ainda neste campo, será nosso propósito propor à Tutela 
um projecto válido de comparticipação a Cirurgias e ou
tros actos Médicos em regime privado, envolvendo todas 
as especialidades, com a finalidade de atenuar a falta de 
resposta Hospitalar nomeadamente no que diz respeito 
às listas de espera. Aliás, nesta área, podem negociar-se 
sinergias entre os dois campos - público e privado -, de 
modo que o Hospital possa comprar serviços à Medicina 
Privada, libertando-se em áreas cujo tempo e gastos po
derão ser transitados para outros Serviços. 
As relações entre os Centros de Saúde e o Hospital po
derão estreitar-se com uma maior aproximação do Hos
pital aos Centros de Saúde, por exemplo, na área das 
consultas . Cremos que certas Especialidades podem 
deslocar-se a alguns Centros, por preço pago a prestador 
o que, dentro de uma razoabilidade de preços, certamen
te evidenciará enormes vantagens na relação preço/be
neficio para a Tutela. Pensamos que a Ordem pode e deve 
ter uma palavra nestas eventuais negociações. 
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Sistema Regional de Saúde 

Será, possivelmente, o tema mais «quente» no próximo 
triénio. Constitui seguramente uma das razões mais for
tes para sustentar a nossa candidatura. Situando-nos 
como charneira nas hierarquias da Classe, sentimo-nos 
perfeitamente à vontade para nos apresentarmos à ne
gociação com o espírito ainda recente das aspirações de 
uma fatia da Classe em ascensão de carreira, obviamen
te com aspirações legítimas de melhoria e de condições 
de optimização e realização profissional, bem como co
nhecemos (e reconhecemos) os esforços, trabalho e de
dicação dos mais velhos, nesses mesmos objectivos. Pro
curando no saber e experiência dos velhos uma fonte de 
informação imprescindível, tentaremos arranjar as me
lhores condições para os mais novos. Numa altura em 
que é reconhecido por vários quadrantes haver uma cer
ta desilusão na Classe , condicionadora de uma menor 
ambição e alguma diminuição da auto-estima, com 
consequente diminuição de produtividade e um certo 
estigma de <<laissez-faire», apresentamo-nos como uma 
alternativa capaz de introduzir um novo fôlego à Classe e 
arranjar novos estímulos de trabalho. 
Temos de acreditar nos benefícios das alterações CfUe se 
avizinham e aceitar a maior responsabilidade que a cada 
um caberá nas novas formas de gestão. Essa é uma ma
neira de nos estimularmos para mais e melhor Saúde. 
Como Parceiro Social que é a Ordem dos Médicos, a 
nossa equipa assumirá a liderança de todo este proces
so, defendendo aquele que for o sentimento da Classe, 
para o que não hesitaremos em convocar a Assembleia 
Regional da Ordem sempre que justificável. Desde já nos 
comprometemos que todas as grandes decisões nunca 
serão feitas à margem da Classe. Por outro lado, é nossa 
intenção criar um programa rotativo de auscultação aos 
Directores de Serviço e de Centros de Saúde de modo a 
manter uma permanente ligação com todos os Colegas. 
Salientamos o nosso propósito de sermos os líderes den
tre os Parceiros Sociais em toda e qualquer negociação 
sobre Saúde e, disso, nunca abdicaremos. Não quere
mos, de modo algum, animosidades com qualquer Clas
se ligada à Saúde! Não queremos nem alimentaremos 
qualquer indício disso mas, repete-se nunca abdicare
mos de sermos os Líderes em frente à Tutela, inclusive 
alicerçados na verdade histórica de Hipócrates ter 20 e 
tal séculos e Florence Nithingale ser apenas do século 
passado. 

Carreiras Médicas 

O actual Decreto-Lei Regulamentar das Carreiras Médi
cas é obsoleto. A ascensão na Carreira é morosa, traba
lhosa e pouco compensadora. Pensa-se que poderá ser 
revisto proximamente. Nesse contexto, defenderemos jun
to do Conselho Executivo Nacional a introdução de mai-
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ores estímulos quer à formação quer à produtividade, bem 
como uma ascensão menos morosa e menos dependen
te do factor antiguidade, com o objectivo de tornar mais 
aliciante a Profissão. 

Formação 

A nossa equipa propõe-se dinamizar a Revista lslenha 
Médica, não só pelo manifesto interesse científico e de 
formação mas também como um modo importante de 
aproximar a Ordem e a Classe. Nesse contexto, tenciona
mos cumprir uma periodicidade no mínimo trimestral, sem 
atrasos e com a maior quantidade de artigos possível. 
Na área dos Congressos e Reuniões Científicas, mau 
grado um certo mau clima à volta de <<congressos turísti
cos •• , sendo nós uma Região de Turismo, a nossa equipa 
apoiará e colaborará na medida das suas possibilida
des, com todos os eventos deste âmbito que se venham a 
realizar na Região. 
Ainda neste contexto pensamos imprimir uma nova dinâ
mica de relação com as diferentes Secções da Ordem e 
Colégios de Especialidade, no sentido de trazer à Re
gião prelectores para nos falarem de temas inerentes à 
Saúde e a ela paralelos, em áreas tão importantes como 
Direito, Economia, Gestão, etc. Serão acções creditadas 
e, como tal , contributiva~ para a Formação. 

GoldenAge 

Este importante e necessário projecto terá todo o apoio 
da nossa equipa para a sua prossecução e, desde já 
manifestamos a nossa vontade na manutenção dos pro
motores desta imprescindível iniciativa, à qual os seus 
nomes ficarão indelevelmente ligados. 

Cultura e Sociedade 

Achamos que a Classe anda de costas voltadas. Num 
meio pequeno, como o nosso, pensamos que poderiam 
haver mais iniciativas promovidas pela Ordem com o in
tuito de reunir mais vezes as pessoas em eventos sócio
culturais e, até, lúdico-desportivos, à semelhança do que 
fazem as organizações regionais da Ordem, quer no Con
tinente, quer nos Açores. Neste campo, é intenção da 
nossa equipa organizar eventos deste tipo que fomen
tem a união e convívio entre os Colegas. 

Em traços gerais, este é o nosso Projecto. 
Acreditamos profundamente nele e com ele queremos 
vencer. 
Queremos unir a Classe, queremos renovar e queremos 
inovar. 
Com a vossa ajuda vamos ganhar o desafio e a vitória 
será de todos. 
Pela mudança. 
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LISTAD 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: LUÍS MANUEL NEVES SOTERO GOMES 

Vice-Presidente: MARIA MARGARIDA MANCELOS DE 

ORNELAS MONTEIRO SOTERO GOMES 

1º Secretário: JOÃO MANUEL DE ARAÚJO 

2º Secretário: GRAÇA MARIA CASTRO CAIRES GOMES SILVA 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: ANTÓNIO FAUSTINO PEREIRA DE MACEDO 

Vogais 
ANA PAULA CATANHO SILVA COELHO 

EMANUELE GIUSEPPE PARODI 

EUGÉNIO CASTRO MENDONÇA 

ROBERTO CARLOS FRANÇA DÓRIA MARTINS 

MEMBROS CONSULTIVOS 
CRISTINA MARTA GAMA GOMES ALVES 

RAFAEL LOURENÇO VASCONCELOS E CASTRO FREITAS 

Mandatário: Fernando Teixeira Gomes Jasmins 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

DIGNIFICAR E PARTICIPAR 

Um acto eleitoral representa sempre um momento de 
grande importância para as instituições democráticas 
como é a Ordem dos Médicos, e uma prova da sua 
vitalidade, principalmente quando muito participado, como 
se espera seja o actual. A nossa candidatura apresenta
se consciente das responsabilidades e do trabalho que a 
espera, mas sem qualquer sacrifício, sabendo que é uma 
honra ser representante eleito duma classe como a nossa, 
cujo prestígio se pretende cada vez maior e melhor de
fendido. 

I - Dignificacão da Classe Médica 

A defesa da dignidade e prestígio da nossa clalsse é um 
dos objectivos mais importantes a que nos propomos. 
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Passará, essencialmente pela .prática de uma medicina 
exemplar, com respeito pelo doente e pelo acto médico, 
realizado dentro dos princípios de ética e deontologia 
profissionais que nos compete defender e promover. 
Passará pelo combate a actividades do foro médico 
indevidamente realizadas por pessoas não qualificadas, 
e pela denúncia das campanhas movidas contra nós, com 
objectivo de denegrirem a nossa imagem. 
Cabe também nesta alínea a continuação da publicação 
da Revista "lslenha Médica", onde para além dos artigos 
relacionados com a medicina, nomeadamente de âmbito 
regional , deverá ser incentivada a publicação de outros 
temas que a formação humanista e a sensibilidade do 
médico, tantas vezes desenvolve, e que nos propomos 
divulgar. 
Nesta área também se enquadra a promoção ou apoio 
de eventos de natureza cultural que sirvam como ele
mentos de convívio. 
Finalmente, manifestamos o nosso empenhamento no 
projecto "Golden Age", que esperamos venha a ser um 
espaço onde o médico possa viver com dignidade e se
gurança. 

11 - Formação pós-graduada 

A formação pós-graduada é um dever e um direito do 
médico e como tal tem de ser entendida por toda a gente. 
Cabe à Ordem tomar iniciativas com essa finalidade, e 
apoiar outras que, pela sua qualidade, representem in
discutivelmente uma mais valia para quem as frequentar. 

III - Participação na implementacão das reformas do 
Sistema Regional de Saúde 

Embora este objectivo não dependa só da nossa vonta
de, tudo faremos para sermos ouvidos, em tudo o que 
respeite às modificações do Sistema Regional de Saúde. 
A nossa disposição será total para o diálogo com a Se
cretaria Regional dos Assuntos Sociais. 
Esperam-se mudanças que poderão alterar significativa
mente a gestão dos Serviços Clínicos, a Convenção, a 
Instituição Hospitalar e o Centro Regional de Saúde, a 
que a Ordem deve estar atenta e participante, na defesa 
dos seus associados e do acto médico. 
Os Colegas escolhidos pretendem constituir uma equipa 
de trabalho, disposta a levar a bom termo os objectivos 
atrás sumariados. 
Pensamos serem representativos da Classe Médica da 
Região nos seus diversos componentes e especificidades. 



Distrito Médico 
do Oeste 

LISTAB 
ESTA CANDIDATURA SUBSCREVE O PROGRAMA DE 
ACÇÃO PARA OS ÓRGÃOS REGIONAIS DA LISTA B 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: RUI MANUEL FÉLIX DA MOTA ARAÚJO 

Vice-Presidente: ANTÓNIO MARQUES GONÇALVES CURADO 

1º Secretário: ROGÉRIO BERNARDINO PAULO TEOTÓNIO 

22 Secretário: ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS MARTINS 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: ANTÓNIO PEDRO QUINTANS DE SOURE 

Vogais 

ARTUR PEREIRA SANTIAGO COELHO 

JORGE DE MELO MENDES DE LACERDA 

JORGE MANUEL DE SOUSA NUNES 

JOSÉ ANTÓNIO MARQUES FILIPE 

MEMBROS CONSULTIVOS 
MARIA LEONOR LOPES RIBEIRO HORTA SALVO 

MANUEL SIMÕES PEREIRA NOBRE 

Mandatário: Manuel António Vaz da Silva e Sousa 

e Distrito Médico 
de Santarém 

LISTA C 
MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: MANUEL JOÃO FERNANDES GOMES 
Vice-Presidente: Mª ANTONIETA B. C. CABRAL FIGUEIREDO 
12 Secretário: ANTÓNIO JÚLIO PINTO CORREIA 
22 Secretário: HELDER CARLOS ANTUNES SANTOS NUNES 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: VICTOR MANUEL PEREIRA BEZERRA 

Vogais . 
MANUEL ANTÓNIO FLORINDO MAIA 
MANUEL MARNECO EVARISTO 
MARIA MARGARIDA DE JESUS BARBOSA CANDEIAS 
RODRIGUES MARUJO 
MARIANO JOAQUIM GUERRA VELEZ 

MEMBROS CONSULTIVOS 
ADELAIDE MARIA TROCA PALOS 
JOSÉ FERNANDO CONSTANTINO TELES 
JÚLIO CASIMIRO DE MORAIS ARANHA 

Mandatário: Luís Filipe Costa Correia da Silva Marçal 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

POR UMA ACÇÃO AINDA MAIS 
RESPONSÁVEL E QUALIFICADA 

DA MEDICINA 

Propõem-se para o triénio para que são eleitos: 
1. Dando continuidade às acções realizadas, pretendem 

os candidatos desta lista criar condições para que a 
Sede seja um ponto de encontro e um local de trabalho 
ao serviço de todos os Médicos; 

2. Sensibilizar os Médicos do Distrito no sentido de que 
conheçam melhor e colaborem mais nas acções da 
sua Ordem, de forma a dignificá-la e a colocá-la ao 
serviço da Classe Médiça; 

3. A promover, estimular e apoiar iniciativas médicas de 
carácter científico, optimizando a ligação inter
instituições; 

4. Fomentar o relacionamento entre a Medicina e as áreas 
sociais do Direito, Economia e Ensino; 

5. Envolver na sua Ordem os pares de cada Hospital , 
Centro de Saúde e outros locais de trabalho do Distrito 
de Santarém; 

6. A incentivar a realização de encontros de carácter 
lúdico, desportivo, social e cultural entre médicos e seus 
familiares; 

7. Promover e desenvolver uma correcta informação en
tre a Medicina e a Comunidade através dos meios de 
Comunicação Social; 

8. Tendo em vista uma participação mais activa nas 
actividades desenvolvidas pelo Distrito Médico, propor 
aos Órgãos estatutariamente superiores que sejam 
criadas condições para que sejam integrados no Distrito 
Médico de Santarém os Colegas que aí exerçam a sua 
actividade Médica predominante. 
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Distrito Médico de Setúbal 
LISTA C 

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL 
Presidente: LUÍS ALBERTO MACHADO LUCIANO 
Vice-Presidente: ANTÓNIO PARAMÉS GOMEZ 
12 Secretário: MARIA DE FÁTIMA GUERREIRO CAMPANTE 
22 Secretário: HELDER FERNANDO CARMO MANSINHO 

CONSELHO DISTRITAL 
Presidente: FRANCISCO MANUEL FONSECA FERREIRA 

Vogais 
DANIEL JOAQUIM RODRIGUES BAPTISTA 
FÁTIMA DO CARMO NUNES AUGUSTO GIOVETY 
JOAQUIM DA COSTA BARRADAS 
MANUEL JOSÉ ESTEVES SALGADO 

MEMBROS CONSULTIVOS 
CARLOS MANUEL DOS SANTOS CARVALHO 
FRANCISCO MANUEL FERNANDES DE GOUVEIA 
LUÍS FILIPE RAFAEL BRANCO 
MANUEL FIDALGO PEREIRA . 
MIGUEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA DOS SANTOS 
VÍTOR MANUEL VIEIRA AUGUSTO 

Mandatário: Luís Alberto Machado Luciano 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Manifesto da lista candidata às eleições para os 
Órgãos Distritais de Setúbal da Ordem dos 
Médicos, para o triénio de 2002/2004 

O grupo de médicos desta lista, constituída, na sua maioria, 
pelos elementos da lista eleita no triénio anterior, deseja, 
em primeiro lugar, testemunhar todo o empenho e 
dedicação, investidos no cumprimento do programa 
proposto aos colegas que anteriormente o elegeram. 
-Assim, apresentamos a seguir um resumo das principais 
realizações alcançadas no decurso deste mandato: 

- Durante o ano de 1999, instalação, apetrechamento, 
secretariado e informatização da Sede. 
- Em Novembro de 1999, inauguração solene da Sede, 

no salão nobre da Câmara Municipal, com a presença do 
Bastonário, Presidentes do Conselho e da Assembleia 
Regional do Sul , Presidente da Câmara e numerosos 
convidados, tendo sido homenageados o médico mais 
antigo do Distrito, Dr. Soveral Rodrigues e o mais novo, 
Ora. Carmen Dolores Silva. Nesta Sessão foi proferida 
uma conferência pelo Dr. Joaquim Barradas, a propósito 
do bicentenário de Ribeiro Sanches , seguindo-se um 
coctail na Sede Distrital. 

Em Maio de 2000, realização da Quinzena Médica de 
Setúbal na Sede da Ordem dos Médicos de Lisboa, que 
constou de exposição de fotografia, · de pintura , de 
escultura e de livros, por autores médicos do Distrito de 
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Setúbal, de jantares convívio com cozinha regional e de 
um debate sobre Ensino Clínico Pré-Graduado. Neste 
debate foram prelectores o Prof. Nuno Grande da 
Faculdade de Ciências Médicas Abel Salazar e o Prof. 
Agostinho Marques da Faculdade de Medicina do Porto, 
o Doutor Fonseca Ferreira desta Secção Distrital e o 
Interno Dr. Hugo Vinhas do Hospital Garcia de Orta de 
Almada , que apresentou os resultados dum inquérito 
realizado aos Internos dos Hospitais de Almada, Barreiro 
e Setúbal, sobre este tema. Este debate pretendeu inserir
se no projecto de criação de uma Faculdade de Medicina 
pelo Instituto Superior de Ciências de Saúde (Sul), com a 
colaboração dos três principais Hospitais do Distrito, no 
Ciclo Clínico 

Alguns trabalhos de fotografia e pintura foram 
posteriormente cedidos para ornamentação da Sede, 
sendo os livros expostos oferecidos para início de uma 
pequena biblioteca, a cujos autores aqui deixamos os 
nossos agradecimentos. 

No corrente ano de 20o'1, adaptação da sala principal 
da Sede a um pequeno auditório , com plateia e 
audiovisuais amovíveis, destinado, em princípio, à 
realização de Cursos organizados pelo Departamento 
de Formação da Ordem dos Médicos, financiados pelo 
Fundo Social Europeu e, também, a conferências ou 
colóqu ios. 
Em Maio deste ano decorreu o Curso de "Formação para 

Orientadores do Internato Médico" e estão programados 
a segu ir os Cursos de "Gestão Financeira e 
Produtividade" , "Liderança e Gestão de Conflitos" e 
"Internet para Médicos". 
Os dirigentes desta Secção Distrital têm sido convidados 
a participar de iniciativas locais, como o debate sobre 
"Genética" da Lasa, o debate sobre "Cuidados Paliativos 
em Fim de Vida" da Liga dos Amigos do Hospital de S. 
Bernardo e várias Jornadas Médicas. 
O Secretariado desta Sede, a cargo da Senhora D. Maria 
José, profissional de grande competência e qualidades 
de relacionamento , tem dado seguimento a um 
movimento contínuo de solicitações dos médicos deste 
Sector Distrital, sobretudo por intercâmbio com a Sede 
de Lisboa, em que se incluem situações de natureza ética 
e deontológica. 

Estando portanto criadas as condições fundamentais de 
instalação e de funcionamento desta Secção Distrital, é 
intenção destes Corpos Sociais, se forem reeleitos , de 
fazer incidir, a partir de agora, as suas actividades 
principalmente em intervenções na área de saúde e 
assistência do seu Sector Distrital, através da continuação 
de cursos de formação, de ciclos de actual ização cul
tural , de colaboração com iniciativas de outros parceiros 
sociais e, sobretudo, pela organização de debates nos 
dife re ntes Hospitais , em que sejam auscultadas e 
discutidas as opiniões prevalentes dos respectivos Corpos 
Clínicos. 


