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As Eleições 
de Dezembro 

N o dia 12 de Dezembro 
os médicos portugue
ses escolheram os 

seus dirigentes para os próxi
mos três anos. 
Com a reeleição do Bastonário 
e dos Presidentes das três Sec
ções Regionais confirmou-se a 
ideia de que o trabalho desen
volvido nos últimos três anos foi 
ava liado pos itivamente pela 
maioria dos colegas. 
Mas, e apesar da clareza dos 
números, faz sentido olhar para 
os resu ltados e para o debate 
eleitoral que precedeu a elei 
ção de 12 de Dezembro e reti 
rar daí algumas conclusões. 
A primeira é o empenho dos 
médicos nos destinos da sua 
Ordem. Uma votação expressiva 
que tez destas eleições uma das 
mais participadas da Ordem dos 
Médicos e mostrou o dinamismo 
e a torça desta Instituição. 
Um recado claro aos políticos 
que, receosos da torça dos pro
fissionais livremente organiza
dos, preterem lançar ideias so
bre as Ordens, pura e simples
mente porque não as podem 
domesticar e utilizar a seu belo 
prazer, seja no Governo ou na 
Oposição. 
O debate eleitora l, embora 
aquém do que seria desejável , 
revelou a necessidade de uma 
participação da classe médica, 
mas de modo a não se conti -

nar aos períodos pré-eleitorais, 
mas vivo e permanente e, den
tro da Ordem. 
As eleições e os resultados de 
12 de Dezembro mostraram 
também que a classe não se 
deixa manipular nem enganar 
quando, com maior ou menor 
evidência, .poderes políticos e 
partidários se escondem atrás 
de determinadas candidaturas. 
Os médicos revelaram que, in
dependentemente das suas 
opções políticas, é preciso de
tender uma Ordem dos Médi
cos livre, independente e coe
sa. 
Os Órgãos eleitos saberão, ao 
longo dos próximos três anos, 
respeitar essa prova de confi
ança que nos foi concedida no 
dia 12 de Dezembro. 

D ias depois das eleições 
para a Ordem dos Mé
dicos efectuaram-se 

as eleições Autárquicas. Na se
quência dos resultados, decidiu 
o Primeiro-Ministro apresentar 
a sua demissão. O pedido foi 
aceite pelo Presidente da Re
pública e Portugal passou a ter 
um Governo com meras fun
ções de gestão. Normal, em 
democracia. 
O próximo Ministro da Saúde 
até pode ser .... o mesmo. Mas 
se é essa a convicção do Prof. 

EDITORIAL 
J. Germano de Sousa ·-

Correia de Campos, é reco
mendável que aguarde pela 
sua reeleição (ou ver 
consignada a sua escolha) 
para assumir decisões de polí
tica de saúde que neste mo
mento não tera legitimidade 
para fazer. 

Até para que não se continue 
a alargar o fosso entre o que 
dizia e escrevia, enquanto es
tudioso, e o que faz e não faz, 
enquanto Ministro da Saúde. 

A terminar este Editorial 
os votos de um Bom 
Ano de 2002, repleto 

de felicidades e êxitos para to
dos os Médicos portuguesas. 
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Eleição para Presidente da Ordem dos Médicos 

Carlos M. Ramalhão 

Germano R. de Sousa 

Nulos 

Brancos 

TOTAL 

Carlos M. Ramalhão 

Germano R. de Sousa 

Nl' Inscritos 

Nº Votantes 

Distritos 

Secção Regional do Norte 
BRAGA BRAGANÇA PORTO VIANA DO VILA REAL 

CASTELO 

186 23 949 91 87 

237 38 1372 75 99 

Secção Regional do Centro 
AVEIRO CASTELO COIMBRA GUARDA LEIRIA VISEU Totais 

BRANCO 

96 84 707 42 65 111 1105 

93 103 547 34 79 76 932 

5525 

2213 

Secção Regional do Sul 

Carlos Rodrigo José Germano 
Candidatos Inscritos Votantes Magalhães Ramalhão Rego de Sousa Brancos 

Açores 378 169 41 108 14 
Algarve 942 359 153 172 24 
Beja 276 102 54 36 9 
Évora 307 83 42 35 6 
Grande Lisboa 4517 1174 474 642 44 
Lisboa Cidade 6998 2207 876 1209 87 

Madeira 462 305 95 199 8 
Oeste 492 149 46 96 3 
Portalegre 260 100 54 36 5 
Santarém 792 210 101 99 6 
Setúbal 1555 421 186 209 21 

Total 16979 5279 2122 2841 227 

% 31.1 40.2 53.8 4.3 

RESULTADOS 
Secções Nº Nº % Carlos % Germano % Votos 
Regionais Inscritos Votantes Votantes Ramalhão de Sousa Brancos 

S. R. Norte 10254 2934 28.6 1336 45.5 1821 62.1 143 
S. R. Centro 5525 2213 40.1 1105 49.9 932 42.1 138 
S. R. Sul 16979 5279 31.1 2122 40.2 2841 53.8 227 

TOTAL 32758 10426 31.8 4563 43.8 5594 53.6 508 

TOTAIS 

1336 

1821 

39 

143 

3339 

% 

49,93% 

42,11% 

Nulos 

6 

10 

3 

o 
14 

35 

3 

4 

5 

4 

5 

89 

1.6 

Votos 
Nulos 

39 

38 

89 

166 
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ELEIÇÕES 
Resultados 

, 

Eleição para os Orgãos Regionais da O.M. 

DISTRITO 
MÉDICOS 

Secção Regional do Norte 
MESA ASSEMBLEIA 

REGIONAL 
CONSELHO 
REGIONAL 

CONSELHO 
FISCAL 

CONSELHO 
DISCIPLINAR 

Lista A Nulos Brancos Lista A Nulos Brancos Lista A Nulos Brancos Lista A Nulos Brancos 

BRAGA 

BRAGANÇA 

PORTO 

V. CASTELO 

VILA REAL 

TOTAIS 

295 

49 

1757 

100 

132 

2333 

50 

5 

259 

17 

22 

353 

88 

10 

355 

47 

46 

546 

296 50 

48 5 

1732 259 

99 17 

131 22 

2306 353 

88 294 

1 o 48 

355 1737 

48 99 

46 131 

547 2309 

Secção Regional do Centro 

50 88 293 50 

5 1 o 48 5 

259 355 1726 259 

17 48 99 16 

22 46 131 22 

353 547 2297 352 

88 

10 

355 

49 

46 

548 

DISTRITOS 
MÉDICOS 

N2 N2 

Inscritos Votantes 
ASSEMBLEIA 

REGIONAL 
CONSELHO 
REGIONAL 

CONSELHO 
FISCAL 

CONSELHO 
DISCIPLINAR 

LISTAS 

AVEIRO 780 

CAST. BRANCO 327 

COIMBRA 3201 

GUARDA 266 

LEIRIA 415 

VISEU 536 

TOTAL 5525 

200 

191 

1380 

87 

150 

200 

2208 

A 

101 

80 

636 

42 

59 

91 

1009 

B 

86 

86 

659 

39 

79 

88 

1037 

A 

98 

74 

586 

42 

55 

90 

945 

B 

86 

88 

671 

39 

83 

88 

1055 

A 

97 

71 

583 

41 

57 

87 

936 

Secção Regional do Sul 
Assembleia Regional 

Distritos 
Listas 

AÇORES 

ALGARVE 

BEJA 

ÉVORA 

GRANDE LX 

lnsc. Vot. % A B 

378 165 43.6 36 87 

942 346 36.7 120 162 

276 102 36.9 45 41 

307 80 26.1 32 37 

4517 11 63 25.7 476 618 

Brancos 

2 

11 

LISBOA·CID. 69fl8 2193 31.3 893 1177 10 

MADEIRA 462 300 64.9 70 188 

OESTE 492 145 29.5 40 105 

PORTALEGRE 260 94 36.2 51 31 

SANTARÉM 792 207 26.1 87 96 

1555 421 27.1 180 186 9 SETÚBAL 

TOTAL 16979 5216 30.7 2030 2728 33 

% 38.9 52.3 
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Conselho Regional 

A B 

35 87 

116 165 

5 44 41 

Brancos 

3 

12 

31 36 2 

468 617 11 

873 1175 32 

66 180 12 

39 104 2 

48 32 2 

90 91 2 

179 186 10 

6 1989 2714 89 

38.1 52.0 

Conselho Fiscal 

A B 

34 88 

118 161 

5 43 41 

5 

13 

32 35 2 

476 609 11 

888 1156 36 

65 181 12 

39 104 2 

48 32 2 

88 92 3 

176 . 187 12 

5 2007 2686 102 

38.5 51.5 

B 

87 

92 

670 

39 

80 

89 

1057 

A 

102 

72 

588 

41 

53 

85 

941 

B 

81 

90 

666 

40 

84 

93 

1054 

Conselho Disciplinar 

A B Nulos 

33 89 

117 162 5 

5 44 40 13 5 

30 37 2 

465 618 13 

868 1171 41 

65 181 12 

35 108 2 

48 32 2 

91 89 3 

177 186 12 

5 1973 2713 106 5 

37.8 52.0 



ELEIÇÕES 
Resultados 

, 

Eleição para os Orgãos Distritais da O.M. 

DISTRITO 
MÉDICOS 

Órgãos Distritais do Norte 
MESA ASSEMBLEIA 

DISTRITAL 
CONSELHO 
DISTRITAL 

MEMBROS 
CONSULTIVOS 

Lista A Lista B Nulos Brancos Lista A Lista B Nulos Brancos Lista A Lista B Nulos Brancos 

BRAGA 

BRAGANÇA 

PORTO 

V. CASTELO 

VILA REAL 

TOTAIS 

309 

49 

1697 

45 

77 

2177 

11 o 
116 

226 

41 

5 

255 

9 

6 

316 

83 

10 

417 

4 

5 

519 

307 

48 

1680 

44 110 

79 114 

2158 224 

41 

5 

255 

9 

6 

316 

83 

11 

417 

5 

5 

521 

Órgãos Distritais do Centro 

301 

48 

1677 

42 

78 

2147 

111 

113 

224 

41 

5 

255 

9 

6 

316 

83 

10 

417 

6 

5 

521 

DISTRITO 
MÉDICOS 

MESA ASSEMBLEIA 
DISTRITAL 

CONSELHO 
DISTRITAL 

MEMBROS 
CONSULTIVOS 

N2 N2 
Inscritos Votantes 

LISTAS 

AVEIRO 

CAST. BRANCO 

COIMBRA 

GUARDA 

LEIRIA 

VISEU 

TOTAL 

A B 

620 661 

65 

c 
161 

98 

125 

153 

D 

86 

A B 

594 643 

63 

c D 

159 

95 85 

118 

153 

A B 

593 641 

65 

Órgãos Distritais do Sul 
lo~cos Votante q As embleia Di Lrital Conselho Distrital 

Li'tas 
1599:! 4906 30.7 A B C D A B C D 

AÇORES 378 16& ~.4 134 131 6 

LGAR\'E 942 360 38.:! 195 145 195 142 4 

BEJA 176 

t;\OR.\ ~07 

GRA 'DEL:\ 4517 1161 25.7 434 654 4:!3 649 16 

USBO\-CJD. 6854 2152 31.4 915 1103 5 892 1100 31 

\ lADEIRA 305 66.0 153 138 146 134 11 

OESTE -ln 143 29.1 106 107 

PORT \LEGRt: 260 

SANTARf~l 79:! 196 14.7 147 2 136 13 

1555 42 1 17. 1 304 1()4 .22 
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c D 

158 

93 88 

119 

149 

780 

327 

3201 

266 

415 

536 

5525 

Membros Consultivo 

A B C D 

133 

191 143 

421 652 15 

902 1092 29 

143 138 10 

105 

140 9 

199 

191 

1380 

84 

150 

196 

2200 



ELEIÇÕES 

Cerimónia de Posse do Bastonário 
da Ordem dos Médicos e dos 
Presidentes dos Conselhos Regionais 

"Não espero para o novo Bastonário um mandato 

tranquilo". O aviso foi deixado pelo Prof. Daniel Serrão 

na posse do Dr. Germano de Sousa como Presidente da 

Ordem dos Médicos. Numa cerimónia em que estiveram 

representadas as Ordens Profissionais que integram o 

Conselho Nacional das Profissões Liberais, o Prof. 

Daniel Serrão, que foi Mandatário Nacional do Dr. 

Germano de Sousa, acrescentou que, "apesar das 

dificuldades previsíveis confia no Bastonário para levar 

a bom termo as funções que os colegas lhe confiaram". 

Num olhar pelo sector da saúde, o Prof. Daniel Serrão 

defendeu a necessidade de alterar o actual estado de 

coisas: "A situação da saúde é complexa e os 

problemas não podem ser resolvidos sem a participação 

entusiástica dos médicos. Não é possível fazer nenhuma 

alteração na saúde sem a clarificação dos interesses que 

estão em jogo e é importante que todas as partes 

estejam vinculadas". 

Na qualidade de Membro do Conselho Nacional Eleitoral, 

coube ao Dr. Pedro Nunes a leitura do Termo de Posse. 

Dias antes da cerimónia de posse do Dr. Germano de 

Sousa, realizaram-se, nas respectivas Sedes Regionais, 

as cerimónias de posse dos Drs. Miguel Leão, Reis 

Marques e Pedro Nunes, Presidentes das Secções 

Regionais do Norte, Centro e Sul, respectivamente. 

A seguir publicam-se as intervenções dos Presidentes 

eleitos a 12 de Dezembro. 



ELEIÇÕES 
Discurso 

Senhor Presidente do Conselho 
Nacional das Profissões Liberais, 
é uma honra para mim e para a 
Ordem que represento a sua pre
sença nesta tomada de posse. Ain
da recentemente, pela nossa ac
ção conjunta, soubemos neutrali 
zar uma tentativa inadmissível de 
tutela das nossas organizações 
pelo poder político. A nossa união 
foi e continuará a ser fundamental 
para uma melhor dignificação e 
defesa das profissões liberais que 
representamos. Uma palavra de 
apreço para o Presidente do Con
selho cessante, Dr. João Silveira, 
pela importante acção desenvolvi
da durante o seu mandato. 

Senhores Bastonários das Or
dens e Presidentes das Associa
ções Profissionais, muito obriga
do pela vossa presença e pelo 
apoio que a mesma significa. Fi
quem certos que podem continuar 
a contar com a minha colaboração 
total e da Ordem a que presido. 

Senhores Bastonários meus an
tecessores, muito vos deve a Or
dem e a classe médica. A vossa 
presença, que muito agradeço, é o 
símbolo de uma continuidade de 
acção da Ordem em defesa da dig
nidade dos Médicos e da Medici
na. Permitam-me aqui que recorde 
com saudade, o amigo querido e, 
Bastonário exemplar que foi o Pro
fessor Machado Macedo. Também 
a ele e ao seu exemplo, acção e 
sacrifício, nas difíceis circunstân
cias em que foi Presidente muito 
lhe ficou devendo a Ordem e a 
classe. 

Não posso também deixar uma 
palavra amiga para as Drª Maria 
de Belém e Prof.ª Manuela Arcan
jo. Um diálogo construtivo e digno 
foi o timbre constante que carac
terizou a relação entre a Ordem e 
o Ministério durante o período em 
que estiveram à sua frente. Espe-
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roque o próximo Ministro da Saú
de saiba seguir o vosso exemplo. 

Não se chega Presidente da Or
dem dos Médicos sózinho. Permi
tam-me assim que expresse o 
meu reconhecimento a todos aque
les que em mim acreditaram e me 
ajudaram a voltar a ser reeleito. Em 
especial ao meu Mandatário 
Nacional , Prof. Daniel Serrão, fi
gura ímpar da Medicina Portugue
sa que desde o primeiro momento 
me concedeu , com a sua confian
ça e com a sua presença honrou 
de forma incomparável a minha 
candidatura. Em especial também 
aos meus Mandatários Regionais 
do Sul , Norte e Centro, Dr.ª Maria 
José Reis, Professora Maria José 
Machado Vaz e Professor Abel Me
l iço Silvestre, bem como aos meus 
mandatários das Regiões Autóno
mas, Drª Ana de Carvalho Marques 
e Dr. Alberto Borges da Rosa, to
dos eles médicos exemplares e 
admiráveis e amigos excelentes 

·-

que com o seu prestígio e empe
nhamento me ajudaram a vencer 
a pugna eleitoral. Em especial tam
bém ao meu Mandatário para os 
Jovens Médicos, Dr. Armando Mi
guel Barbosa, que com a sua ju
ventude, o seu passado recente de 
ex-dirigente académico e o seu 
esforço contribuiu também para a 
vitória. A todos o meu muito obri
gado pelo apoio inestimável que 
me deram. Foi um privilégio sem 
par ter-vos como meus represen
tantes . Ao Presidente da minha 
Comissão de Honra Professor 
Nuno Cordeiro Ferreira e a todos 
os que a integraram, a minha gra
tidão por ter podido contar com o 
apoio e a amizade de tão ilustres 
colegas. 

Ao Dr. António Reis Marques, Dr. 
Miguel Leão e Dr. Pedro Nunes, res
pectivamente Presidentes das 
Secções Regionais do Centro, Nor
te e Sul , bem como os demais co-



legas que integram as diversas es
truturas regionais e distritais da Or
dem, que me acompanharam e se 
identificaram comigo nesta reelei 
ção, uma palavra muito sentida de 
admiração e gratidão pelo apoio e 
um abraço amigo e reconhecido 
por quererem que renovemos e 
cont inuemos esta caminhada 
juntos. 

Ao Colega Professor Carlos Ra
malhão, que comigo disputou estas 
eleições, uma palavra de apreço. 
Espero contar com as suas críticas 
construtivas e também com o seu 
apoio quando concordar com as 
minhas acções. 

A todos os colegas que em mim 
votaram o meu obrigado. Aos que 
não entenderam fazê-lo um obriga
do também pela vossa participa
ção nestas eleições. Para todos, a 
certeza que sou e continuarei a ser 
o Presidente de todos os Médicos 
tudo fazendo para corresponder às 
preocupações e anseios de todos. 

Saúdo também todos os funci
onários que sempre leal e abnega
damente têm servido esta Ordem. 
Sei que poderei contar com todos. 
É justo porém que deixe uma pa
lavra especial à D. Rosa e ao Sr. 
César Atouguia que têm sido ex
cepcionais de dedicação no 
cumprimento dos seus deveres. 

Um agradecimento especial aos 
meus colegas de especialidade, 
Isabel Gaivão, Luísa Sancho, Mar
garida Franco e Vítor Rodrigues 
que, durante os últimos três anos, 
sem olhar a sacrifícios, me subs
tituíram muitas vezes nos meus 
afazeres profissionais. Sem eles 
toda a minha vida pessoal estaria 
bem complicada. 

Last but not the least: Sem o apoio 
e o estímulo da minha família tudo 
teria sido muito mais difícil ou até 
impossível. Para a minha mãe, mi
nha mulher, meus filhos, minha 
nora e meu genro a minha ternura 
e gratidão. 

Senhor Director Geral 
e Alto Comissário da Saúde 

Senhores Bastonários 
das outras Ordens Profissionais 

Senhores Bastonários 
meus antecessores 

Senhores Presidentes dos 
Conselhos Regionais e Distritais 
da Ordem dos Médicos 

Senhor Prof. Daniel Serrão, 
meu Mandatário Nacional e 
Senhores Mandatários Regionais 

Senhor Presidente 
da Associação dos Médicos 
de Clínica Geral 

Senhora Representante 
da Associação dos Médicos 
de Saúde Pública 

Senhor Pre~Mente do lnfarmed 

Senhor Representante 
da APIFARMA 

Senhor Representante da F.N.S. 

Ilustres Convidados 

Minhas Senhoras 
e meus Senhores 

Caros Colegas 

Meus amigos 

H á três anos, perante a di
versidade das listas que 
foram eleitas , compra

ziam-se alguns dos derrotados em 
vaticinar o estilhaçar da Ordem, 
esperando depois saciar-se dos 
despojos deixados. Enganaram-se 
porém as Cassandras da desgra
ça. 

Como afirmei no meu manifes
to eleitoral: "Passado este tr ié
nio os médicos puderam verificar 
que, bem pelo contrário nunca a 
Ordem teve uma voz tão respeita
da, esteve tão coesa e forte na 
defesa dos médicos, gerou con
sensos entre os médicos e foi tão 
bem aceite e influente na socieda
de portuguesa como durante o tri 
énio que agora findou . O mérito 

deste bom entend imento, foi de 
todos os actuais dirigentes da Or
dem. Gente de bom-senso e gente 
de bem, genuinamente preocupa
dos com a dignidade da profissão, 
rapidamente souberam encontrar o 
que os unia, que era tudo, esque
cer o que os separava, que era 
nada e souberam unir esforços na 
defesa dos médicos e dos doen
tes, 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, cre
dibilidade e elevação que os de
tractores da classe, não conse
guem já manchar com facilidade. 
Souberam, em suma, criar uma di
nâmica que permitiu que fosse re
tomado o prestígio da profissão. 

Há porém muito que fazer ain
da. Se mais não fora, é preciso 
acabar a obra começada e conso
lidar as vitórias conseguidas. Este 
conjunto de sina is e vontades 
transformou-se num todo nacional 
que se impôs e que tem de conti
nuar esquecendo o que porventu
ra os separou no passado, fazen
do convergir cada vez mais os 
seus esforços e assumindo os ris
cos necessários para que no futu
ro alguma coisa aconteça". 

Felizmente os actuais dirigentes 
regionais agora reele itos, entre si 
se identificando num todo colecti
vo que comigo também se identifi 
cam, irão continuar e consolidar a 
obra já realizada, numa vontade 
expressa de dignificar ainda mais 
os médicos. Pela minha parte que
ro continuar a ser, tal como o fiz 
até agora, o pólo aglutinador e 
coordenador dessa convergência, 
na esperança e convicção de que 
os médicos neste sentir colectivo 
se revêem. 

Somos e seremos um todo na 
defesa dos doentes e dos médi
cos, e na defesa da ética, da deon
tologia e da qualidade do exercí
cio da Medicina. Pelo orgulho de 
sermos Médicos e para que os 
doentes se orgulhem dos Médicos 
que têm. 
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No triénio que findou nem tudo 
o que nos propusemos fazer foi 
conseguido. A não promulgação da 
lei definidora do Acto Médico, apro
vada em Conselho de Ministros por 
iniciativa da Ministra Dr.ª Maria de 
Belém e vetada pelo Senhor Pre
sidente da República foi uma das 
lutas que travámos e que não ga
nhamos. Fomos vencidos , na "se
cretaria", por razões que a razão 
desconhece. Fomos vencidos mas 
não derrotados. Tempos depois a 
Ministra Prof.ª Manuela Arcanjo, 
compreendendo as nossas razões, 
enviou para Conselho de Ministros 
um diploma que, ao reservar a 
exclusividade da prescrição de 
medicamentos e outras terapêuti 
cas de uso humano aos médicos 
e médicos dentistas, preservava a 
qualidade da saúde prestada aos 
portugueses. O Governo aprovou 
o mesmo, já com o voto do Minis
tro Prof. Correia de Campos. Só que 
mais uma vez fomos vencidos . 
Apercebendo-se mais tarde do con
teúdo do diploma, o Sr. Ministro 
apressou-se a retirá-lo da Presidên
cia da República antes da decisão 
Presidencial. Para reapreciação 
disse ele! ... Para salvar a face ao 
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Sr. Presidente da República, dis
semos nós! ... Fomos vencidos 
mas não derrotados. Derrotado foi 
o povo português que ficou à mercê 
dos que exercendo ilegalmente a 
medicina, neste país pululam apro
veitando-se da sua ingenuidade ou 
ignorância. Nós ... , Ordem dos Mé
dicos voltaremos a exigir ao próxi
mo Governo de Portugal, seja ele 
qual for e tenha a cor que tiver, a 
aprovação de uma lei do Acto Mé
dico que esperamos seja definiti
vamente promulgada pelo Sr. Pre
sidente da República. A Ordem dos 
Médicos nas suas funções institu
cionais e legais de guardiã da éti
ca, da deontologia e da qualidade 
do exercício da Medicina, não 
pode deixar de proceder de outro 
modosobpenadenãocumpriras 
suas resJ!lonsabi lidades face aos 
doentes e à comunidade. 

Também, durante estes três 
anos não conseguimos resolver os 
inúmeros problemas com que se 
debate a Medicina convencionada. 
O rápido "turnover" ministerial que 
ocorreu durante este período, não 
nos permitiu o tempo suficiente 
para debater e resolver consisten
temente o assunto com nenhum 
dos responsáveis que passaram 
pela pasta da Saúde. Sou dos que 
entendem que uma reforma eficaz 
do S.N.S., para obter uma melhor 
eficiência, obrigará a que o Esta
do, dentro de limites adequados, 
deixe de ser prestador de cuida
dos de saúde para passar a ser 
apenas financiador, controlador e 
ava li ador da qua li dade dos 
cuidados de saúde prestados por 
terceiros a quem confia essa tare
fa. O reforço da Medicina Conven
cionada ao consagrar princípios 
essenciais, como o da liberdade de 
escolha do doente, o da separa
ção entre financiador e prestado
res de cuidados de saúde e o do 
pagamento por acto médico com 
obrigatoriedade de custos contro
lados e socialmente justos, repre
senta a grande via de implementa
ção de um modo de exercício pro
fissional mais humano, mais eficaz 

e mais rentável, e deveria ser um · 
dos primeiros passos dessa re
forma. No entanto, nada foi a este 
respeito, resolvido. Repito assim as 
palavras que há três anos a este 
propósito proferi na minha tomada 
de posse de então, e que infeliz
mente não perderam actualidade: 
"ao contrário do que se esperava e 
seria justo, eficaz e de sã política, 
de uma situação de parceria, os 
médicos e as entidades convenci
onadas passaram a ser tolerados. 
Promiscuidade e parasitismo foram 
os rótulos que em especial de há 
uns 1 O anos para cá, se começa
ram a utilizar para rotular a Medici
na Convencionada. Isto para não 
falar já do constante estrangula
mento económico dos convencio
nados, que levou ao aparecimento 
de grupos económicos estrangei
ros que se têm dedicado a ocupar 
o lugar de unidades nacionais qua
se à beira da falência. Considero 
assim fundamental a publicação de 
uma Lei-Quadro das Convenções 
que proteja os convencionados e 
salvaguarde a estabilidade a con
tinuidade e os direitos destes. 
Quando se argumenta com a ne
cessidade de "separar águas" não 
pode um dos lados ser o Tejo e o 
outro apenas um riacho seco". 

Pensámos e quisemos também 
ver aprovada a fusão dos dois In
ternatos num único Internato de 
especialidade. Enquanto os recém
licenciados portugueses para com
pletarem a sua formação são obri
gados a fazer um período de qua
se dois anos de medicina tutelada 
antes de acederem ao Internato da 
especialidade, aos espanhóis, à 
saída das faculdades, é-lhes per
mitida desde logo a prática autó
noma da medicina e assim podem 
concorrer ao Internato português 
ultrapassando em dois anos os 
portugueses. A fusão dos Interna
tos evitaria definitivamente a injus
tiça feita aos jovens médicos por
tugueses frente aos seus colegas 
espanhóis que procuram Portugal 
(e tantos são) em demanda da for
mação médica pós-graduada que 



lhes é negada no seu país. Infeliz
mente a já referida mudança de 
min istros não permitiu nunca a 
aprovação de tal inovação que es
peramos ver aprovada pelo próxi
mo Governo e respectivo Ministro 
da Saúde. 

A Ordem continuará a defender 
as prerrogativas que a lei lhe con
cede na atribuição exclusiva de tí
tulos de especialista, válidos para 
o todo nacional e para a U.E. Para 
tal manterá a proposta de um sis
tema de titulação única, mediante 
atribuição de idoneidades formati 
vas, acompanhamento do proces
so formativo e realização de exa
mes por médicos por si nomeados 
substituindo os exames caseiros 
fe itos nos Serviços onde o Interno 
estagiou, os quais geram desigual
dades e algumas vezes encobrem 
uma deficiente preparação. Com o 
próximo Ministro voltaremos ao 
assunto esperando ver aprovadas 
estas importantes alterações. 

A formação médica contínua é 
um dever ético e deontológico de 
cada médico, que deve ser 
exercida por cada um de forma 
consc iente e livre, apenas 
condicionada pelo aval técnico e 
científico dado pela Ordem aos 
eventos que integram essa 
formação. Para tal será em breve 
criado um Conselho Nacional de 
Ava li ação desses eventos, 
const ituído por Presidentes de 
Colégios de especialidades e pre
sididos por uma personalidade 
médica de reconhecido prestígio 
científico. Não abd icaremos do 
nosso direito de certificar a quali
dade científica dos eventos relaci
onados com a formação médica 
contínua. A Ordem dos Médicos é 
hoje a autoridade nacional reconhe
cida pelo "European Accreditation 
Council for Continuous Medical 
Education" da União Europeia de 
Médicos Especialistas, para a 
creditação de acções de formação 
pelo que não aceitará nenhuma in
terferência ministerial, ou outra, no 
exercício dessa função. 

No fim do nosso mandato fomos 
surpreendidos por este governo. 
Subitamente negou-se a si mes
mo e fazendo tábua rasa do deci
dido nos Estados Gerais, das pro
messas eleitorais, do programa 
eleitoral e de legislação aprovada 
no início do seu mandato, e resol
veu secundar a proposta de nome
ação dos Directores Clínicos feita 
pelo Ministro Correia de Campos, 
em vez de manter a eleição de 
carácter indicativo dos mesmos. Tal 
proposta, como é sabido mereceu 
o nosso total repúdio. Ao que pare
ce e tal como sempre afirmámos 
a mesma não é considerada cons
titucional pelo facto de ter emana
do de um governo de gestão. Mes
mo que o seja continuaremos a 
batermo-nos contra ela, exigindo e 
continuando a exigir a revisão des
sa legislação que foi elaborada 
com a intenção deliberada de atin
gir os médicos na sua dignidade 
profissional. Além disso os argu
mentos que o Senhor Ministro uti
lizou para justificá-la não têm fun
damento pois não só é completa
mente desgarrada de qualquer re
.visão global da lei de gestão hos
pitalar como não são reais. Se não 

·-

fossem os directores clínicos elei 
tos pelos médicos os hospitais 
estavam bem piores. Veja-se o re
cente exemplo do Hospital Garcia 
da Orta. 

A Ordem, no uso das suas prer
rogativas, quer ser o interlocutor 
privilegiado e de audição obrigató
ria na definição das grandes linhas 
de política de saúde do País, pro
pondo e defendendo uma reforma 
estrutural do Sistema Nacional de 
Saúde que englobe, estimule e 
aproveite todas as sinergias públi 
cas e privadas deste sector. 

Como tal defenderá a necessi
dade urgente de uma reforma que, 
ao considerar o S.N.S. estruturan
te manterá intocáveis o direito do 
doente ao acesso a cuidados de 
saúde gratuitos ou tendencialmente 
gratuitos, mas que pressuporá, 
para ser eficaz, uma clara 
separação entre o financiador e o 
prestador, reservando para aquele 
apenas funções de avaliação co
ordenação e controlo dos cuidados 
de saúde prestados. Uma reforma 
em que, o médico nela se integre 
como parceiro privilegiado da ges
tão e veja o seu trabalho e dedica-
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ção reconhecidos e recompensa
dos mediante estímulos adequa
dos e proporcionais à actividade e 
tipo de trabalho desenvolvidos . 
Uma reforma baseada numa sã 
concorrência entre as diversas ins
titu ições prestadoras de saúde, 
públicas, privadas ou de carácter 
social, em que o fi nanciamento de 
cada uma e o sucesso ou o insu
cesso das estratégias de gestão, 
pressuporão uma eficácia e quali 
dade elevada, e dependerão de 
uma procura consciente e volun
tária dos doentes e da satisfação 
psicológica e profissional dos mé
dicos que aí trabalham. Tudo isto 
pressupõe que os diversos servi
ços hospitalares ou unidades de 
cu idados primários deverão ter 
autonomia financeira e uma ges
tão por objectivos, a cargo do seu 
director e participada por todos os 
médicos do serviço ou da unida
de. Nesse sentido o C.N.E. da Or
dem dos Médicos criou uma Com
petência em Gestão que permitirá 
que os médicos adquiram os co
nhecimentos adequados a uma 
gestão eficaz dos Serviços e uni
dades clínicas que dirigem. Tudo 
isto pode prenunciar uma solução 
para os graves problemas da saú
de. Tudo isto porém pressupõe que 
os Médicos não poderão ser me
ros executantes de uma política de 
saúde com a qual se não identifi-

quem e sem os quais e muito me
nos contra os quais será impossí
vellevar a bom termo qualquer re
forma da Saúde. Esta reforma pres
supõe porém que se "recentre" o 
sistema de saúde sobre os prota
gonistas essenciais do mesmo: os 
doentes - presas fáceis de uma 
burocracia desumanizada - e os 
médicos- que ao contrário do que 
tem acontecido deverão ser respei
tados, prestigiados e acarinhados. 
A figura do médico de família é, a 
este respeito, paradigmática como 
pedra basilar de todo o sistema de 
saúde. SEM esse reconhecimen
to da sua fundamental importân
cia não haverá reforma que resul
te . 

Continuaremos a defender que 
as carreiras médicas constituem 
um ponto ind ispensável de valori
zação técnica e prestíg io, devem 
ser extensivas e apl icáveis a to
das as instituições, quer públicas, 
quer privadas quer de carácter so
cial e tornam desejável a sua aber
tura e participação ao mais largo 
número possível de Médicos, 

Notam-se sinais suficientemen
te nítidos, que novas e variadas 
formas de exercício profissional 
vão surgir e não será de espantar, 
que num futuro mais ou menos pró
ximo, alguma estratégia política 
mais corajosa promova essa trans
formação rad ical do sistema. É in-

Competência em 
Emergência Médica 
Tendo sido publicado na edição da Revista da Ordem dos Médicos 
do mês de Setembro de 2001 , os Critérios de admissão por 
consenso à Competência em Emergência Médica, informa-se 
os Colegas que o prazo de apresentação das candidaturas 
termina a 31 de MAIO DE 2002. 

Publica-se em forma de separata neste número o "Documento 
Regulamentar da Competência em Emergência Médica" 
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dispensável, porém que os médi
cos se possam integrar nestes 
novos contextos como parceiros 
de igual dign idade e não como 
meros prestadores de trabalho e 
fonte de rendimento de outrém. Só 
assim a qualidade, estabi lidade e 
gratificação do exercício profissi
onal poderão ser atingidos, para já 
não falar no nível de serviços téc
nicos e humanos prestados aos 
doentes. 

Uma outra função importantís
sima e fundamental que também 
foi cometida à Ordem dos Médi
cos é o direito à auto-disciplina, 
avaliando comportamentos profis
sionais e exercendo funções dis
ciplinares sobre todos os médicos, 
nas vertentes técnica deontológi
ca e ética, independentemente do 
lugar e forma do exercício da me
dicina. Como Presidente do Con
selho Nacional de Disciplina garan
to-vos que a Ordem dos Médicos 
e os seus Conselhos Disciplinares 
continuarão a desenvolver uma 
acção disciplinar, quer deontológi
ca quer técn ica idêntica à desen
volvida no anterior mandato: Justa 
e límpida. 

A acção da Ordem dos Médicos 
não pode ficar apenas por aí. Atenta 
à evolução científica e tecnológi
ca da Medicina, a Ordem dos Mé
dicos saberá reflectir o impacto 
d.essa evo lução na prática, na 
deontolog ia e na ética médicas, 
reflexão essa que. deve conduzir 
a eventuais mod ificações ou 
acrescentos do Código Deontoló
gico, na certeza porém de que os 
médicos continuarão, como até 
aqui , a dedicar a sua vida a miti
gar os males dos doentes, não 
olhando a sacrifícios pessoais e 
até fami liares para os servir, no 
respeito estrito dos princípios Hi
pocráticos que enfermam a nossa 
profissão . 

. Só assim vale a pena viver. Só 
assim vale a pena ser médico. 

Lisboa, Ordem dos Médicos 
26 de Janeiro de 2002 
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Senhor Presidente 
da Ordem dos Médicos 

Senhor Presidente da Mesa da 
Assembleia Regional 

Ilustres Autoridades 

Digníssimos Convidados 

Caros Colegas 

Minhas Senhoras 
e Meus Senhores 

F 
az hoje três anos e dois 
dias que nesta mesma 
sala vos dirigi, em nome 
do Conselho Regional (CR) 

então empossado, algumas pala
vras de saudação e que, ao mes
mo tempo, pretendiam caracterizar 
aquilo que pretendíamos executar. 

Considero pois que a renovação 
de mandato que hoje se inicia é a 
demonstração plena que dissemos 
o que pensávamos, que pensáva
mos o que fizemos e que fizemos 
o que devíamos. 

Neste contexto, o programa de 
candidatura que apresentamos 
para o triénio 2002-2004 é apenas 
a manifestação formal da continui
dade da mudança operada na SRN 
da Ordem dos Médicos e também, 
na Ordem dos Médicos no seu 
todo nacional. Neste sentido, aqui
lo que nos propomos não é inova
dor mas continuador; e acredito, 
que aquilo que terá de menos em 
inovação terá de sobra em coerên
cia. 

24 • REviSTA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

Em relação ao balanço geral 
daquilo que aconteceu na Ordem 
dos Médicos nos últimos três anos 
apenas quero realçar que vimos 
aceites e aprovadas pelos outros 
CRs e pelo Presidente do CNE da 
OM a esmagadora maioria das 
nossas propostas. Que contribuí
mos com sensatez, mas determi
nação e coragem, para a grande 
estabilidade interna da OM no últi
mo triénio. Que fomos decisivos 
para a melhoria da imagem públi
ca dos médicos e para a sua rea
bilitação junto da sociedade civil. 
Que demonstramos perante o Po
der Político que a Ordem dos Mé
dicos pode e deve ser dialogante 
e consensual, mas que também é 
firme e capaz de realizar rupturas 
definitivas. Que sem a nossa in
tervenção a OM estaria mais fra
gilizada e timorata. 

Cumprimos pois o que disse
mos, evidenciando, desde o início 
do nosso primeiro mandato, o que 
queríamos e ao que vínhamos. 

Tal só foi possível graças a es
forço colectivo de uma equipa ide
ologicamente coesa, que começou 
por estar de acordo nos princípios 
e terminou unida por uma sólida e 
profunda amizade de que fui o prin
cipal beneficiado e que não foi en
sombrada pelas mágoas que o 
desempenho de funções com al
guma notoriedade pública sempre 
causa. É portanto o momento de 
saudar todos os membros dos cor
pos gerentes cessantes. 

De entre estes permitam-me que 
cumprimente especialmente os 
meus amigos membros do CR que 
transitam para este mandato. Fica 
aqui registado o meu apreço pelo 
notável trabalho realizado pelo 
Nélson Pereira, pela Fátima Olivei
ra, pelo Rui Sousa, pelo José Pe
dro Moreira da Silva, pelo António 
Neto, pelo Hêrnani Vilaça, pelo 
Machado Lopes e pelo Miguel Gui
marães. À Alexandra Puga, quero 
deixar o meu testemunho de mui
ta gratidão pelas contínuas provas 
de amizade e de apreço pela irre-



verência e capacidade de contes

tação. 
Quero ainda registar a constan

te e indispensável presença da 
Maria José Cardoso, não só como 
amiga e conselheira, como tam
bém, líder de um Conselho Disci
plinar, que integrou ainda o Ama
deu Pimenta e o José Carlos Arei
as e que foi motivo de orgulho para 
esta SR. 

Do António Gomes da Silva re
gisto a sua grande dignidade e isen
ção como Presidente da Mesa da 
Assembleia Regional e dos Con
selhos Distritais do Porto e de Bra
ga destaco a inédita capacidade de 
decisão e intervenção na história 
da SRN da Ordem dos Médicos 
graças ao dinamismo de dois gran
des amigos e companheiros, res
pectivamente o Torres da Costa e 
o Ângelo Azenha. 

Foi neste ambiente de solidari
edade e companheirismo que esta 
equipa concorreu, sem oposição 
imediatamente visível , ao acto elei
toral que legitima esta posse. Por
ventura portudo isto é que, infeliz
mente, e ao contrário do que tinha 
acontecido há três anos, os nos
sos adversários ideológicos não 
conseguiram formalizar uma can
didatura alternativa, preferindo en
tregar a responsabilidade da opo
sição a uma candidatura unipes
soal destinada a ocupar a Presi
dência da Ordem dos Médicos. 

Tivemos pois umas eleições 
em que na SRN existiam adversá
rios disfarçados, cinzentos e se
cundários, mas por isso mesmo 
mais difíceis de identificar e con
trariar. Isso determinou os objecti
vos eleitorais a que nos propuse
mos. Ao contrário do que pensam 
alguns espíritos anquilosados que 
nunca mudarão, caia o Muro de 
Berlim ou as Twin Towers, quando 
há uma disputa eleitoral há sem
pre vencedores e vencidos . Espe
ra-se dos primeiros magnanimida-

de e to lerância. Espera-se dos se
gundos humildade e bom perder. 
Nem mais, nem menos. 

Assumo pessoalmente, como 
não podia deixar de ser, a principal 
quota de responsabilidade nas de
cisões tomadas pela candidatura 
"Manter o Protagonismo, Reforçar 
a Dignidade e Consolidar a Mudan
ça" e pela definição daqu ilo que 
considerámos ser uma vitória. Por
que considerámos o Dr. Germano 
de Sousa o melhor candidato, que 
ele fosse ree leito e que na SRN 
tivesse mais votos que o seu ad
versário. Porque a estabilidade e 
coerência da Ordem dos Médicos 
são para nós valores primordiais, 
desejámos ainda que os CR do 
Centro e .do Sul fossem também 
reeleitos, em nome da consonân
cia, da estima e do respeito que 
hoje une os Presidentes dos três 
CR da Ordem dos Médicos. 

Os resultados eleitorais não dei
xaram dúvidas e resultaram do 
empenhamento de todos, dos que 
citei e dos que não citei, não obs
tante me permitir realçar a deter
minação de um velho amigo de 
outras lides, o Eurico Castro Alves, 
neófito nos corpos gerentes desta 
SR. 

No cenário de uma única lista 
concorrente aos corpos gerentes 
da SRN tivemos mais cerca de tre
zentos votos que há três anos 
atrás e a oposição (ainda que dis
farçada) cerca de menos quatro
centos (o equivalente aos votos 
brancos e nulos) , o que correspon
de a um percentagem de 73 con
tra 27%. 

Acresce ainda que o Dr. Germa
no de Sousa obteve na SRN, não 
só cerca de mais quinhentos vo
tos que o seu adversário (ainda que 
cerca de menos quinhentos votos 
que os Órgãos Regionais) como 
também obteve, em termos per
centuais , o seu melhor resultado 
nacional. Parece portanto definiti-
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vamente provado que o Norte não 
é uma região, mas sim parte do 
todo nacional que é a Ordem dos 
Médicos. 

Porque efectivamente vence
mos e porque quem verdadeira
mente perdeu foi Ministro António 
Correia de Campos e uma enorme 
lista de funcionários e ex-funcio
nários do Ministério da Saúde das 
mais variadas cores partidárias, é 
que não tivemos qualquer rebuço 
em afirmar publicamente que o Dr. 
Correia de Campos faria um favor 
ao Primeiro Ministro em demitir-se. 
Isto porque, como é sabido, é co
nhecida a sua vontade implícita de 
ter à frente da Ordem dos Médi
cos outros dirigentes, mais dóceis 
e submissos, que ele gostaria de 
manipular, como ficou provado pela 
sua decisão em interromper qual
quer negociação com a OM, até 
que fosse eleita uma nova Direc
ção. 

Pensamos sinceramente e até 
determinado momento que o Pri
meiro-Ministro se não revia no es
tilo e nos métodos do seu Ministro 
da Saúde até porque, sendo este 
uma terceira escolha, teria que ser, 
aos olhos do Primeiro-Ministro, 
necessariamente menos compe
tente que as suas antecessoras 
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Maria de Belém Roseira e Manue
la Arcanjo, afinal as duas primei
ras escolhas dos Governos do PS 
e do Engenheiro António Guterres. 

Devo confessar que nos enga
namos redondamente. Na verdade, 
o nosso engano comprovou-se 
pela recente decisão do Governo 
(com simples funções de gestão) 
em aprovar a legislação, polémica 
e provavelmente anticonstitucio
nal, referente à designação dos 
directores clínicos, algumas horas 
antes do Primeiro Ministro receber 
a Ordem dos Médicos, na compa
nhia do Ministro, Correia de Cam
pos. Aquela visita, hipoteticamen
te agendada em resposta a um 
pedido de audiência da Ordem dos 
Médicos, formulado há quatro me
ses, consistiu numa simples dile
tância de vinte minutos, puramen
te protocolar, como sempre enten
demos que seria, partindo de um 
Primeiro Ministro de partida. Mas 
esta reunião serviu pelo menos 
para se perceber que não seria o 
Dr. Correia Campos, se se demi
tisse, a fazer um favor ao Primeiro 
Ministro. Afinal, com o mesmo tipo 
de decisão, foi o Primeiro Ministro 
que fez um favor ao País transfor
mando aquilo que seria uma sim
ples limpeza numa verdadeira bar
rela. 
Partimos pois para três anos de 
mandato, não só com a esperança 
de termos um novo titular na pas
ta da Saúde, como também de ter
mos um novo Primeiro-Ministro e 
um Governo diferente. 
De qualquer modo, face à amos
tra, e até que isso aconteça, de
vemos estar preparados para os 
desmandos deste Ministro e des
te Governo. É por isso mais do que 
nunca indispensável que a Ordem 
dos Médicos se mantenha firme e 
coesa recusando qualquer forma 
de contacto ou negociação com 
um Governo defin itivamente hos
til , até como forma de não legiti -
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mar a farsa política em curso na 
qual um Governo de simples ges
tão acordou, de súbito, para uma 
furiosa actividade legislativa. 
É por isso que a Ordem dos Médi
cos espera do Presidente da Re
publica a necessária intervenção 
que contenha os limites de actua
ção do governo, dentro daquilo que 
é constitucionalmente exigível e 
politicamente indiscutível. Exige
se pois a todos os principais diri -

. gentes da OM, com relevo especi
al para o seu Presidente, a recu
sa de qualquer compromisso com 
um Governo sem legitimidade po
lítica. A não ser assim, todos os 
médicos que contribuíram para a 
vitória dos nossos programas e das 
nossas equipas sentir-se-iam víti
mas de uma fraude. Diriam, e com 
razão, que os seus dirigentes são 
políticos de pacotilha, enredados 
em estratégias incompreensíveis 
ou, até, subordinados a interesses 
particulares e inconfessáveis. 

Não tenho dúvidas que todos sa
beremos assumir este desafio, de 
acordo com o nível de responsabi
lidades de cada um. O CRN ces
sante, e o que agora toma posse, 
já as a assumiram e continuarão a 
assumir com uma equipa parcial 
mente modificada, mas dotada da 
mesma solidariedade e da mesma 
coerência. 
Renovar é uma obrigação, e às 
vezes, uma necessidade das ins
tituições. Desta renovação dos 
corpos gerentes da SRN destaco, 
como novos membros do CR, a 

Marlene Lemos e a Ana Antunes, 
que, na sua qualidade de Interna 
Geral do segundo ano, constitui um 
exemplo mais que a Ordem dos 
Médicos se perpetuará , como 
grande instituição. Ao nível do Con
se lho Disciplinar, a inclusão de 
António Araújo e do Miguel Gala
ghar são por si só uma garantia de 
que aquele Conselho será ainda 
mais prestigiado e prestigiante. 
Registo, como exemplo o notável 
trabalho do primeiro no Conselho 
Distrital do Porto e do segundo tudo 
aquilo que pudemos apreciar num 
membro do CR cessante. Para ti, 
Miguel Galaghar, a minha manifes
tação de que nos vais fazer falta 
no próximo CR. Só perdoável , por
que partes mas não nos deixas. 

É portanto, num ambiente de des
crença relativamente a este Gover
no e aos seus membros, mas de 
esperança e de certeza na equipa 
que hoje toma posse que formulei 
estas palavras. 
Tenho como dado adquirido que 
este será o meu segundo e último 
mandato como Presidente do Con
selho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos. Espero continuar a 
dignificá-lo como quem me ante
cedeu e como quem me sucederá. 
Espero ser capaz de o prestigiar 
com o meu desempenho e de não 
desiludir quem em nós confiou por
que todos os médicos merecem o 
nosso esforço e a Ordem dos Mé
dicos exige a nossa dedicação. 
Pela minha parte, como simples 
cidadão ou como médico podem 
contar comigo, quaisquer que se
jam as funções que tenha desem
penhado ou que ainda venha a de
sempenhar, dentro ou fora da Or
dem dos Médicos. 
Pela minha parte, tenho a certeza 
que posso contar convosco. 

Porto, Ordem dos Médicos, 
14 de Janeiro de 2002 
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Discurso 

Senhor Presidente da Mesa 
da Assembleia Eleitoral 

Senhor Bastonário 
da Ordem dos Médicos 

Restantes Membros da Mesa 

Senhor Presidente 
da Secção Reg ional Norte e Sul 

Senhores Representantes 
das Ordens presentes 

Senhor Presidente da ARS Centro 

Senhores Presidentes 
do Conselho de Administração 
presentes 

Senhores Directores 
dos Centro de Saúde 

Senhores Directores Clínicos 
presentes 

Colegas e amigos 

A todos agradecemos a presença 

T 
ornamos hoje posse dos 
cargos dirigentes da Sec
ção Regional do Centro 

da Ordem dos Médicos para um 
novo triénio, com redobrada torça, 
com a consciência de o fazermos 
num período difíci l a exigir muita 
ponderação, convicção e determi
nação nas opções a fazer. 

Fazemo-lo com a legitimidade de 
termos vencido as eleições. Não 
queremos no entanto, deixar de 
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cumprimentar os colegas da lista 
opositora. 

Contamos com todos para nos 
ajudarem neste mandato. 

Deixem que recorde que há 
muitos anos atrás, também um 
conjunto de colegas, nos quais me 
incluía, iniciava a sua acção à fren
te desta Secção, tendo desde logo 
que confrontar-se com uma estra
tégia do Ministério da Saúde da 
época que ensaiava afastar os 
médicos dos centros de decisão; 
introduzir medidas que visavam 
cond icionar as opções clínicas a 
meros cr itérios economicistas; 
abrir caminho, para a entrada nes
te sector, dos grandes potentados 
económicos. 

A transformação dos médicos 
em técnicos assalariados, bem 
comportados e sem opinião sobre 
os vários temas e opções da saú
de, era um objectivo necessário. 

Criando uma núvem de fumo 
indispensável nesta estratégia, foi 
desencadeado um forte ataque à 
relação médico/doente e à confi
ança e empatia que necessaria
mente se estabelece no exercício 
clínico, visando cu lpabilizar e res
ponsabilizar os médicos pela insa
tisfação da população, nas estru
turas que disponibi lizam cuidados 
de saúde. 

Também aí os conselhos de 
administração estavam na baila, 
com as nomeações a serem im
postas. Não passou muito tempo 
para se evidenciar a qualidade e a 
natureza pouco técnica dos esco
lhidos. 

Dessa altura ficaram mazelas 
que todos conhecemos no dia a dia 
das unidades de saúde, mas prin
cipalmente uma mentalidade que 
se entranhou nalgumas cabeças 
ditas "pensantes", abrangendo to-



das as sensibilidades políticas e 
atingindo os dois sexos. 

Tal como em todas as patologi
as há recidivas e neste momento, 
estamos a assistir a uma tentati
va obsessiva de guerrear com os 
médicos, reeditando todos os ob
jectivos de há 12 anos, utilizando 
as mesmas metodologias, manten
do o mesmo slogan mobilizador e 
também abafador das consciên
cias: 

"A saúde está um caos e é ne
cessário que alguém tenha a co
ragem de fazer alguma coisa:' 

Esta ideia vem sendo repetida 
até à exaustão e muitos de nós 
fomos colaborando na sua difusão, 
mais ingenuamente uns e outros 
não tanto. 

Este é o pano de fundo que jus
tifica tudo e todos e se juntarmos 
a esta afirmação, a identificação 
dos culpados do caos, tudo é mais 
fácil. Esta identificação está já ter
minada. 

É tudo feito com requinte, com 
assessores de imprensa, inspec
tores, gestores, colunistas e umas 
pitadas de investigadores estran
geiros, vários semanários e fóruns 
de pessoas iminentes e sábias na 
área da saúde. Fez-se o diagnós
tico dos cancros do sistema: os 
doentes e os médicos. 

Que esperam de nós? Que ou
tra via nos deixam se não repudi
armos toda esta montagem? Não 
o vamos fazer debaixo de um cor
porativismo aceberbado, nem 
mesmo de qualquer ortodoxia ide
ológica. 

Os médicos não são os maus 
desta fita , e os portugueses não 
são assim tão manipuláveis. O 
estudo do Prof. Vilaverde Cabral 
mostra isso mesmo: a população 
na sua maioria confia nos médicos 
e responsabiliza os políticos pela 

desorganização do Sistema de 
Saúde. 

A direcção que agora toma pos
se está à vontade nesta matéria, 
pois desde há um ano vem denun
ciando a tentativa de pintar de 
negro a realidade dos cuidados 
prestados pelo S.N.S .. 

Fizemo-lo em editoriais do nos
so boletim, afirmámo-lo em entre
vistas e mesmo durante a última 
campanha eleitoral. Estamos a fa
lar seriamente. 

Não é verdade que este sector 
esteja pior do que qualquer outra 
área de actividade do nosso País. 
Pensamos mesmo que é das que 
melhor responde às necessidades 
da população e na generalidade 
dos casos' com qualidade aceitá
vel. 

Isto mesmo é reconhecido por 
auditorias de entidades estrangei
ras como a O.M.S., que classifi
cou em 12º a nível mundial o Sis
tema Português de Saúde, levan
do em conta os recursos/eficácia. 

Temos consciência que, mesmo 
assim, há muito a mudar. Já o 
opinámos variadíssimas vezes e 
apontámos até soluções que, su
mariamente, enumeramos: 
-Autonomia administrativa e finan-

ceira das unidades; 
- Uma gestão responsável que 

pressupunha avaliação dos re
sultados; 

- Uma gestão que separe a direc
ção administrativa-financeira da 
direcção clínica; 

- Auditorias externas das várias 
unidades que tenha em conta a 
rentabilidade e a qualidade dos 
serviços prestados; 

- Remunerações diferenciadas 
para os profissionais , tendo em 
conta a rentabilidade e a quali
dade da prestação; 

- Hierarquização vertical dos ser
viços por competências técnico
científicas bem como a, progres-

siva transformação dos serviços 
em centros de responsabilidade; 

- Descentralização da administra
ção, dando capacidade de deci
são aos agentes perante as si
tuações concretas; 

- Uma melhor distribuição dos re
cursos dando incentivos à colo
cação dos profissionais na peri
feria; 

- Promover uma estratégia que 
garanta a continuidade dos 
cuiqados; 

- Uma campanha de informação 
por meios informáticos dirigida 
à classe médica, sobre os pre
ços das várias alternativas exis
tentes no mercado de um deter
minado fármaco; 

- Exploração das potencialidades 
da medicina convencionada; 

etc, etc, etc, ... . 

Uma reforma na saúde é neces
sária. 

Provavelmente nem todos que
remos a mesma. 

Entendemos que a população 
necessita de quem lhe cuide da 
saúde, não de quem lhe trate da 
saúde. 

Defendemos que a iniciativa pri
vada na saúde deve assentar fun 
damentalmente nos profissionais 
individuais ou organizados, nas 
estruturas e instituições que sem
pre estiveram vocacionados para 
este sector. Dificilmente vemos o 
capital financeiro a sujeitar-se a um 
autocontrole que respeita a ética, 
os valores e direitos fundamentais 
do homem. 
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O Estado com todos os defei
tos e expurgado de todas as ten
tações de prestador monopolista, 
deve estar presente neste merca
do, assumindo um Serviço Nacio
nal que seja ao mesmo tempo re
gulador e garantia da equidade, 
bem como o principal responsável 
da formação, da inovação tecnoló
gica. 

Para isso terá obrigatoriamente 
de se modernizar, de agilizar e des
burocratizar os seus serviços e 
reformar toda a sua organização e 
gestão. 

Mas: 

Modernizar não é mudar o modo 
de escolha do Director Clínico. A 
este propósito todos sabem da 
nossa posição. Queremos lembrar, 
no entanto, que este é um órgão 
técnico por excelência e como tal, 
obrigatoriamente merecedor do re
conhecimento dos colegas. O bom 
senso vai imperar. Pensamos que 
os actuais directores clínicos não 
devem facilitar a vida ao Ministro 
da Saúde. 

Modernizar não é criar resistên
cia dos seus principais actores, 
os médicos, expondo-os publica
mente, com argumentos algo de
magógicos. 

Modernizar não é assumir pos
turas de arrogância e de autorita
rismo iluminado, próprios de outras 
épocas. 

Modernizar não é criar uma teia 
de burocratas para resolver peque
nos problemas ou dificuldades. 

Modernizar não é ter políticas 
centralizadoras por desconfiança 
nos responsáveis mais periféricos 
do aparelho do Estado. 

Modernizar é: 
- descentralizar 
- responsabilizar 
-avaliar 
- agilizar 
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- desburocratizar 
- promover as competências 
- procurar a qualidade 

Esta é a nossa visão, que as
sumimos como propostas que nos 
movem, mas evidentemente sujei
tas à discussão com os pares e 
os responsáveis políticos. 

A reforma que esperamos não 
será de certeza produto de ne
nhum messias mais ou menos 
duro, mais ou menos autoconven
cido de encarnar o bem, ou até 
capaz de definir o interesse públi
co. 

A reforma tem de mobilizar a 
grande maioria dos agentes, tem 
de ser dinâmica, tem de se ir cons
truindo na busca das melhores res
postas para os problemas concre
tos. 

Mas para lhe dar um abanão pro
pulsor é necessário alguém que já 
conheça por experiência a realida
de dos hospitais e centros de saú
de portugueses. 

Caros amigos 

Caros colegas 

A Secção Regional do Centro 
vai garantidamente manter uma 
postura dialogante com todos os 
que nos quiserem ouvir. 

Vamos continuar a discutir com 
os colegas do Norte e Sul na bus
ca de soluções consensuais que 
veiculam a Ordem dos Médicos 
como um todo, repito, como um 

todo. 
Nenhum de nós vai seguramen

te, procurar fazer carreira política 
ou arranjar palco para outros de
safios. 

O nosso trajecto na Ordem dos 
Médicos já vai longo e ao fim des
te mandato, terão passado muitos 
anos ininterruptas de exercício nos 
Corpos Gerentes desta Secção. 

É nessa altura que queremos 
sair. Daremos lugar a outros prota
gonistas. 

Até lá vamos esforçarmo-nos 
por fazer o nosso melhor, como se 
fosse a nossa iniciação nestas li
des. Tentaremos corrigir o que a 
nossa reflexão identificar como 
errado. 

Seremos firmes e determina
dos, mas actuaremos com elegân
cia ~ dignidade que a instituição 
nos impõe. 

A Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos não vai acei
tar que desrespeitem os médicos. 

Mas exigiremos aos médicos 
que mereçam o respeito da comu
nidade. Deste modo e como con
trapartida será a comunidade, com 
toda a probabilidade, a livrar-nos 
dos nossos mais proeminentes 
detractores. Disso estamos con
victos. Mas se for necessário, a 
Secção Regional do Centro desen
cadeará as lutas que forem neces
sárias contra todos os que tenta
rem negar o direito de todos os 
homens sem qualquer discrimina
ção, à saúde, ou obstruam a nos
sa acção na prossecução daquilo 
que nos propusemos na nossa 
candidatura: 

"Pela Independência, Quali
dade e Prestígio dos Médicos" 

Coimbra, Ordem dos Médicos, 
17 de Janeiro de 2002 
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Senhor Presidente 
da Assembleia Regional 

Senhor Bastonário 
da Ordem dos Médicos 

Senhor Presidente 
da Assembleia Distrital 

Colegas, Amigos, 

H á três anos, num igual
mente dia frio de Janeiro 
estivemos todos presen

tes neste mesmo anfiteatro para 
tomar posse dos lugares na direc
ção da Ordem dos Médicos para 
que fôramos eleitos. Foi a primeira 
vez para a maioria de nós. 

Três anos passados vamos, 
praticamente os mesmos, assu
mir igual compromisso. 

Há três anos após eleições que 
tinham condicionado três direc
ções regionais e um presidente 
com programas, objectivos políti
cos e pessoais muito diferentes 
entre si , poucos acreditavam que 
a Ordem pudesse sobreviver. 

Lembro-me, que aqui nesta 
sala, cabendo-nos como agora 
ser os primeiros a tomar posse, 
desiludi os profetas da desgraça. 

Em vosso nome garanti aos 
médicos que: 
- mais que uma opção política 

era uma forma de estar na 
Medicina que chegava à Or
dem; 

- mais que protagonismos indivi
duais e objectivos de visibilida
de pessoal ou de grupo era uma 

34 • REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

nova geração que chegava à 
Ordem; 

- uma geração de médicos que 
acreditara ser possível fornecer 
cuidados de saúde universais e 
gratuitos à totalidade dos portu-

, gueses sem qualquer discrimi
nação; 

- uma geração que aceitara todos 
os sacrifícios: 

- da Periferia à plétora nos servi
ços de formação; 

- da desorganização administrati
va aos vencimentos miserá
veis; 

- do fazer o seu trabalho a ter que 
fazer o trabalho dos outros. 

Em nome dessa geração pro
metemos trabalhar para defesa da 
dignidade dos médicos, para que 
os políticos, os fazedores de 
opinião, os cidadãos portugueses 
em geral percebessem a verdade 
da nossa razão, o bem querer das 

nossas propostas, a total ausên
cia de defesa corporativa da 
nossa disponibilidade. 

Cumprimos o que prometemos. 
Para tal contámos com o impres
cindível apoio dos Conselhos Dis
tritais . 

Alguns perceberam, outros não. 
Duas Ministras perceberam, go

vernaram ouvindo a Ordem. Não 
conseguiram fazer a reforma mas 
prepararam o terreno para que ela 
fosse feita. Infelizmente, pelas 
vicissitudes da política, logo outro 
se lhe seguiu, fiel a outros com
promissos, subordinado a outras 
corporações, referenciado a qua
dro de valores bem menos eleva
do. 

Como dizia Galeno é este o 
nosso compromisso enquanto mé
dicos - salvar vidas inúteis. 

Lutar contra a incompreensão, 
e contra a má fé daqueles que 
sabem do nosso compromisso, é 



o que nos estamos a propor. 
Lutar contra os que se aprovei

tam da nossa ética, que se 
escondem atrás dela, que usufru
em do que não podemos revelar, 
da fraqueza de estarmos compro
metidos a tudo fazer pelos nossos 
doentes. 

Esses sim vivem da doença, 
dos doentes e dos sistemas de 
saúde como ténias, giárdias ou 
oxiúres. 

Despudoradamente não hesi
tam na mistificação, na falsidade . 

Esta semana é disso paradig
mática. 

Um Ministro com fama de 
conhecedor da saúde, mas inca
paz em meses de Governo de 
qualquer medida útil digna de 
registo, rodeado de economistas 
de lábia e prosápia mas tão 
incompetentes como ele para 
controlar as contas públicas não 
hesitou em difamar os médicos. 

Com total desplante foi capaz, 
pasme-se, de acusar os directo
res clínicos, porque eleitos, de 
responsáveis pelo descontrolo das 
contas que milhares de gestores 
profissionais deixaram derrapar. 

Com uma argúcia típica de 
Repúblicas de Bananas foi capaz 
de transformar a feira de distribui
ção de prebendas e a criação de 
oportun idades para desemprega
dos da política em imposições 
orçamentais restritivas com ori
gem na Europa Comunitária. 

Com mentira, irresponsabi lida
de e fa lta de sentido de justiça, 
mas com um bom gabinete de 
imprensa chega-se longe em Por
tugal. 

Colegas. 

Administrámos a Ordem com 
bom senso, sem demagogia, sem 
lógicas afuniladoras de defesa de 
grupos e grupinhos. 

Apresentámo-nos de cara le
vantada, transparentes no nosso 
pensar e no nosso querer. 

Decidimos sem olhar aos no
mes, às posições, ao quem é 
quem da aldeia portuguesa. 

Recusámos jogos de interesse. 
Não hipotecámos os médicos a 

projectos societários para que não 
fôramos mandatados. 

Não fizemos política à custa 
dos médicos. 

Não nos promovemos. 
Nenhum de nós é candidato 

seja ao que for. 
Trabalhámos como soubemos, 

demos o melhor de nós próprios. 
Criámos inimigos e alargámos 

enormemente o círcu lo dos nos
sos amigos. 

Quisemos: 
- que os doentes gostassem de 

nós; 
-que o povo português nos com

preendesse; 
- que o poder nos temesse, mas 

respeitasse; 
- que através de nós respeitasse 

e temesse os médicos que aqu i 
representamos. 

Estivemos sempre alerta para 
a espuma dos dias. 

Lembrámos uns aos outros, dia 
após dia, mês após mês que não 
éramos os donos da Ordem e 
muito menos os donos dos médi
cos. 

Soubemos sempre que aqui 
estávamos "Em Nome dos Médi
cos" enquanto eles assim o enten
dessem, como eles assim o 
necessitassem. 

No fim do triénio apresentámo
-nos a sufrágio e enfrentámos a 
col igação de todos os nossos 
adversários: 
- os previsíveis e os imprevisí

veis ; 
-os que se dizem de esquerda e 

os que se dizem de direita; 
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-os que pensam de maneira 
diferente e os que pensando 
igual querem ser eles a pensar; 

- os que sentem ser capazes de 
fazer melhor e os que não 
querem saber se são ou não 
capazes. 

Ganhámos confortavelmente, cla
ramente , evidentemente: 

-ganhámos o direito de estar aqui 
neste lugar, hoje, a esta hora; 

- ganhámos o direito a fazer mais 
amigos e despertar novos inimi
gos; 

- ganhámos o direito a trabalhar 
até ao dia em que os médicos se 
fartarem do nosso trabalho e nos 
retirarem o privilégio de falar em 
seu nome. 

Até que esse dia chegue esta
mos conscientes que o caminho 
vai ser árduo: 
-fruto da incompetência acumula

da de políticos e pretensos 
técnicos da área da saúde esta 
está o que se sabe; 

- a estabilização económica que 
os Portugueses se auto-impuse-
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ram para poder fazer parte do 
clube de gente crescida que se 
chama Europa, cobrará os seus 
dividendos; 

- o País atravessará uma fase 
complicada, com novas caras, 
novos Governos, presumivelmen
te doutro mas eventualmente do 
mesmo partido. 

Qualquer que seja a situação, 
qualquer que seja a escolha dos 
portugueses as realidades impor
-se-ão inexoráveis. 

Continuarão a existir doentes e 
médicos para os tratar. 

Continuarão a existir adminis
tradores, de carreira ou sem ela. 

Continuarão a existir espertos 
do sistema, gestores de empre
sas falidas à procura de empregos 

para a vida, uma plétora de gente 
que tentará desaguar no que julga 
ser a farta mesa chamada Saúde. 

"Em nome dos médicos", mas 
também dos doentes, mas tam
bém dos portugueses vamos ser 
chamados a assumir responsabi
lidades. 

Não temos medo delas. 
Não temos medo que nos 

acusem de corporativismo porque 
assumimos que nossa missão é 
colocar o médico no centro do 
sistema. 

A nossa função é pôr em causa 
as ideias feitas. E destas a 
primeira, a mais perigosa é a de 
que não compete aos médicos 
dirigir a Saúde. 

Para que ninguém tenha dúvi
das essa é a nossa principal 
função. 

Para que os médicos se sintam 
capazes vamos institucionalizar, 
de uma vez por todas, o treino da 
gestão. 

Porque só os médicos têm a 
formação de base necessária para 
poder dirigir consultórios, centros 
de saúde, hospitais e Ministérios 
da Saúde. 

Porque em Medicina não se 

aprende a fazer, mas a decidir. 
Porque Medicina é mais que 

operar um doente, é decidir que 
ele tem que ser operado. 

Porque Medicina não é uma 
técnica, nem uma ciência, nem 
mesmo uma arte, mas sim uma 
capacidade. 

A capacidade de pôr os meios 
ao serviço de quem deles neces
sita. 

E esta capacidade pressupõe 
ter as alavancas e assumir os 
incómodos do poder. 

Do poder com ética, para os 
doentes, pelos doentes e só em 
nome dos doentes. 

É o desafio de estar preparado 
para dirigir que sinto ter o dever de 
vos fazer hoje aqui e agora. 

Sei de quanto sacrifício, traba
lho e incompreensão este objec
tivo. nos trará. 

. Mas sei que somos capazes. 
Como médicos somos os úni

cos capazes. 
Somos os · únicos capazes de 

fazer o futuro sair do pântano. 

O futuro espera-nos. 
Vamos a ele. 

Lisboa, Ordem dos Médicos, 
12 de Janeiro de 2002 

Prémios Pfizer 2001 
O Prémio Pfizer de Investigação 2001 foi 
atribuído aos investigadores Cidália 
Pina-Vaz, Acácio Gonçalves Rodrigues, 
Sofia Costa de Oliveira e Christina Tava
res, do Instituto de Patologia e Imunolo
gia Molecular da Universidade do Porto. 

Os investigadores premiados analisaram o aumento 
das resistências ao fluconazol, um antifúngico usado 
no tratamento das infecções por fungos do género 
Candida, particularmente frequente em doentes imu
nodeprimidos. 
O trabalho galardoado com o segundo Prémio Pfizer 
teve como tema o Efeito lnotrópico Positivo do Piru
vato- Acção Citosólica e Implicações na Protecção 
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Metabólica do Coração, e foi realizado pelos investi
gadores Roberto Roncon-Aibuquerque Jr. , Miguel 
Guerra e Paulo Chaves, do Serviço de Fisiologia da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 
Na categoria de Jovens Investigadores, o Prémio Pfi
zer foi atribuído ao trabalho Metaplasia de Barrett e 
Adenocarcinoma Associado- Estudo lmunocitoquí
mico de Expressão dos Antigénicas Simples de Mu
cinas, de Sérgio Pereira, Nuno Alves e Raquel Mar
ta, do Serviço Universitário da Anatomia Patológica 
da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. 
Os Prémios Pfizer são atribuídos pelos Laboratórios 
Pfizer e pela Sociedade das Ciências Médicas há 
mais de 40 anos e foram criados como objectivo de 
promover a investigação em todas as área da medi
cina. 



OPINIÃO 
Mensagem 

«Mensagem de despedida 
ou Carta aberta 
às consciências conscientes>> 

DR. JOSÉ POÇAS* 

N ão é fácil deixar um man
dato antes do final do seu 
percurso natural e 

inicialmente previsto, sobretudo 
quando se está tão determinado em 
servir uma causa. Nem tão pouco, 
reconhecer que por um ou outro 
motivo, ou mesmo certamente por 
vários, algumas ideias e objectivos 
chave do nosso projecto não pu
deram ser concretizados. Mas, a 
vida, é isso mesmo. Ela se encar
rega de nos lembrar, de forma im
placável, que nunca devemos dei
xar de ter a noção exacta do dever 
e da altura a partir da qual, conti
nuar teimosamente em exercício 
de funções directivas, é perder a 
dignidade e a razão, é hipotecar
mo-nos à vaidade e à ambição 
desmedidas, é deixar de ter a vital 
capacidade de autocrítica, é, em 
suma, não nos querermos resignar 
a reconhecer o óbvio, ou seja, que 
nem sempre se pode levar de ven
cida os nossos adamastores e que 
é chegada a vez de serem outros 
os protagonistas. 
Culpados?! ... Fomos certamente 
todos e, provavelmente, cada um 
de nós. 

Porventura, ainda mais determi
nantes para o saldo final deste pro
cesso do que os mais diversos 
factores internos foram, segura
mente, os de natureza eminente-
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mente externa. 
Os eternos arautos da baixa po

lítica nunca se caracterizarão pela 
noção correcta do dever de servir 
as causas comuns, nem tão pou
co, pelo saudável desprezo do ali
enante e efémero poder. Antes pelo 
contrário. 

Servem-se hipocritamente do al
truísmo dos propósitos alheios. 
Exercitam e exibem uma nefasta 
incoerência camuflada de roupa
gens enganadoras e fúteis, não per
dendo porém, nunca, o objectivo 
de, em primeira e última instância, 
apropriarem-se indevidamente dos 
despojos das querelas que insti
gam anonimamente nos bastido
res, bem como dos lucros que re
sultam dos empreendimentos da
queles que são, na essência, bem 
intencionados. 

Gostam pois do poder pelo po
der e ambicionam permanecer na 
sua ribalta a todo o custo e sem 
qualquer substracto deontológico 
credível. 

A preocupação com o sofrimen
to alheio, é um "slogan" que só sa
bem exibir na solidão fria dos seus 
gabinetes, ou durante a refrega das 
periódicas disputas eleitorais. 

A solidariedade efectiva e cons
tante para com os doentes, a pro
ximidade necessária com a mor
te, a dor e a miséria humanas, são 
realidades incómodas do quotidia
no que lhes são demasiado distan
tes e às quais são genuinamente 
insensíveis. Por isso mesmo se in-

comodam tanto quando lhes recor
damos que assumimos, legítima e 
intransigentemente na sua plenitu
de, a defesa das suas causas mais 
elementares, ainda que, infelizmen
te e com demasiada frequência, 
antecipadamente perdidas. 

Não é pois de estranhar que ge
ralmente se considere que a saú
de no nosso país vai indo mal. 
Mesmo, por vezes, muito mal. 

Em especial, o famigerado pro
blema das urgências, verdadeiro 
caso de permanente manchete nos 
taolóides do nosso país. 

Contudo, não é certamente pela 
simples constatação destas difi
culdades, que se torna legítimo ou 
ético remetermo-nos, eterna e in
consequentemente, à cómoda po
sição de pretensos críticos omnis
cientes. Especialmente, depois de 
já se ter endereçado e publicado 
uma outra Carta Aberta ao Minis
tro da Saúde ("Ode em Memória 
de George Orwell e do Admirável 
Mundo Novo" Parte I) . 

É precisamente por isso que, tan
to pela consciência desta respon
sabilidade cívica inerente a tão 
básica coerência de princípios, 
bem como pelas oportunidades que 
entretanto ocorrem durante a nos
sa vida, somos episodicar:nente 
impelidos a assumir, com todos os 
riscos pessoais inerentes, respon
sabilidades de direcção que outros, 
com mais ou menos plausibilida
de e obrigação moral, decidiram 
explicitamente enjeitar, ou através 



de cúmplice e incómodo silêncio. 
Muito fo i feito. De bom e de 

menos bom. Muito terá, segura
mente, ficado por fazer. 

Saio, porém, ironicamente, com 
algumas convicções ainda mais ar
reigadas do que quando entrei. 

Um verdadeiro e necessário Ser
viço de Urgência Hospitalar, bem 
como a figura do seu Director, por 
ora, meras caricatu ras virtuais à 
face da lei vigente, não se compa
decem com exercícios em tempo 
parcial, nem com equ ipas desmo
tivadas e desprofissionalizadas, 
nem ainda com instrumentos de 
poder efectivo inexistentes, refle
xo óbvio de um sistema nefasta
mente desresponsabilizante. 

Também, tão pouco, com a ca
rência constante e confrangedora 
de instalações e em meios técni
cos e humanos aos mais diversos 
níveis, ou com o típico amadoris
mo do improviso lusitano. 

É insuficiente remetermo-nos 
apenas, e sempre, à "mera" posi-

ção de denunciantes da parca rea
lidade e perder imenso tempo em 
sucessivos relatórios e na ampla 
divulgação de informações e nor
mas a adoptar que, no fundo, não 
fazem mais de concreto do que ali
viar as nossas (boas) consciênci 
as, porque a generalidade da hie
rarquia e alguns dos diversos pro
tagonistas da pesada e obsoleta 
estrutura os remete, com preocu
pante frequência, ou para a gaveta 
dos seus gabinetes ou para os 
arquivos da sua (má) memória. E 
dos quais, de resto, quase siste
maticamente, não obtemos o mí
nimo de eco sign ificativo. 

Esquece-se quem assim pensa 
e age, que o empenhamento tam
bém se al imenta do exemplo de 
cada um e da crítica consequente 
e fundamentada, mas nunca da 
anál ise sumária e sem substância 
ou do silêncio e desprezo desmoti
vantes ou do incumprimento 
permanente e sem qualquer lógica 
subjacente. 

·-
Não basta a vontade e o esforço 

sinceros de almejar corresponder 
à natural expectativa decorrente da 
implementação dos mais variados 
Planos imanados pela TUTELA, 
embora, por vezes, demagogica
mente desfasados do tempo e de
sadequados às diferentes realida
des. 

Não chega tentar estipular novas 
regras de funcionamento, ou racio
nalizar comportamentos que não 
são verdadeiramente incorporados 
na prática diária . 

Impunemente. Escusadamente. 
Injustamente. Tendo em considera
ção a persistência e o exemplo 
dados por quem sempre teve uma 
postura de grande frontalidade, de 
genuína disponibi lidade e de since
ra predisposição para o diálogo. 
Nunca como um fim apenas, mas 
sempre como um meio imprescin
dível. 

Só espero que, como dizia o po
eta, o meu sucessor tenha melhor 
engenho e arte! E, já agora, tam-
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bém, melhor sorte e mais condi- frangedora carência em licenciados Talvez que, apesar de tudo, todo 
ções. e em técnicos especializados, qua- este empenhamento não tenha 

Para mim, humildemente o reco- se que se pode dizer que nunca se sido completamente em vão, quem 
nheço, esta foi "apenas" uma opor- pôde sair verdadeiramente da fase sabe! 
tunidade perdida, entre os muitos do simples boticário da histórica O tempo, esse aliado fie l e im-
projectos pessoais e profissionais. medicina hospicia l ou da mera far- placável, encarregará os outros de 
De entre estes, um foi considera- mácia de bairro. fazerem, com a seren idade e ho-
do desde o início como primordial. No último caso, o que me diz nestidade que se impõe, o seu ba-
Falo concretamente da remodela- mais directamente respeito, inde- lanço final. Que não seria o que é 
ção geral do nosso hospital, ao qual pendentemente de toda a genuína se, porém, tivesse estado sozinho! 
devotei todo o meu saber, experi- dedicação devotada ao longo de Mas não agora .. . 
ência, energ ia e tempo possíveis. cerca de oito anos por um conjun- A TODOS nós pois, independen-
Ingenuamente? Talvez! lmproduti- to valioso de colaboradores e de temente do maior ou menor grau 
vamente? Espero que não ... entidades, e sem que jamais se ti - de colaboração, o meu sincero obri-

A real idade do HSB pode-se pois vesse deixado de corresponder aos gado. Quero acreditar que, apesar 
caracterizar sumariamente como a mais diversos desafios assistenci- de tudo, maioritariamente, fizeram 
de uma institu ição que desistiu de ais, científicos, didácticos e outros o melhor que sabiam e podiam, 
sonhar com o seu futuro, decidiu que a difíci l realidade sociológ ica num contexto particularmente ad-
esquecer o seu passado e está regional impôs fomos, até ao pre- verso a idealismos e a tão frágeis 
completamente vencida pela asfi - sente, muitas vezes ignorados de realidades ... 
xia do presente, após ter sido inad- facto pela maioria da hierarquia Estava plenamente consciente 
missivelmente devotada ao mais competente (?! ... ). Os exemplos de ÇJue não iria ser nada fácil. Vale, 
confrangedor abandono pelos res- poderiam encher vários parágrafos, ao menos, a reconfortante sensa-
ponsáveis desde há imensos anos mas o mais ilustrativo talvez tenha ção de ter a consciência tranquila, 
a esta parte, com os mais que ób- sido o da sua responsável máxima própria de quem se empenhou sin-
vios reflexos negativos sobre os se ter recusado a perpetuar uma ceramente naquilo em que acredi-
seus profissionais e doentes. Por- cerimónia protocolar de inaugura- tou ser o melhor para os doentes, 
que, entre muitas atitudes e omis- ção pela forma convencional acor- os profissionais e a instituição. 
sões, se sub-financiou inadmissi- dada com quem de direito, bem 
velmente o hospital e nunca houve como a aceitar convidar quem fo i Tal como no passado e sempre, 
a coragem de se assumir a execu- a verdadeira protagonista do seu fi - jamais abdicarei do direito (e do 
ção de um projecto de remodela- nanciamento, por motivos inadmis- dever) de usar a reflexão como uma 
ção alegadamente baseado em in- sivelmente nunca explicados às di- forma privi legiada de comunicação. 
questionáveis pressupostos técni - versas pessoas envolvidas neste Pode ser que a força da palavra 
cos e no alegado e superior inte- rocambolesco episódio ... Veja-se e da convicção, desta vez, suplan-

resse dos seus uti lizadores ... ainda o que se passa com os re- te em eficácia a da energia do em-

Veja-se ainda os casos do DEP, cursos humanos e as instalações penhamento colocado na execução 

da Farmácia Hospitalar e da Valên- ou com o projecto de informatiza- do projecto. Pode ser que aqui lo 
que não se conseguiu pôr em mar- .. 

cia de lnfecciologia, exemplos mais ção e, facilmente se concluirá que 
cha à entrada, se possa ver inicia-

que eloquentes do quadro traçado, as consequências poderão ser, a 
do à saída ... 

e sobre os quais tenho mais do que curto prazo e durante um período 
legitimidade para fazer a sua cita- não determinado, bastante negati- Que assim seja! 
ção e análise, ainda que sumárias vas para aqueles que são os maio-

res deserdados da nossa socieda-
No primeiro caso, no mínimo, po- de, mas que a própria lei estipula O, ainda 

demos dizer que, após um período afinal, "hipocritamente", que não 
* Assessor da Direcção Médica 

áureo de mais de uma dezena de podem ser assistidos em mais ne-
Director do Serviço de Urgência 

anos que catapultou externamente nhum outro sítio ... Presidente da Comissão de 
a imagem do hospital , entrou-se em Qual será pois o estímulo para Farmácia e Terapêutica 
perfeito estado de defunta letargia continuar lutando por estes e ou- Responsável pela Valência de 
até data muito recente. tros ideais e por mais e diferentes lnfecciologia 

No segundo, pela mais que con- projectos? (Ex. Presidente Interino do DEP) 
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Entre Portugal e o Brasil Assinado pelo Governo de Portu-
gal e da República Federativa do 

liratado de Am• ad Brasilem22deAbrilde2000,o 
I z e' Tratado de Amizade, Cooperação 

_ e Consulta entrou em vigor 

Cooperaçao e Consulta nodia5deSetembro 

Para um melhor esclarecimento 
dos médicos portugueses, trans
creve-se a seguir o texto do Trata
do referente ao "Reconhecimento 
de Graus e Títulos Académicos e de 
Títulos de Especialização" e "Aces
so a Profissões e seu Exercício", 
publicado no Diário da República (1ª 
série - A, nº 287, de 14 de Dezem
bro de2000. 

Reconhecimento de graus e títu los 
académicos e de títulos de espe
cial ização. 

Artigo 39º 
1 -Os graus e títulos académicos 
de ensino superior concedidos por 
estabelecimentos para ta l habilita
dos por uma das Partes Contratan
tes em favor dos nacionais de qual
quer delas serão reconhecimentos 
pela outra Parte Contratante, des
de que certificados por documen
tos devidamente legalizados. 

2 - Para efeitos do disposto no 
art igo anter ior, consideram-se 
graus e títu los académicos os que 
sancionam uma formação de nível 
pós-secundário com uma duração 
mínima de três anos. 

Artigo 40º 
A competênca para conceder o re
conhecimento de um grau acadé
mico pertence às universidades e 
demais instituições de ensino su
perior em Portugal e às universida
des no Brasi l, a quem couber atri
buir o grau ou título académico cor
respondente. 

Artigo 41º 
O reconhecimento será sempre 
concedido, a menos que se de
monstre, fundamentalmente, que 

há diferença substancial entre os 
conhecimentos e as aptidões ates
tados pelo grau ou título em ques
tão, relativamente ao grau ou título 
correspondente no país em que o 
reconhecimento é requerido. 

Artigo 42º 
1 - Podem as universidades e 
demais instituições de ensino 
superior em Portugal e as univer
sidades no Brasil celebrar 
convénios tendentes a assegurar o 
reconhecimento automático dos 
graus e títulos académicos por elas 
emitidos em favor dos nacionais de 
uma e outra Parte Contratante, 
tendo em vista os currículos dos 
diferentes cursos por elas 
ministrados. 
2-Tais convénios deverão ser ho
mologados pelas autoridades com
petentes em cada uma das Partes 
Contratantes, se a legislação local 
o exigir. 

Artigo 43º 
Sem prejuízo do que se achar even
tualment e disposto quanto a nu
merus c/ausus, o acesso a cursos 
de pós-graduação em universi
dades e demais instituições de 
ensino superior em Portugal e em 
universidades no Brasil é facultado 
aos nacionais da outra Parte Con
tratante em condições idênticas às 
exigidas aos nacionais do país da 
instituição em causa. 

Artigo 44º 
Com as adaptações necessárias, 
aplica-se por analogia, ao reconhe
cimento de títulos de especializa
ção, o disposto nos artigos 392 a 
41º 

de 2001. 

Artigo 45º 
1 - As universidades e demais ins
tituições de ensino superior em 
Portugal e as universidades do Bra
sil; as associações profissionais 
para tal legalmente habil itadas ou 
as suas federações, bem como as 
entidades públicas para tanto com
petentes, de cada uma das Partes 
Contratantes poderão celebrar con
vénios que assegurem o reconhe
cimento de títulos de especializa
ção por elas emitidos, em favor de 
nacionais de uma e outra Parte. 
2-Tais convénios deverão se~ ho

mologados pelas autoridades com
petentes de ambas as Partes se 
não tiverem sido por elas subscri
tos . 

Acesso a profissões e seu 
exercício 

Artigo46º 
Os nacionais de uma das Partes 
Contratantes poderão aceder a 
uma profissão e exercê-la, no terri
tório da outra Parte Contratante, em 
condições idênticas às exigidas 
aos nacionais desta última. 

Artigo 47º 
Se o acesso a uma profissão ou o 
seu exercício se acharem regula
mentados no território de uma das 
Partes Contratantes por disposi
ções decorrentes da participação 
desta em um processo de integra
ção regional, poderão os nacionais 
da outra Parte Contratante aceder 
naquele território a essa profissão 
e exercê-la em condições idênticas 
às prescritas para os nacionais dos 
outros Estados participantes nes
se processo de integração reg ional. 



NOTÍCIAS 

I Jornadas Naciona s 
do Internato Médic 

Realizaram-se entre os dias 12 e 16 de 

Setembro último, em Angra do 

Heroísmo, as Insulares - I Jornadas 

Nacionais do Internato Médico da Ilha 

Terceira, uma iniciativa de um grupo de 

Internos do Hospital de Santo Espírito 

de Angra do Heroísmo (HSEAH). 

Tratou-se de uma reunião de Internos no 

seu sentido mais amplo (Internos dos 

Internatos Geral e Complementar de 

diferentes especialidades), vindos de 

todos os pontos do País, que contou 

ainda com a participação de diversos 

estudantes finalistas de medicina bem 

como do Bastonário da Ordem dos 

Médicos, Dr. Germano de Sousa. 
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Este evente teve como objectivo 
principal a discussão de temas de 
interesse comum a todos os parti
cipantes, com o mérito de vir pre
encher uma lacuna no panorama 
nacional no que diz respeito a reu
niões de profissionais de saúde, ao 
constituir-se como um estímulo ao 
intercâmbio de experiências de jo
vens médicos. Esta foi uma orga
nização de internos para internos, 
com um papel pioneiro que poderá 
- e deverá - servir de semente 

para outras iniciativas do género, 
por esse país fora. Pelo menos 
assim o indiciam a receptividade 
e o entusiasmo de todos os parti 

cipantes. 
Do Programa Científico das Jorna
das constaram comunicações li
vres apresentadas por Internos, 
versando temas de especialidades 
tão diversas como Pediatria, Anes
tesiologia, Cirurgia Geral ou ORL. 
Merece também referência espe
cial a palestra sobre "tromboembo
lismo venoso" apresentada pelo Dr. 
João Leal, lntensivista do HSEAH 
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com larga experiência profissional. 
O "prato forte" das Jornadas foi, no 
entanto, a mesa-redonda sobre os 
desafios actuais do Internato Mé
dico em Portugal, moderada pelo 
Dr. Alberto Rosa, Director do HSE
AH, que nos merece uma atenção 
especial, quer pelos temas abor
dados, quer pelas individualidades 
que nela marcaram presença. 
Assim, além do Bastonário da OM, 
foram intervenientes o Presidente 
do Conselho Nacional do Internato 
Médico, Dr. Serafim Guimarães, o 
Dr. Alexandre Lourenço da Secção 
Regional do Sul da Ordem dos 
Médicos, o Director do Internato 
Médico do HSEAH, Dr. Paisana Lo
pes, o Administrador-delegado do 
HSEAH, Dr. Avelino Dias e Filipa 
Almeida, da Associação Nacional 
dos Estudantes de Medicina. De 
saudar também a presença na as
sistência de muitos médicos do 
HSEAH e de altos representantes 
dos organismos do Governo Regi
onal com jurisdição sobre a área 
da Saúde. 
Nesta Reunião foi possível dar a 
conhecer aos jovens médicos, na 
primeira pessoa, quais as iniciati
vas que se propõem para corrigir 
algumas falhas e lacunas graves 
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existentes no conjunto do Interna
to Médico, nomeadamente a quali
dade da formação, bem como as 
dificuldades encontradas na sua 
implementação. 
Entre as principais questões levan
tadas, vale a pena referir: 
- A discriminação negativa de que 

são vítimas os Licenciados em 
Medicina portugueses, em rela
ção aos seus congéneres espa
nhóis, no acesso ao Internato 
Complementar; 

- A utilidade do Internato Geral e 
o papel fundamental que desem
penha na formação prática de um 
médico, preparando-o para o seu 
desempenho profissional; 

- O projecto de reformulação da 
estrutura do Internato, contem
plando a "fusão" entre os Inter
natos Geral e Complementar, tal 
como é defendido pela OM; 

- O exame de acesso ao Interna
to Complementar e a consciên
cia das suas limitações e injus
tiças, bem como a inexistência 
até à data de alternativas credí
veis à sua continuidade; 

- As dificuldades sentidas pelas 
entidades competentes em cati
var os jovens médicos para os 
hospitais periféricos e, particu-

larmente - ou não tivesse esta 
reunião tido lugar nos Açores -
para os hospitais ultra-periféri
cos, caso do HSEAH; 

- Adequar as necessidades dos 
Internos em termos de formação 
de qualidade às necessidades 
dos Hospitais em termos de re
cursos humanos e de "mão-de
obra"; 
A conveniência de se fazer a for
mação nos diferentes módulos 
do Internato Complementar nos 
locais/instituições com maior 
apetência para o fazer sendo 
que, para alguns é imprescindí
vel o acesso a Hospitais Cen
trais sendo, noutros, imprescin
dível o acesso a Hospitais Dis
tritais e noutros ainda, a Centros 
de Saúde. 

Da· discussão dos temas, que se 
alongou muito para além da hora 
inicialmente prevista, em grande 
parte devido ao enorme interesse 
demonstrado pelos participantes 
em continuar a debater as ideias, 
surgiu o projecto do "tronco-co
mum" como uma solução global, 
capaz de solucionar grande parte 
dos problemas: 
- desde logo a manutenção do ln-



ternato Geral, passando estepe
ríodo a fazer parte de todos os 
curriculae de todas as especiali
dades; 

- a equiparação de licenciados por
tugueses e espanhóis, ao dispen
sar os portugueses de um Inter
nato Geral autónomo e ao "obri
gar'' todos- espanhóis incluídos 
a fazer esse período de forma
ção, então já inserido no Interna
to Complementar; 

- a potenciação de um maior apro
veitamento para efeitos de forma
ção, desse período, em contras
te com a desmotivação actual no 
Internato Geral, em benefício do 
tempo de estudo para o exame 
de acesso ao Internato Comple
mentar; 

- a garantia de proporcionar a to
dos os futuros médicos uma for
mação de base, comum, genera
lista e que constitui, segundo 
muitos, uma ferramenta de traba
lho imprescindível ao desenvol
vimento de uma visão mais glo-

bal dos cuidados de saúde. 

Mas também esta solução apre
senta inconvenientes, nomeada
mente o facto de obrigar à realiza
ção do exame de acesso ao Inter
nato Complementar logo após a 
conclusão da licenciatura, e con
cretamente do 6° Ano profissiona
lizante, poder conter, em si, o efei
to perverso de fazer deste, aquilo 
que anos de experiência provaram 
ser incapazes de impedir no 2° Ano 
do actual Internato Geral: um ano 
de estudo teórico, em detrimento 
da formação prática, afinal, o ob
jectivo primordial que presidiu à 
criação destes novos anos profis
sionalizantes ... 

Pareceu contudo haver, da parte 
de todos os presentes, na mesa e 
na plateia, uma profunda consci
ência dos problemas actuais, bem 
como vontade de encontrar solu
ções adequadas para os resolver, 
sempre e quando esteja salvaguar-

dada a prevalência da qualidade so
bre a quantidade enquanto objecti
vos primários de uma solução que 
se espera vir a satisfazer Internos 
e Orientadores, Doentes e 
Médicos, Hospitais e Tutela. 

Relativamente ao programa soci
al, e se o objectivo era criar um 
espaço que permitisse o convívio 
num ambiente descontraído, diver
tido e irreverente, e tendo como 
palco um local aprazível, os Aço
res - em particular a Ilha Terceira, 
conhecida pela sua índole festiva 
e de boa anfitriã - então esse ob
jectivo foi plenamente alcançado. 
Que o digam os "bravos" presen
tes na 1 o edição destas Jornadas. 
E ficaram já prometidas as 2as 

Insulares, em Maio de 2002. Até 
lá estas e outras informações es
tão à disposição dos interessados 
no s ite da organização 
www.insulares.com outra prova de 
irreverência e modernidade desta 
iniciativa. 

Prémio Bial2002 
Estão abertas as candidaturas para o 
Prémio Bial 2002, o maior prémio 
português no campo das artes, 
ciências e letras e um dos de maior 
relevância na área da saúde. 

Promovido pela Fundação Bial, este prémio vai atri
buir cerca de 230 mil euros (46 mil contos) a investi
gadores portugueses ou estrangeiros empenhados 
no estudo científico do homem. Com o patrocínio do 
Presidente da República, do Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas e da Ordem dos Mé
dicos, este prémio tem como membros do júri médi
cos, cientistas e investigadores de grande prestígio, 
como o Prof. Armando Porto (Presidente) e os Pro
fessores Doutores Catarina Resende de Oliveira, 
Hipólito Reis, João Lobo Antunes, João Martins Cor
reia e Nuno Grande. 

-

O prémio Bial 2002 engloba duas modalidades: O 
grande Prémio Bial de Medicina e o Prémio Bial de 
Medicina Clínica. O Grande Prémio Bial de Medici
na destina-se galardoar obras intelectuais escritas, 
de índole médica e com tema livre, que represen
tem uma investigação de grande repercussão ou que 
se distingam pela sua qualidade e relevância cientí
fica. 
O Prémio Bial de Medicina Clínica visa especifica
mente galardoar um tema livre de elevada qualida
de intelectual dirigido à prática da Clínica Geral. 
O júri poderá ainda escolher obras que considere 
merecedoras de serem distinguidas com Menção 
Honrosa, até o máximo de seis. 
O Prémio Bial de Medicina Clínica e eventualmente 
algumas das outras obras premiadas serão 
publicadas numa primeira edição, exclusiva pela 
Fundação Bial com uma tiragem entre dez e quinze 
mil exemplares, destinados a serem distribuídos gra
tuitamente pela classe médica. 
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NOTÍCIAS 

Conselho Disciplinar 
Regional do Norte 
Dando cumprimento ao artigo 42º 

do Decreto-Lei Nº 217/94 que 

determina: "As decisões finais são 

notificadas ao arguido, aos 

interessados e ao Presidente da 

Ordem dos Médicos e publicadas 

no órgão oficial da Ordem dos 

Médicos", a Revista da Ordem dos 

Médicos publica os seguintes 

pareceres e acórdãos ~os 

Conselhos Disciplinares 

RELATÓRIO FINAL 

1 . O presente processo disciplinar 
foi instaurado ao Senhor Dr. Jorge 
Seidi, devidamente identificado nos 
autos, na sequência de participa
ção, datada de 23 de Outubro de 
2000, do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras. 

2. Recebida a participação, foi 
dado início à instrução do proces
so, no âmbito da qual foram apura
dos os seguintes factos: 

2.1. No dia 21 de Novembro de 
1997, o arguido, Exmo. Senhor Dr. 

!) 2 • RFVISTA 11A ORDEM DOS MÉDICOS 

Jorge Seidi, emitiu e subscreveu 
um atestado que intitulou de "De
claração Médica", no qual, sob 
compromisso de honra, atestou 
que "O cidadão ucraniano Pyotr Pe
trovich Petrov, há tempos na en
tão União Soviética, foi submetido 
a uma infecção de uma substân
cia venenosa em virtude das suas 
ideias oposicionistas ·ao regime 
então vigente, o que lhe atingiu for
mações articulares, em especial 
estando na origem das suas fre
quentes patologias". 

2.2. O arguido emitiu aquele ates
tado baseando-se exclusivaménte 
naquilo que lhe transmitiu o Senhor 

Pyotr Petrovich Petrov, desconhe
cendo se a este foi ministrada qual
quer substância, qual a substân
cia, quem a inoculou, quando foi 
inoculada e quais as consequên
cias da inoculação. 

2.3. O arguido não sujeitou o Se
nhor Pyotr Petrovich Petrov a 
quaisquer exames para apurar qual 
a substância inoculada. Aliás, 
quando emitiu o atestado, o argui
do tinha perfeita consciência de 
que o seu conteúdo era falso. 

2.4. Em carta que deu entrada na 
Ordem dos Médicos em 7 de Fe
vereiro de 2001 , o arguido afirmou 
que recebeu um telefonema da 
Segurança Social a pedir-lhe que 
traduzisse por escrito o que o re
ferido cidadão tentava explicar
lhes, mas que fosse em forma de 
declaração, pois pretendiam ajudá
lo em alojamento. Esta afirmação 
do arguido é falsa, pois emitiu o 
atestado em causa por tal lhe ter 
sido directamente solicitado pelo 
Senhor Pyotr Petrovich Petrov, e 
não pela Segurança Social. 

3. Destes factos foi o arguido acu
sado no Despacho de Acusação 
que lhe foi enviado em 28 de Fe
vereiro de 2001 e reenviado em 5 
de Março de 2001. 

4. Na sua defesa escrita, o argui
do alegou o seguinte: 

4.1. Reafirma que passou a decla
ração exclusivamente a pedido da 
assistência social, para conseguir 
alojamento para o Senhor Pyotr 
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Petrovich Petrov. 

4.2. Limitou-se a traduzir o que o 
referido Senhor dizia. 

4.3. Não pode ter a certeza da ver
dade do conteúdo da declaração, 
sendo que a sua preocupação era 
ajudar a traduzir . 

4.4. Admite ter errado e ter sido 
ingénuo, tendo havido "um abuso" 
do Senhor Pyotr Petrovich Petrov, 
que lamenta. 

4.5. A sua declaração fo i alvo de 
uma investigação por parte da po
lícia, a pedido do Serviço de Es
trangeiros e Fronteiras. Durante as 
investigações, sofreu, com a sua 
família, uma pressão psicológica 
terrível , tendo suspirado de alívio 
quando chegaram à conclusão de 
que efectivamente houve abuso por 
parte do referido Senhor, o que lhe 
valeu o indeferimento do processo 
de asilo. 

4.6. Se errou, pede perdão e com
preensão, pois nunca foi sua inten
ção, com a sua declaração, pôr em 
causa "alguém ou interesses". 

4.7 . Solicita que se tenham em 
conta os seus antecedentes e so
frimento, bem como da sua famí
lia. 

5 . A defesa escrita vinha acompa
nhada de fotocóp ia de um docu
mento do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras, pelo qual fo i negado 
provimento ao pedido de asilo for
mulado pelo Senhor Pyotr Petrovi
ch Petrov. Não foi apresentado pelo 
arguido nenhum outro elemento de 
prova, testemunhal ou documen
tal. 

6. Importa refe rir que, a fls. 7 e 8 
dos presentes autos, encontra-se 
fotocópia do auto das declarações 
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prestadas pelo argu ido, em 19 de 
Março de 1999, na Direcção Regi
onal do Porto do Serviço de Es
trangeiros e Fronteiras, nas quais 
o Senhor Dr. Jorge Seidi afirmou 
expressamente que emitiu a decla
ração por que tal "lhe foi solicitado 
pelo Sr. Petrov desconhecendo o 
fim que iria ser dado ao atestado". 

7. Esta afirmação constitui uma 
circunstância agravante do com
portamento do arguido, uma vez 
que contradiz frontalmente o que 
alegou na defesa escrita, ou se já, 
que emitiu a declaração a pedido 
da assistência social e que sabia 
que a mesma se destinava a con
segu ir alojamento para o Senhor 
Pyotr Petrovirn Petrov. 

8. Resu ltam, assim, claramente 
provados os factos imputados ao 
arguido no Despacho de Acusa
ção. 

9. Tais factos descritos consubs
tanciam um comportamento culpo
so do arguido, traduzido na emis
são de um atestado médico falso, 
de complacência e mero favor; o 
mesmo comportamento do argu i
do é inadequado à dignidade da 
sua profissão, tendo feito o seu 
juízo com base numa situação de 
interferência externa e não ditado 
exclusivamente pelas suas ciên
cia e consciência. 

10. O descrito comportamento é 
violador dos deveres deontológicos 
do arguido, nomeadamente os 
constantes dos artºs. 12º, 13º, ai. 
a), 28º, 33º e 75º do Código Deon
to lógico da Ordem dos Médicos; 
porém, mesmo que se entenda 
não serem aplicáveis estas dispo
sições do Cód igo Deontológico, o 
mesmo comportamento constitu i 
infracção ao estatuído nos artºs. 
65º, 74º, 96º e 97º do Decreto-Lei 
nº.40651, aplicáveis por força do 

disposto no artº .1 04º do actual 
Estatuto da Ordem dos Médicos. 

11 . Como circunstâncias atenuan
tes há a considerar a ausência de 
antecedentes discipl inares e o ar
rependimento manifestado. 

12. Tudo ponderado, proponho que 
o Senhor Dr. Jorge Seidi seja puni
do com a pena disciplinar de trinta 
dias de Suspensão, e, acessoria
mente, com a publicidade da pena. 

Porto, 4 de Abril de 2001 . 
A Relatara, 

Drª Maria José Cardoso. 

DESPACHO 

O Conselho Discipl inar Regional 

do Norte da Ordem dos Médicos, 

na sua sessão de 4 de Abril de 

2001, apreciou a proposta que 

antecede, elaborada pela Exma. 

Relatara, e, concordando com o 

respectivo conteúdo, decide apli 

car ao Exmo. Senhor Dr. Jorge 

Seidi a pena disciplinar de trinta 

dias de suspensão, e, acessoria

mente com a publicidade da pena, 

no processo disciplinar nº 412001 , 

instaurado na sequência de parti

cipação do Serviço de Estrangei

ros e Fronteiras, datada de 23 de 

Outubro de 2000. 

O CONSELHO DISCIPLINAR 



FISCALIDADE 

Consultaria Fiscal 
IRS 

DESPESAS DE SAÚDE - ADSE 
As despesas efectuadas com a saúde 
nos anos de 1999 e 2000 e que não 
foram objecto de qualquer comparti
cipação por parte da ADSE, poderão 
ser incluídas na declaração modelo 3 
respeitante aos rendimentos do ano 
de 2001. 
Em alternativa e por opção do contri
buinte poderá ser apresentada decla
ração de substituição relativa ao ano 

em que as despesas foram efectua
das, a qual valerá como reclamação. 

DESPESAS DE SAÚDE 
NO ESTRANGEIRO 
As despesas de saúde efectuadas no 
estrangeiro são dedutíveis à colecta 
nos mesmos termos e dentro dos limi
tes que se encontram previstos para 
as despesas realizadas no território 
nacional (30% do total sem qualquer 
limite) . 
Os doçumentos emitidos em países 
estrangeiros têm valor em Portugal 
sem necessidade de qualquer forma
lismo. 
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Somente em caso de dúvida acerca 
da sua autenticidade será exigido ao 
sujeito passivo a legalização dos do
cumentos que será elaborada pelos 
serviços consulares do país onde fo
ram emitidos os aludidos documen
tos. 

ENTREGA DAS DECLARAÇÕES NO 
MODELO 3 ANO DE 2001 
A declaração de rendimentos modelo 
3, incluindo exclusiva-mente rendi
mentos de trabalho dependente e/ou 

pensões, deve ser entregue até 15 DE 
MARÇO DE 2002. 
A declaração de rendimentos modelo 
3, nos restantes casos, deve ser entre
gue até 30 DE ABRIL DE 2002. Em 
princípio, e tal como nos anos anteri
ores, poderão ser entregues nesta 
Ordem (Avenida Almirante Gago Cou
tinho, 151, em Lisboa) , nos seguintes 
prazos: 

MODEL03 
- PRAZO ATÉ 15 DE MARÇO 
A partir de 18 de Fevereiro, às 3ªs e 5ªs 
feiras, das 1 O às 13h e desde 8 a 15 de 
Março, das 18.30 às 20.30 horas (dias 
úteis) . 

MODEL03 
- PRAZO ATÉ 30 DE ABRIL 
A partir de 25 de Março às 3ªs e 5ªs 
feiras , das 1 O às 13 horas e desde 15 
a 30 de Abri l, das 18.30 às 20.30 horas 
(dias úteis). 
Importa referir e· salientar que as de
clarações modelo 3 respeitantes aos 
rendimentos de 2001, são obrigatori
amente preenchidas em EUROS, quer 
relativamente aos rendimentos, reten
ções na fonte e pagamentos por conta 
quer aos abatimentos e deduções à 
colecta, isto é, devem ser totalmente 
preenchidos em EUROS. 
Tendo em conta estas alterações, 
sugerimos que quem tenha dúvidas 
relativamente ao preenchimento das 

declarações contacte atempadamen
te a Consultaria Fiscal às 3as e 5as 
feiras, das 1 O às 13 horas, a partir de 
18 de Fevereiro. 

RECIBOS VERDES 
A partir de 1 de Janeiro de 2002 não 
podem ser utilizados os recibos em 
ESCUDOS. Devem, por isso, requisi 
tar os novos modelos de recibos em 
EUROS. 

DESPESAS DE EDUCAÇÃO 
São aceites como despesas de edu
cação/formação os encargos com a 
frequência em estabelecimentos de 



ensino de línguas, teatro, música, 
canto e outros, desde que esses esta
belecimentos estejam integrados no 
Sistema Nacional de Educação ou 
reconhecidos como tendo fins análo
gos, pelos ministérios competentes. 

SITUAÇÃO PESSOAL E FAMILIAR 
É considerada, para efeitos ficais 
aquela que se verificar no último dia 
do ano a que o IRS respeite. 
Deixou de existir o fraccionamento de 
rendimentos por falecimento de um 
dos cônjuges. 

RENDIMENTOS DE ANOS 
ANTERIORES 
Se forem englobados rendimentos de 

trabalho dependente e/ou de pensões 
que comprovadamente tenham sido 
produzidos em anos anteriores àque
les em que foram pagos ou colocados 
à disposição e o sujeito passivo fizer 
a correspondente imputação na de
claração modelo 3, o respectivo valor 
é dividido pelo número de anos ou 
fracção a que respeitem, com o máxi
mo de 4, aplicando-se à globalidade 
dos rendimentos a taxa corresponden
te à soma daquele quociente com os 
rendimentos produzidos no ano. 

TABELA DAS TAXAS 
-IRS/2001 

VaJor sobre que incide o imposto 
fEUROSJ 

Até 60.015,49 
> 60.015.49 a 82.207.38 
> 82.207.38 a 109.678.18 
> 109.678.18 a 137.097.72 
> 137.097,72 a 166.054,81 
> 166.054,81 

Taxa(%) 

Marginal Média 
o o 
5 1.3498 
11 3.7668 
18 6,6135 
26 

UWl única 10% 

CARTÃO DE CONTRIBUINTE 
Qualquer modificação dos elementos 
constantes do cartão de contribuinte, 
designadamente no que se refere à 
residência, estado civil, nome, etc., 
deverá ser comunicada de imediato 
em qualquer Repartição de Finanças. 

IRC 

TAXA 
A taxa do IRC para o ano de 2002 é de 
30% acrescida da derrama de 1 O% 
(33%). 

IMPOSTO MUNICIPAL 
DE SISA/2002 
A tabela de imposto relativamente à 
aquisição de imóveis destinados ex
clusivamente a habitação é a seguin
te: 

Rendimento colectável Taxa(%) Parcela a abater 
(EUROSJ 

Até 3.990 12 O 
> 3.990 a 6.035 14 80 
> 6.035 a 14.964 24 683 
> 14.964 a 34.417 34 2.180 
> 34.417 a 49.880 38 3.556 
> 49.880 40 4.554 

CONTRIBUIÇÃO 
AUT ÁRQUICA/2002 
A nova tabela de-'i'senções de prédios 
destinados a habitação própria e per
manente e/ou arrendamento para o 
mesmo fim do inquilino, é a seguinte: 
A isenção deve ser obrigatoriamente 
requerida no prazo de 90 dias a contar 
da ocupação/arrendamento ao Chefe 
da Repartição de Finanças da área da 

tributação do imóvel. 

Valor tributável 
(EUROS) 

Até 111.266.97 
> 111.266.97 a 139.199.03 
> 139.199,03 a 168.258,62 

Período de isenção 
(A OS) 

10 
7 
4 

Quaisquer dúvidas suscitadas relati
vamente a matéria tributável poderão 
ser esclarecidas através da Consulto
ria Fiscal, todas as 3as e 5as feiras, 
das 10 às 13 horas, na Avenida Almi
rante Gago Coutinho, 151, Lisboa. 
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LEGISLAÇÃO 
Dezembro2001 ~------------~~----------------------------------~ 

1.a Série 

Portaria n• 1326/2001, dos Ministérios da 
Justiça e da Saúde, de 4 de Dezembro 
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de 
Chaves, a partir de 1 de Dezembro de 2001. 

Portaria n.• 1451/2001, do Ministério 
da Saúde, de 22 de Dezembro 
Adopta, a partir de 1 de Janeiro de 2002, o modelo 
de certificado de óbito. Revoga a Portaria n• 692/ 
79, de 19 de Dezembro. 

2a Série 

Despacho n• 24840/2001, do Ministério da 
Saúde· Sec. Geral, de 6 de Dezembro 
Constitui um grupo de trabalho que terá por missão, 

analisare proporalteraçõesaoregime remuneratório 
experimental para os médicos de clínica geral, 
constante do Decreto Lei n"117/98. 

Despacho n• 25 034/2001 , do Ministério da 
Saúde· Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde, de 7 de Dezembro 
Determina, com base no n.• 22.0 da Portaria n• 
796/94, de 7 de Setembro, a composição do 
conselho de coordenação dos estágios da carreira 
dos técnicos superiores de saúde, no que respeita 
à representação do ramo de engenharia sanitária. 

Despacho n• 25 359/2001 , do Ministério da 
Saúde· Gabinete do Ministro da Saúde, de 12 
de Dezembro 
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Nomeia um grupo de trabalho, que terá em vista 
o estudo e proposta da criação e da consagração 
legal de um novo ramo do sector cooperativo- ramo 
das cooperativas de saúde, nas quais serão 

· incluídas as cooperativas médicas. 

Despacho n• 25 360/2001, do Ministério da 
Saúde· Gabinete do Ministro da Saúde, de 12 
de Dezembro 
Esclarece eventuais dúvidas e determina as 
medidas de acesso de cidadãos de países estran
geiros aos serviços e estabelecimentos do Servi
ço Nacional de Saúde. 

Despacho n• 25 361/2001, do Ministério da 
Saúde· Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde, de 12 de Dezembro 
Determina, que, aos administradores hospitalares 
que exerçam funções nas agências de 

contratualização dos Serviços de Saúde é aplicá
vel o disposto no Decreto-Lei n• 178/87, de 20 de 
Abril. 

Despacho conjunto n"1 096/2001, dos Minist. 
da Saúde do Trabalho e da Solidariedade, de 
14 de Dezembro 
Estabelece os indicadores de custos máximos 
elegíveis para a definição do montante máximo de 
financiamento para as rubricas de despesa (R3) a 
(RS) a aplicar à Medida n"24, "Formação de apoio 
a projectos de modernização da saúde", do Pro
grama Operacional Saúde. 

Despacho n• 25 521/2001, do Ministério da 
Saúde • Gabinete da Secretária de Estado 

Adjunta da Saúde, de 14 de Dezembro 
Constitui e estabelece as atribuições do grupo 
nacional de apoio à implementação dos Centros de 
Saúde de Terceira Geração (CSTG). 

Despacho n• 25 581/2001, do Ministério da 
Saúde· Gabinete do Ministro da Saúde, 15 de 
Dezembro 
Define, nos termos do artigo 25, n• 3 e art• 38, 
ambos do Decreto Regulamentar n• 3/88, de 22 de 
Janeiro, os procedimentos para eleição dos grupos 
profissionais representados no conselho geral dos 
hospitais. 

Despacho n• 26 272/2001 , do Ministério da 
Saúde· Gabinete do Ministro da Saúde, de 24 
de Dezembro 
Procede à substituição de alguns dos membros da 
Comissão Nacional para a Normalização da 

Portaria n• 2193/2001, Ministério da Saúde· 
Secretário de Estado da Saúde de 26 de 
Dezembro 
Homologa os contratos públicos de aprovisiona
mento, que estabelecem as condições de forneci
mento ao Estado de hormonas e outros rnedica
mentosusadosnotratamentodedoençasendócrina. 

Portaria n• 2196/2001, Ministério da Saúde· 
Secretário de Estado da Saúde de 31 de 
Dezembro 
Homologa os contratos públicos de aprovisiona
mento, que estabelecem as condições de forneci
mento ao Estado de epoetinas. 


