


EDITORIAL 
J. Germano de Sousa. 

Em defesa da c asse Médica 
•• j o dia 22 de Abril foi assi
Jfll nado um importante Proto
colo entre a Ordem dos Médicos 
e a Associação Portuguesa da In
dústria Farmacêutica, documen

que revê e actualiza o texto 
subscrito pe las duas instituições 
em 1999. 
Com o Protocolo agora acorda
do, e que se publica na íntegra 
neste número da Revista, dá-se 
mais um importante passo num 
ca minho encetado em 1992, 
quando Ordem dos Médicos e a 
APIFARMA começaram a luta r 
juntas para combater eventuais 
infracções cometidas por médicos 
ou farmacêuticos. 
Com o novo texto procura-se 
aprofundar e aperfeiçoar as re
gras de conduta e assegurar o 
cumprimento dos respectivos 

igos Deontológicos e garan
r uma completa transparência 

nas condições de atribuição de 
subsíd ios, bem assim como os 
seus critérios . 
Trata-se de garantir a idoneidade 
técnica, científi ca e pedagógica 
dos eventos cuja parti c ipa ção 
possa ser subsidiada. 
Os factos ocorridos nos últimos 
anos e a publicidade dada pela 
Comunicação Soc ial a alg uns 
casos de a legadas "férias" o u 
"congressos-cruzeiro" fazem do 
Protocolo existente e das adendas 
agora introduzidas um documen
to de enorme actua lidade . 
A verdade é que o esforço ence
tado há dez anos pela Ordem 
dos Médicos e APIFARMA não 
reso lveu ainda alguns problemas 

nem eliminou suspe1çoes . Não 
basta que as Direcções se enten
dam na defesa da imagem dos 
médicos e dos farmacêuticos. É 
preciso que os seus profissionais 
tenham sempre uma co nduta 
irrepreensível e que não se deixem 
envolver em iniciativas menos cla
ras. 
Hoje estão claramente definidas 
as regras e só quem quiser é apa
nhado na rede que alguns opor
tunistas vão lançando e que a 
Comunicação Social dá eco . 
Nem sempre as notícias publi 
cadas têm correspondência com 
a realidade, mas temos todos de 
reconhecer que o melhor cami
nho para prestigiar a nossa clas
se é evitar a participação em even
tos não certificados nem reconhe
cidos. 
Têm, compreensive lmente, res
ponsabilidades em desacreditar 
essas iniciativas os méd icos e os 
farmacêuticos . Ao excl uirem o 

que não é reconhecido pela Or
dem dos M éd icos e pela 
APIFARMA e ao afastarem-se de 
iniciativas menos claras estão a 
constribuir para a extinção de or
ganizações que em busca do lu 
cro misturam de forma abusiva o 
comercial com o científico, com 
claro benefício do primeiro .. . 

lll ~fende r a medicina e o do
~ ente são as missões funda 

mentais dos Conselhos 
Nacionais Consultivos, estrutu
ras da Ordem dos Médicos que 
reún em um conjunto de pres
tigiadas figuras da medicina por
tuguesa. 
Ao avançar com este projecto, o 
Conselho Nacional Executivo teve 
o cuidado de esco lher as perso
nalidades que entendeu serem as 
mais indicadas para integrarem 
núcleos de trabalho fundamen 
tais num momento em que a ava
liação e formação dos médicos 
assume particular relevo. 
Com a posse destas estruturas foi 
dado mais um passo na defesa 
da qualidade da medicina portu
guesa. Resta agora esperar pelo 
contributo de todos para que, em 
conjunto, os méd icos portugue
ses ve jam reforçado e recon heci
do o seu prestígio . 
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INFORMAÇÃO · .. 

Protocolo Ordem 
os Médicos Associação 

Portuguesa da Indústria Farmacêutica • 
PREÂMBULO creta -Lei n° 72/ 91, de 8 de Feve

reiro e da Directiva - 92/ 28/ 

/ CEE, de 31 de Março, referente 

à pub licidade de medicamentos 

para uso humano. 

a mais uma revisão do Protocolo, 

de modo a regular as relações 

entre a Indústria Farmacêutica e 

a Ordem dos Médicos, no sentido 

de torná r ainda mais rigorosos os 

princípios e procedimentos. 

<Jl 

8 
~ 
:; 

g 
:; 
w 
o 
a: o 

I 

A ORDEM DOS MÉDICOS 

e a Associação Portuguesa 

da Indústria Farmacêutica 

(APIFARMA) na prossecução dos 

objectivos definidos em anteriores 

Protocolos assinados entre as duas 

instituições e no sentido de, cons

tantemente, procurar as melho

res soluções e adequar as regras 

do relacionamento dos seus as

sociados aos condicionalismos 

nacionais e internacionais, re

vêem, pelo presente, o Protocolo 

assinado em 1999. 

A colaboração entre a APIFARMA 

e a Ordem do Médicos foi ence

tada em 1 992 com o objectivo 

de criar um canal de comunica

ção que permitisse obviar peda

gogicamente eventuais infracções 

cometidas pelos respectivos mem 

bros, relativas às disposições pre

vistas nos Códigos Deontológ icos 

de ambas as Institui ções, do De-

Em 1997, após a Revisão do 

Código Deontológico da 

APIFARMA (Julho de 1995) e da 

publicação e entrada em vigor do 

Decreto-Lei n° 100/ 94, de 19 de 

Abril, que regulamenta a publici 

dade de Medicamentos para uso 

humano, o Protocolo foi objecto 

de uma nova alteração, que o 

adaptou às inovações legislativas. 

Com esta alteração reiterou-se a 

existência de um largo campo de 

colaboração com base em inte

resses comuns convergentes num 

programa de inovação e melhoria 

da terapêuti ca medicamentosa, 

de modo a fomentar a melhoria 

da Saúde Pública em Portugal. 

Na sequências das alterações 

introduzidas no regime de publici

dade de medicamentos para uso 

humano, pelo Decreto-Lei n°48/ 

/ 99, de 16 de Abri l, procedeu-se 

Pretende-se agora aprofundar e 

aperfeiçoar as. regras estabele

cidas de acordo com os princípios 

já definidos, no que respeita às 

condições estritas de atribuição 

subsídios e aos critérios que de

vem reger o reconhecimento de 

idoneidade técnica, científica e 

pedagógica aos eventos cuja par

ticipação possa ser subsidiada. 

Por outro lado, definem-se prazos 

para a Ordem dos Médicos pro 

ceder à avaliação conducente a 

uma decisão relativa ao dito reco

nhecimento de idoneidade aos 

eventos científicos. 

Assim, para a prossecução dos 

objectivos que propugnam, a 

Ordem dos Médicos e a Associa 

ção Portuguesa da Indústria Far

macêutica adendam, por acordo, 



ao Protoco lo existente o seguinte: 

Artigo 1 ° 
O presente Protocolo, estabeleci

do entre a Ordem dos Médicos e 

a APIFARMA, regula as relações 

entre a Indústria Farmacêutica e 

os M édicos, concretizando os pro

ced imentos necessários à prosse

cução dos princípios e regras 

deontológicas vigentes . 

Artigo 2° 
1 .Independentemente das ac 

ções de estrita publicidade, re

gulados por legislação própria, 

os Associados da APIFARMA, 

enquanto titu lares da autoriza

ção de introdução no merca

do, ou responsáveis pela pro

moção do med icamento, só 

podem organizar ou apoiar 

acções de divulgação de medi

camentos e de formação cien

tífica, tais como congressos e 

simpósios, que contribuam re

conhecidamente para um aper

fei çoamento profissional dos 

médicos. 

2 . As acções de formação profis

siona l indicadas no artigo an 

te rior podem rea lizar-se em 

Portugal ou no estrangeiro. 

Artig o 3° 
1 . Para os efeitos do disposto no 

artigo anterior, a Ordem dos 

M édicos é a única entidade que 

procede à avaliação da quali

dade científica dos eventos, re

conhecendo- lhe a respect iva 

idoneidade. 

2. A avaliação e o reconhecimen 

to da idoneidade científica dos 

eventos será feita ouvidos os 

Colégios de Especialidade e 

atendendo aos critérios que, em 

cada momento, estiverem em 

vigor no European Accre

ditation Council for Continuing 

Medical Education da União 

. Europeia dos Médicos Especia

listas ou os seus equivalentes da 

União Europeia dos Médicos 

Generalistas. 

Artigo 4° 
A Ordem dos Médicos apreciará 

os pedidos de reconhecimento da 

idoneidade científica no prazo de 

60 (sessenta) dias a contar da 

entrega da 'respectiva documen

tação, podendo este prazo ser de 

30 (trinta) dias em situações de 

comprovada urgência. 

Artigo 5° 
1 . Os custos de aco lhimento dos 

médicos, os encargos com a res

pectiva inscrição, deslocação e 

estada em manifestações de ca

rácter exclusivamente científico 

e em acções de promoção de 

medicamentos, cuja idoneida

de científica tenha sido reconhe

cida pela Ordem dos Médicos 

nos termos do artigo anterior, 

podem ser custeados pelos as

sociados da APIFARMA. 

2 . A estada compreende o dia 

anterior ao início e o dia seguinte 

ao termo do evento ou das ac

ções de formação ou promo

ção de medicamentos. 

3 . Os associados da APIFARMA 

apenas custearão as despesas 

de inscrição, deslocações e es

tadas dos médicos que partici 

pem nos eventos. 

4. Apenas os médicos que com

provem documentalmente ter 

participado no evento podem 

ser reembolsados das despesas 

efectuadas . 

5. Os organizadores deverão 

guardar a documentação rele

vante nos termos do Decreto-Lei 

n° 48/99, de 16 de Fevereiro. 

Artigo 6° 
Os locais das reuniões, o progra 

ma socia l, e os níveis de hospita

lidade atenderão a custos finan

ceiros de montante equ ilibrado . 

Artigo 7° 
1. Os associados da APIFARMA 

podem custear a participação 

dos conferencistas nos eventos 

que' organizam . 

2. A tabela de honorários da Or

dem dos Médicos é a única apli 

cável aos seus profissionais que 

participem como conferencis

tas. 

3 . Os associados da APIFARMA 

poderão proceder ao paga

mento de idênticas prestações 

aos médicos, que a seu convite, 

intervenham como consultores 

nas re uniões científicas que or

ganizam 

Artigo 8° 
1 . Nas reuniões e cursos organi 

zados pela Ordem dos Médi

cos, os associados da 

APIFARMA podem, mediante 

acordo com o organizador, 

anunciar ou exibir produtos, 

mostrar filmes e dar informa

ção sobre os medicamentos 

apresentados . 

2 . Os organizadores deverão 

guarda r a documentação rele 

vante apresentada nos termos 

do Decreto-Lei n° 48/ 99, de 16 

de Fevereiro. 



INFORMAÇÃO 

Artigo 9° 
É absolutamente vedado a qual
quer associado da APIFARMA in

fluenciar, através de benefícios 
injustificados de carácterfinoncei

ro ou material, os médicos por 
outros motivos que não o interes

se do próprio doente. 

Artigo 10° 
1 .É permitida aos associados da 

APIFARMA a oferta gratuita de 

artigos de promoção de valor 

intrínseco insignificante, desde 

que estejam relacionados com 
a actividade de cuidados de 

saúde, ou envolvam benefício 

para o doente. 
2. É permitida aos Associados do 

APIFARMA o oferto de textos, 

livros de referência, ou qualquer 
outra informação ou material 

com fins formativos. 

Artigo 11° 
É vedado aos associados da Or

dem dos Médicos a aceitação di 

recto ou indirecta de quaisquer 

pagamentos ou ofertas de valor 

significativo por parte de empre

sas associadas da APIFARMA, 

com excepção dos previstos nos 

artigos 5°, 7°, 1 0° e 12°. 

Artigo 12° 
1. É permitida aos associados da 

APIFARMA a atribuição de Bol

sos de Estudo, Prémios Científi

cos ou de outros fundos que pos
sibilitem a participação dos as

sociados do Ordem dos Médi
cos em estágios ou reuniões 
científicas. 

2 . Compete à Ordem dos Médi
cos fiscalizar o cumprimento do 
n° 1 do presente artigo. 

Artigo 13° 
1. Qualquer associado da 

APIFARMA ou da Ordem dos 

Médicos deve informar a direc
ção das respectivas instituições 

de qualquer violação do presen

te acordo de que tenha conhe
cimento. 

2. Cumulativamente pode ·ames

ma informação ser prestada às 

entidades oficiais que tutelam 

os respectivos sectores. 

Artigo 14° 
1 . Sem prejuízo do artigo anterior, 

as partes comprometem-se a 

manter uma Comissão Paritária 

de acompanhamento do Pro
tocolo. 

. 2. A Comissão Paritária é com

posta por cinco membros: 

a) dois membros indicados pela 

APIFARMA, 

b) dois membros indicados pela 

Ordem dos Médicos; 
c) um, o Presidente, escolhido 

por acordo de ambas as ins

tituições, entre individualida

des de reconhecido mérito, 

independentemente de per

tencerem ou não á área da 

Saúde. 

3. O voto do Presidente é qualifi
cado em caso de empate. 

4 .A Comissão Paritária reunirá 

periodicamente, pelo menos 

uma vez por trimestre, ou quan

do convocada, pelo Presidente 

ou por dois membros da Co
missão. 

Artigo 15° 
1 . A Comissão Paritária tem a 

função de; 

a) interpretar o presente Proto
colo; 

b) propor as alterações que con
sidere necessárias; 

c) apreciar o cumprimento do 

Protocolo, dando conheci
mento de eventuais violações 

aos respectivos Conselhos 

deontológicos e disciplinares. 
2 . Independentemente das fun

ções enunciadas no número an

terior, caberá à Comissão 
Paritária uma função pedagó

gica, nas áreas objecto dest · 

Protocolo 

Artigo 16° 
A Ordem dos Médicos e a 

APIFARMA comprometem-se a 

desenvolver esforços no sentido de 

promover a aplicação e cumpri

mento do presente Protocolo . 

Assinado em Lisboa, aos 22 de 
Abril de 2002 

Ordem dos Médicos 

O BASTONÁRIO 

Professor Doutor José Germano 

Rego de Sousa 

Associação Portuguesa 
da Indústria Farmacêutica 

O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO 

Dr. João José Correia Gomes 

Esteves 
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INFORMAÇÃO 

Posse dos Conselhos 
Nacionais Consultivos 

Com a posse dos Conselhos Na
cionais Consultivos, a Ordem dos 
Médicos deu mais um passo na 
descentralização da Instituição. 
Como referiu o Bastonário, trata 
-se de colegas "reconhecida 
mente peritos nas matérias ou 
que, pelo seu passado e activida 
de são considerados altamente 
idóneos" . 
Na cerimónia de posse, presidida 
pelo Dr. Germano de Sousa e que 
contou com a presença do Dr. 
Pedro Nunes, Presidente da 
Secção Regional do Sul, do Dr. 
António Reis Marques, Presiden
te da Secção Regional do Centro, 
e do Dr. José Moreira da Silva, em 
representação da Secção Regio
nal do Norte, o Bastonário da 
Ordem dos Médicos lembrou que 
os Conselhos Consultivos são 
uma mais valia para o Conselho 

Nacional Executivo pelo contributo 
que podem dar quando "precisa 
de ser aconselhado no que toca 
às diversas áreas cobertas pores
tes Conselhos" . 
Justificando a escolha das diver
sas personalidades, o Dr. 
Germano de Sousa afirmou que 
l/teve como base não só o cuida 

do de escolher as pessoas que 
nos pareciam ser as mais 
indicadas, mas também o de pen
sarmos em termos nacionais e 
nu ma certa capacidade de 
homogeneização desses Conse
lhos". 

" Daí - acrescentou o Bastonário 
da OM - o estar certo de que te
mos um naipe notável de perso
nalidades médicas que só nos 
poderão ajudar na nossa missão, 
ou seja, na defesa da Medicina e 
do Doente". 



Conselho Nacional de 
Deontologia e Ética Médica 

Velar pe1a perfeita observância 
das normas deontológicas que 
regeM tradicionalmente a ética 
médica, no que se refere aos 
deveres para com os doentes, 
o comunidade e aos médicos 
entres;. 

- Elaborar em conformidade com 
o Estatuto, o Código Deontoló
g"co da Ordem dos Médicos. 

Conselho Nacional 
do Exercício da 
Medicina Livre 

- Propor ao Conselho Nacional 
Executivo os respectivos hono
rários, por regulamento próprio; 

- Dar parecer sobre os diferendos 
nas relações entre médicos e 
destes com outros profissionais 
ou instituições oficiais ou parti
culares da medicina livre; 

- Dar parecer sobre legítimos in
teresses dos médicos quanto à 
tributação e quanto a laudos de 
honorários. 

-~ ~--~- :F-•. -. 

Conselho Nacional do 
· Exêrcício da Medicina Livre 

Dr. Jooq.ui!)} Faria de Almeida (Coor
denad_orL: 

Ora. Maria 'elo Carmo Cunha Cava-
leiro AgC'i~Branco 

Dr. Lúcio Joaquim S. Ferreira Coelho 
Dr. Rui Gonçalves Borralho 
Dr. Mário Manuel Chaves Loureiro 
.f>_cg: Maria de Fátima Rodrigues Cle
._:mente Figueira de Araújo 
Dr: António Maria Trigueiros de Sousa 

; Alvim 

I 
Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica 

- Colaborar com o Conselho Na
cional Executivo na elaboração 
do plano científico da OM; 

- Elaborar relatórios e pareceres 
sobre o ensino de pós gradua
ção a apresentar pela OM às 
entidades oficiais; 

- Planificar cursos de actuali
zação e aperfeiçoamento com 
a eventual colaboração das es
colas de ensino médico, hospi
tais, serviços e outras instituições 
públicas ou particulares; 

- Codificar, para efeitos de activi
dade profissional, a qualificação 
médica no que se refere aos 
currículo mínima, tempo de es
tágio e idoneidade dos serviços, 
exames, júris e exercício profis
sional e parâmetros das diferen
tes especializações médicas e 
elaborar os respectivos regula
mentos, podendo fazê-la em 
colaboração com os colégios de 
especialidade e as sociedades 
médicas portuguesas; 

- Organizar uma biblioteca naci 
onal médica em colaboração 
com os conselhos regionais; 

- Manter um centro de documen-

Conselho Nacional do Exercí
cio Técnico da Medicina 

Dr. Faustino Manuel Leitão Nunes 
Ferreira (Coordenador) 

Dr. António da Ass~nção Mendes de 
Araújo 

Dr. José Carlos Ferreira Guimarães 
Prof. Doutor Manuel Fontes Baganha 
Dr. João Carlos Araújo Morais 
Dr. Manuel João Moreira Brandão 
Dr. Manuel Carlos Costa Carvalho 

Dias 

tação e informação médica na
cional e de divulgação bibliográ
fica científica; 

- Dar parecer sobre bolsas de es
tudo e prémios científicos a atri
buir; 

- Assegurar a realização de um 
congresso nacional de medici
na, regular e periódico, além de 
uma reunião anual médica; 

- Promover o intercâmbio com as 
sociedades médicas portugue
sas; 

- Propor a constituição de comis
sões de trabalho ou de estudo; 

- Planificar o educação médica 
das populações; 

- Representar, por delegação do 
Conselho Nacional Executivo, a 
OM junto das entidades oficiais 
e dos organismos relacionados 
com a educação médica; 

- Cooperar no quadro do regime 
legal aplicável com os organis
mos responsáveis pela orienta
ção, programas ou esquemas 
de ensino médico e paramédico. 

(Os presidentes dos colégios de es
pecialidade são assessores técni
cos deste Conselho). 

Conselho Nacional do 
Ensino e Educação Médica 

Prof. Doutor António Abel Meliço 
Silvestre (Coordenador) 

Dr. António José Silvestre Albuquerque 
Matos 

Prof. Doutor Luís Alberto Cardoso de 
Oliveira 

Prof. Dr. Alberto Manuel Barros Silva 
Dr. António Manuel Sousa Pereira 
Prof. Dr. António Manuel Bensabat. 

Rendas 
Dr. Álvaro Eiras de Carvalho 



INFORMAÇÃO 

Admissão por Consenso 
e Admissão à Obtenção de 

Competência de Hidrologia Médica 
] d estão definidas as condições para a Admissão por 
Consenso e Admissão à Obtenção de Competência de 
Hidrologia Médica 
Para conhecimento de todos os Médicos interessados 
publicam-se os respectivos textos. 
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Poderão candidatar-se à obten
ção da Competência em 
Hidro logia Médica, pela Ordem 
dos Médicos: 

Os Licenciados em Medicina ins
critos na Ordem dos Médicos 
que sejam portadores do titulo 
de especialista ou equiva lente e 
tenham frequentado e adquirido: 
1 - Curso de Hidrologia das 

Universidades Portuguesas ou 
equiva lentes. 

2 - Mestrado em Hidrologia ou 
Curso de Estudos Superiores 
pós-graduação que venha a 
ser implementado pela Or
dem dos Médicos ou Instituto 
Universitário. 

Deverão ter prática clínica, de 24 
meses efectivos de, pelo menos, 

20 horas/semana, de consu ltas 
e seguimento dos Termalistas, 
num ou em vários Estabe leci 
mentos Termais, como Directores 
Clínicos, médicos adjuntos, auxi
liares ou estag iários. Para tal, 
deverão apresentar documento 
de contratação da Empresa com 
número de dias de traba lho/ano 
e declaração do Director Clínico 
(médico com competência em 
Hidrologia), caso seja médico ad
junto ou auxiliar. O estágio pode 
ter sido realizado em mais do 
que um estabelecimento Termal, 
desde que seja dirigido por 
médico hidrologista: 

Deverão fazer prova de 
• Prática clínica hidrológica de, 
pelo menos, 24 meses efectivos 
com uma carga horária não 
inferior a 20 horas/semana. Só 

serão válidos os estág ios feitos 
em serviço hidrológico, cujo 
balneário seja dirigido por 
médico hidrologista . 

• Declaração do Director C lí
nico com resumo da activida
de e duração da mesma. 

• Documento comprovativo de 
contratação por parte de Em
presa Concessionária com a 
carga horária e tempo de 
serviço. 

• Curriculum Vitae com particu 
lar orientação sobre a activida
de desenvolvida no ou nos Es
tabelecimentos Termais onde fez 
prática clínica . Nele deverá 
indicar o período e tipo de ac
tividade hidrológica; outras ma
nifestações científicas em que 
tenha participado no âmbito da 
Hidrologia Médica; Cursos, 
Congressos, Jornadas, Traba 
lhos publicados ou apresenta
dos. 

• A entrega de documentos 
referente à admissão por 
consenso dá-se por concluída 
6 meses após a publicação 
deste regulamento. 
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INFORMAÇÃO 

Poder-se-ão propor à admissão para obtenCjão 
da Competência em Hidrologia Médica, pela 
Ordem dos Médicos 

Os Licenciados em Medicina ins
critos na Ordem dos Médicos que 
sejam portadores do título de 
especia lista ou equivalente e te
nham frequentado e adquirido : 

2 - Mestrado em Hidrologia ou 
Curso de Estudos Superiores 
pós-graduação que venha a 
ser implementado pela Or
dem dos Médicos ou Instituto 
Universitário . 

- Curso de Hidrologia das 
Universidades Portuguesas ou 
equiva lentes. 

• Para tal, os interessados deve
rão entregar na Ordem dos 
Médicos : pedido de adm issão 

Eleiç6es da Especialidade 
de Medicina do Trabalho 

17 de Setembro de 2002 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

Ju lho 19 

Julho 26 

Agosto 02 

Agosto 08 

Agosto 16 

Setembro 04 

Setembro 16 

Setembro 17 

Setembro 24 

Setembro 30 

Outubro 17 

Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada 
Secção Regional. 

Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais. 

Prazo limite para as decisões das reclamações. 

Prazo limite para formalização das candidaturas. 

Prazo limite para regularização das candidaturas. 

Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos candidatos. 

Prazo limite para a recepção dos votos enviados pelo correio e por 
entrega directa, em carta endereçada ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Eleitoral respectiva. 

Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto}, acto eleitoral e 
contagem dos votos a nível regional. (A Mesa Eleitoral Nacional funciona 
na Secção que tem a Presidência do Colégio da Especialidade}. 

Apuramento final dos resultados a nível nacional. 

Prazo limite para a impugnação do acto eleitoral. 

Prazo limite para a decisão das eventuais impugnações. 

Horário: das 9:00 às 20.00 horas 

Local: Secções Regionais da Ordem dos Médicos 

para obtenção da competência 
de Hidrologia Méd ica; documen
to de aceitação do médico 
orientador (obrigatoriamente 
portador do titulo da competên
cia); o plano de estágios a 
realizar. 

• Este estágio de prática clínica 
de 24 meses de serviço efec
tivo de consultas e seguimento 
de Terma listas deve ser exerci
do num ou em vários estabe
lecimentos termais, como Mé-· 
d ico adjunto, auxi liar ou esta
giário, com uma carga horária 
de, pe lo menos, 20 horas/ 
semana. 

• Declaração do Director Clín ico 
da aceitação do estágio de prá
tica clínica . Este estágio poderá 
ser rea lizado em ma is do que um 
Estabelecimento Termal desde 
que sejam dirigidos por médicos 
Hidrologistas . 

• Durante o período de estág io 
deverão desenvolver um projec
to de investigação clínica ou ex
per imental, no âmb ito da 
Hidrologia Méd ica, a defender, 
num período de 6 meses, após a 
conclusão do estágio. 

• Após a conclusão do estágio o 
candidato à obtenção do título 
deverá requerer a titularidade 
entrega ndo : 

l. Requerimento 
2. Curriculum Vitae 
3 . Relatório do estágio confirma

do pelo orientador 
4 . Relatório do Projecto de Inves

tigação 

O Curriculum Vitae, relatório de 
estágio e relatório do projecto se
rão apreciados pelos elementos 
da Comissão de Competência, 
que deverão reu nir, com esta fina 
lidade, pelo menos uma vez por 
ano, em data, antecipadamente 
pub licada na Revista da Ordem 

dos Médicos . 
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CONSULTÓRIO JURÍDICO · .. 

Sigilo profissional 
e suas funções 

Dr0 Inês Folhadela 
Consultora Jurídica da Secção Regional 

do Norte da Ordem dos Médicos 

, 
PARECER JURIDICO 

HOMOLOGADO PELO CRN 
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O assunto submetido á nossa 
apreciação envolve diferentes as
pectos do sigilo profissional do mé
dico e das funções que o mesmo 
é chamado a desempenhar no 
âmbito de processos judiciais. 

Pode o médico, desde logo, ser 
chamado a observar um doente 
na qualidade de perito. 

Tal é o que sucede quando, v.g., 
é solicitado um parecer para veri
ficar da (in)imputabilidade do 
agente de um crime ou da sua 
perigosidade. 

No exercício da profissão há situações que 

podem suscitar algumas dúvidas sobre 

aspectos relacionados com o sigilo profissio

nal e das suas funções no âmbito de 

processos judiciais. Um parecer, elaborado 

pela consultora jurídica da Secção Regional 

do Norte, recentemente homologado pelo · 

CRN, deixa aos médicos informações 

Neste caso, o Código do Pro 
cesso Penal contempla nos seus 
artigos 151 ° e ss . as seguintes mo
dalidades de perícia: períc ia mé
dico-legal e psiquiátrica (artigo 
159°) e perícia sobre a persona
lidade (artigo 160°). 

Em ambos os casos, as perí
cias podem ser ordenadas pelo tri 
bunal (juiz) e/ou a requerimento 
do próprio, seus representantes le
gais, cônjuge não separado judi 
cialmente de pessoas e bens, ou 
dos descendentes, ou, na falta 
deles, dos ascendentes, adop-

. , . 
tmportantes e utets . . 

tantes, ou adoptados ou da pes
soa que viva com o arguido em 
condições análogas às dos côn
juges . 

Nestas situações, e porque o 
médico está investido naquelas 
suas fun ções de perito, deverá 
prestar todos os esclarecimentos 
relativos ao objecto da perícia, res
pondendo aos quesitos (pergun
tas) que eventualmente lhe tenham 
sido formuladas e apresentando 
as respectivas conclusões . 

De sa lientar que, nos termos do 
disposto no n° 4 do artigo 156° 



do Código do Processo Penal "os 
elementos de que o perito tome 
conhecimento no exercício das 
suas fun ções só podem ser utili
zados dentro do obiecto e das fi
nalidades de perícia", isto é, no
meadamente, se a perícia é solici
tada no âm bito de um processo 
crime, o re latório apresentado só, 
poderá ser utilizado naquele pro
cesso e o médico só poderá pres
tar os esclarecimentos que lhe 
sejam solicitados no mesmo pro

cesso . 
No entanto, as situações que 

vêm de ser descritas não são as 
que levantam maiores dificulda
des, mas sim aquelas outras em 
que o doente não é ouvido ou 
consultado quanto á prestação 
das informações clinicas e que se 
situam fora do âmbito da perícia 
(ordenada ou requerida judicial
mente). 

Nestes casos a regra é a de que 
o med ico está sujeito e obrigado 
ao sigi lo profissional, pelo que não 
poderá reve lar quaisquer informa
ções clín icas. 

A vio lação daquele dever de si
gilo constitui, de resto, à luz do 
Código Penal Português, um cri
me previsto e punido nos termos 
dos artigos 195°

1
e 383°. 

O sigilo só poderá ser quebrado 
se2 : 

a) o doente vier a dar o seu con
sentimento de forma expressa 
(por escrito ou verbalmente) ou 
de forma tácita (através de 
comportamentos concluden
tes dos quais resultem aquela 
vontade de consentimento); 

b) for absoluta mente necessário 
á defesa da honra, dignidade 
e dos legítimos interesses do 
próprio médico (v.g., o doente 
acusa o medico de uma práti 
ca irregular da medicina ; a 

CONSULTÓRIO JURÍDICO 

forma de este se defender im 
plica a revela ção de informa
ções clinicas)3

; 

c) mediante uma ordem ema
nada pelo tribunal imediata
mente superior àquele onde a 
escusa de depoimento sobre 
factos abrangidos pelo sig ilo ti
ver sido suscitada (dr. artigo 
135° do Código de Processo 
Penal) . 

Nas situações referidas em c) o 
que está em causa é o seg uinte 
procedimento: 
• suponhamos que, durante uma 

investigação criminal , o Minis
tério Público ou o juiz de 1 a ins
tância verifica que o arguido, no 
dia dos factos, recorreu ao hos
pital. Assim, endereça ao médi
co que assistiu o arguido um pe
dido de informações clínicas. 

• Este modo de actuação é erra
do e perante tal ofíc io o méd ico 
deve responder, invocando o de
ver de sigilo e dizendo que tais 
informações só poderão ser 
prestadas mediante prova da 
autorização do arguido/doente 
ou mediante ordem do tribunal 
imediatamente superior (se ja, p. 
ex., o Tribunal da Relação do Por
to). 

• A autoridade judicial fa ce àque
la escusa terá, assim, que pro
mover a obtenção do consenti
mento do doente (ou do seu re
presentante legal) e/ou reque
rer a intervenção daquele tribu
nal superior. 

• Na primeira situação, bastará 
que anexe ao pedido de infor
mação clínica uma autorização 
escrita e assinada pelo doente 
no qual o mesmo cons inta no 
fornecimento das informações 

· clínicas; 

• Na segunda situação, o juiz ou 
o Ministério Público terá que, nos 

termos do disposto no já citado 
artigo 135° , formular um pedi
do ao tribunal imediatamente 
superior no qual, fundamen 
tando nas razões de interesse 
público e/ou justiça, requeira o 
levantam ento do sigilo a que o 
médico está obrigado . 

• Antes de decidir, o tribunal su
perior tem que so licitar um pa 
recer à Ordem dos Médicos. 



(/) 

8 
õ 
UI 
::;; 

[!l 
o 
::;; 
w o 
a: o 
{:! 
·~ 
a: 

CONSULTÓRIO JURÍDICO 

• Só depois desse parecer ser jun 
to ao processo é que o tribunal 
superior está habilitado a deci
dir e, case o entenda, a autorizar 
o levantamento do sigi lo. 

• Caso ta l autorização seja dada, 
então e só então, o médico po
derá prestar as informações so

licitadas. 

De sa lientar que, em caso algum, 
a invocação de um motivo como o 
"esclarecimento da justi ça" ou o 
"esclarecimento da segurança 
socia l" e, por si se, suficiente para 
que o médico preste as informa

ções . 
Quanto á invocação de "um me
lhor e ma is rápido tratamento do 
doente" o que aqu i poderá estar 
em causa é o chamado consenti
mento presumido. 
Isto é, face às circunstâncias do 
caso e verificando-se que a infor
mação so li citada sem o consenti
mento expresso do doente visa, de 
facto, promover o seu melhor e 
mais rápido tratamento e se o 
médico puder afirmar que "se o 
doente se pudesse pronunciar te
ria dado o seu consentimento" e 
que, a espera por esse consenti
mento e susceptível de causar 
danos ou provocar o seu agrava
mento, então o médico poderá 
prestar tais informações. 
Sa liente-se ainda que, o doente ou 
está legalmente incapacitado de 
prestar o seu consentimento {por
que é menor, interdito ou inabi lita
do} ou está temporariamente in 
capacitado (porq ue, p. ex., está 
embriagado, ou se encontra 
a mnésico ou em estado de coma) . 

No primeiro caso quem presta 
o seu consentimento são os seus 
representantes legais {quem exer
ce o poder paternal, tutor ou 
curador}. 

No segundo, perante a impos-

sibi lidade temporária de obter o 
consentimento expresso do pró
prio doente, haverá que aplicar o 
que vem de ser dito no que se re
fere ao consentimento presum ido, 
tudo sem prejuízo de o medico 
procurar um apoio na sua deci 
são ouvindo, p. ex., os familiares 
directos do doente ou o seu côn

juge. 
No entanto, a complexidade des
tas questões não se esgota no que 
vem de ser referido, pe lo que há, 
também, que ter em conta que : 
a) há legislação que contemp la 

situações especiais como são 
aquelas das doenças de decla 
raÇão obrigatória e das trans
fusões de sangue a Testemu 
nhas de Jeová ; 

'b) O Código Deontológico deter
mina, no seu artigo 72°, que o 
sigilo não impede que o médi
co adopte " ... os precauções 
necessárias, promovo ou par
ticipe em medidas de defesa 
sanitária, indispensáveis à sal
vaguarda da vida e saúde de 
pessoas, nomeadamente dos 
membros da família e outras 
que residam ou se encontrem 
no local onde estiver o doen
te". 

Finalmente, saliente-se que não é 
pe lo facto de o doente se encon
trar preso que o mesmo está in ibi
do do gozo e do exercício dos seus 
direitos, liberdades e garantias. 
No verdade, nestas situações de 
privação da liberdade há dire itos, 
liberdades e garantias que sofrem 
mais intensas restrições {como é o 
caso, desde logo, do próprio direito 
à liberdade de circulaçãoL mas 
outros há que permanecem 
intocados, sendo gozados e 
exercidos por aque les indivíduos 
tal qua l os cidadãos em geral. 

·-. 

Tal será, precisamente, o caso do 
direito dos presos à sa lvaguarda 
da confidencialidade dos seus 
dados clínicos, mesmo quando 
assist idos nos estabelec imentos 
prisionais, no entanto, com as res
trições decorrentes das situações 
referidas anteriormente {exemplo: 
perícia médica atinente à sua 
personalidade, consent imento 
expresso, consentimento presu
mido e necessidade de prestação 
de certas informações como única 
forma de acaute lar as med idas de 
defesa san itária dos outros 
presos). 
Em síntese, podemos concluir que 
o dever de sigi lo ou segredo é um 
dever com especia l intensidade no 
'exercício da activ idade médica até 
porque esta envolve ou se a licerça 
numa especial relação de confi
ança entre o médico e o doente. 
Daí que seja o mesmo concebido 
em termos absolutos, apenas 
estando sujeito às excepções 
referidas. 

1 Este artigo pune com peno de prisão até 
um ano ou peno de multo até 240 dias o 
meédico que" ... revelar segredo alheio de 
que tenho tomado conhecimento em ra
zão do seu ... emprego, profissão ou arte", 
aplicando-se nos situações em que aquela 
haja no âmbito do direito privado. É que, 
se o médico agir no suo qualidade de fun
cionário público o artigo 383° dispõe que 
2°funcionário que, sem estar devidamen
te autorizado, revelar segredo de que te
nho tomado conhecimento .. . no exercício 
dos suas funções ... com o consciência de 
causar prejuízo ao interesse público ou o 
terceiros, e punido com peno de prisão até 
3 anos ou com peno de multo". 

2 As situações que são referidos encon
tram- se contemplados no artigo 70° do 
Código Deontológico 

3 Neste coso, o alínea b) do artigo 70° do 
Cód igo Deontológico determino que o 
médico deve efectuar prévio consulto ao 
Presidente do Ordem dos Médicos. 



OPINIÃO 

Citações sobre alguém 
que saiu do Governo 

Dr. Miguel Leão 
Presidente do Conselho Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos 

Não foi pacífica a relação entre 
o anterior Ministro da Saúde e 

os dirigentes da Ordem dos Mé
dicos. Além das decisões relacio
nadas com as orientações e alte-

rações que introduziu no siste
ma, o Prof Correia de Campos 

notabilizou-se também pela 
forma 'f!lenos delicada como às 

vezes se referiu aos membros da Ordem dos 
Médicos, democraticamente eleitos. 

Visado numa entrevista, o Dr. Miguel Leão, 
Presidente da Secção Regional do Norte da 

Ordem dos Médicos, elaborou um conjunto de . ~ cttaçoes ... 

Em entrevista ao Sr. Esteves, do 
Jornal Independente, o Dr. António 
Correia de Campos considerou os 
dirigentes da SRN da Ordem dos 
Médicos como pouco inteligentes. 
Sobre ele não tenho nenhuma ori 
ginalidade a dizer. Vou apenas 
citar notícias da imprensa e juntar
-lhes algumas citações célebres, 



que, por qualquer razão obscura, 
me fazem lembrar António Cor
reia de Campos . 

Um táxi vazio chegou ao n° 
1 O de Downing Street e quan
do a po rta se abriu Attllee 

sa iu-Churcill. 

Todo o idiota gosta de se ou
vir a zurrar-Thomas Fuller. 

John M. Keines sobre Lloyd 
George: Quando ele está sózinho 
numa sala, não está lá ninguém. 

Thomas Carlyle sobre Napo
leão III: A sua mente era uma 
espécie de mina de enxofre extin 
ta. 

Aneurin Bevan sobre Neville 
Charberlain: Ele tem a lucidez 
do subproduto de uma mente fun
damentalmente estéril. 

Joseph Brown sobre Ulysses 
Grant: As pessoas estão cansa 
das de um homem que não tem 
uma única ideia acima de um 
cavalo ou de um charuto. 

Charles Tall eyrand sobre 
Voltaire: Há alguém que é mais 
inte ligente que Voltaire, e isso é o 
mundo inteiro 

António Correia de Campos : 

O Perfi l 

Perfi l do Prof. Correia de Campos : 
Politicamente, é considerado pró
ximo de Jorge Sampaio (na altura 
em que este liderava a oposição, o 
Prof. Corre ia de Campos foi o 
porta -voz do PS para a área da 
Saúde), foi Secretário de Estado no 
V Governo Provisório, liderado por 
Vasco Gonça lves e no V Governo 
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de 9 de Julho de 200 1- Mono João Pereira)_ A cADEIRA-

. QUE SE SEGUE·_ As Decisões 

Há um mês que não se fuma no 
sexto andar do edíficio do Ministé
rio da Saúde . E que também dei
xou de se fumar nas reuniões do 
Conselho de Ministros, tudo por
que Correia de Campos entende 
que o exemplo deve vir de cima. 
(Título do entrevisto ao Jornal Público de 26 
de Julho de 2001 com Joana Ferre iro do Cos
to, José Manuel fernondes e Mario João Gui-
morães) 

Correia de Campos admite que é 
pouco conhecido pela população 
e um dos seus objectivos, no seu 
dia-a-dia, é dar-se a conhecer 
(Jornol de Notícias de 3 1 de Agosto de 2001-
Joõo Luís Compos) 

Ministro da Saúde partiu uma ca 
deira velha no Hospital da Guar
da . Um gesto simbólico para que
brar o enguiço da má imagem da 
unidade (Jornal Público de 17de Agosto de 

2001 - Gustavo Brás) 

A propósito da cadeira partida pelo 
Ministro da Saúde: "Título: A Ca -
deira que se segue. Sub-Título: O 
Ministro da Saúde, num gesto sim
bólico e pretensamente educativo, 
partiu uma cadeira numa enfer
maria da Guarda. Mas não pôs 
outra no seu lugar. Estará a reser
var forças para a cadeira que se 
segue? Texto: Desde que Salazar 
caiu de uma cadeira, nos idos de 
sessenta, que o país não ouvia falar 
de cadeiras como objectivo políti 
co . Até que o Ministro da Saúde, 
numa assumida ingenuidade de es
treante no cargo, resolveu fazer 
pedagogia em madeira despreve
nida . E de tal modo fi cou satisfeito 

- .. gesto simbólico"~ 
- • • ·UQ da Saúde, num - cadeira . 
O muus ed tivo parnu uma ~n<. 
pn:tensamcnte. uca ~a. Masnãopôso._rl 
numa enferman~ ~~rv:ir as torças para a cade> 
seu lugar. Es~ ~ 
que se segue-
- _ .... ira.nosidoS~ 

caiudeUID3...,..._.,. _....,;..,._c:cxnr 
I)eSde que Sa}a7.al'_ -

0 
()U'lia falar de~-

sessenta. que o~ na 
0 

JniniSI:rO da Saúde.~ 
bjecto polítiro- Até que estreallte no cargo,;;\ 

0 Ida mgenuidade de ~da-E de ~ 
assun'__,._.,.,;a.eunnadelra querontoua 
fa1.1!Tpt:U"'b-"~eitoOOlD0seu~. exemPlo. 
modoft~sa paraquedllli~ · 
história à unpretrar~umada5~2,':n,.. 
~---..1"' aoen ....,...,.veras ...-. 
\JW>L";ntes puxaram-no...-;- veruãgnaa cai 
duasd 'tal Ele,SIJPOndoquelll pest!091abatJ 

?:>~~esa~bo~-:roi. Fa}soalar 
'""'""' ---'""' mtragll""" , para doentes.couu~ aumac;adeiraque 
queixas~ 

como o seu acto que contou a his-
tória à imprensa para que dali 
saísse exemplo. Na Guarda, ao 
entrar numa das enfermarias que 
visitava, duas doentes puxaram-no 
para ver as "más condições" do 
Hospital. Ele, supondo que ia ver 
"água a cair dos tectos, paredes a 
esboroarem-se, pessoal a bater 
nos doentes, comida intragável, lá 
foi. Falso alarme: as queixas resu 
miam-se a uma cadeira que para 
ali estava decrépito, sem cumprir 
condignamente o seu papel. Foi 
então que o Ministro, num repente 
de eficácia, resolveu parti -la pa ra 
"quebrar o enguiço". Um gesto sim
bólico, a mostrar que é possível, se 
quisermos, remover o que está mal 
e melhorar o que está bem .... Mas 
presume-se que o método da ca
deira nem sempre seja fiável. O 
que se sucederia se as doentes da 
Guarda, em lugar de uma cadeira 
velha, lhe tivessem apontado vidros 
partidos? Ou os enfermeiros mal 
encarados e com tendência para 
o desleixo? Que faria o Ministro 
da Saúde, animado pela mesma 
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lógica do exemplo positivo? Esti
lhaçaria o resto dos vidros para que 
rapidamente os substituíssem? 
Ameaçaria de despedimento os 
enfermei r os prevaricadores" (Co
mentório do Jornal Público de 19 de Agosto 
de 2001- Nuno Pacheco} 

Título : "A mó estreia do minis
tro" 
Texto : A Administração Regional de 
Saúde do Norte convocou os jor
nalistas para a sua sede para uma 
reunião, ontem, com o novo minis
tro da Saúde, Correia de Campos. 
Entretanto, informava que às 13 
horas, aquele membro do Gover
no estava disponível para receber 
os órgãos de comunicação social. 
O Público foi pontual, mas qual 
não foi a sua surpresa, ao saber 
que a conferência de imprensa já 
se tinha realizado, um pouco antes 
do meio-dia, e que o ministro só 
estaria disponível por volta das 14 
horas .. .. O Ministro apareceu fal
tavam dez minutos para as 14 ho
ras e, face à presença da Lusa e do 
DN, que ali se mantiveram, excla
mou "Outra vez a comunicação 
social? Eu já falei ... mas digam lá 
o que querem saber." (Jornal Público 
de 2 1 de Julho de 200 1- Cesoltino Pinto) 

Título : Ministério da Saúde dis
crimina jornalistas . Queixa 
apresentada na Alta Autori 
dade 
Texto : Atendendo à natureza da dita 
reunião, ou seja, a apresentação 
pelo Ministro, das linhas de orien
tação da sua política, o Sindicato 
dos Jornalistas sa lienta que o Mi
nistério, ao condicionar o acesso a 
uma lista prévia de convites excluiu 
de facto um grupo de órgãos de 
informação e chegou ao ponto de 
expulsar uma jornalista do 24 ho
ras que se apresentara no loca l 
(Notícia do Jornal de Notícias de 25 de Agosto 
de 2001) . 

A propósito 
do défice na Saúde 
Segundo o Prof. Correia de Cam
pos, todos os dossiers que o aguar
dam são preocupantes mas os 
encargos, os custos e o défice são 
as questões que mais o preocu
pam. (Tempo Medicino de 9 de Julho de 
2001- Andreia Mociel) 

Pergunta: É um momento próprio 
para abanões? 
Resposta : Tem de ser. As medidas de 
contenção da despesa pública já 
são um abanão forte (Entrevista ao 
Jornal Público de 26 de Julho de 2001 com 
Joan a· Ferreiro do Cos ta, José Manuel 
Fernandes e Mario João Guimarães} 

Pergunta: Este défice maior do 
que se esperava iró implicar 
um outro orçamento rectifi
cativo? 
Resposta: Penso que não . O défice 
de 200 milhões de contos é gerível 
e gostaria de o reduzir. O que não 
seria gerível era um défice de mais 
de SOO milhões de contos (Entrevista 
ao Jornal Público de 26 de Julho de 2001 
com Joana Ferreiro do Cos ta, José Manuel 
Fernandes e Mario João Guimarães) 

Ao Observatório da Saúde, presi
dido pelo Professor Sakellarides, 
garanto-lhe recursos para dizer 
exactamente o que pensa sobre o 
sistema . (Entrevisto ao Jornal Público de 
26 de Julho de 2001 com Joana Ferreiro do 
Costa, José Manuel Fernandes e Mario João 
Guimarães} 

A sua antecessora dizia que 
não precisava de mais dinhei
ro para a Saúde. Concorda? 
Resposta: Não. Toda a gente precisa 
de muito mais dinheiro para a 
Saúde do que aquilo que tem (Entre
vista ao Diório de Notícias de 16 de Agosto de 
2001- Ano Mafalda lnócio) 

Citação de António Correia de Campos: 

"Titula hoje um jorna l que a factu 
ra de medicamentos teve em 1999 

um aumento de 11 por cento . Tiro 
o meu chapéu e considero uma 
fantástica performance do Gover
no" (Independente de 7 de Setembro de 
200 1- Fernando Esteves) 

As opiniões sobre 
os profissionais 
de Saúde 
O Farmacêutico possui competên
cias para substituir o medicamen
to prescrito pelo médico sendo que 
este último deve ser encarado 
como um gestorfinanceiro a quem 
é atribuído um orçamento anual. 
(artigo de opinião de António Correio de Cam
pos publicado no SIC On-line e citado no Tem
po Medicino de 9 de Julho de 2001) 

Há a cultura, a tradição de os blo
cos operatórios só funcionarem 
metade do dia porque de tarde os 
médicos estão nas clínicas priva 
das (Entrevisto ao Jornal Público de 26 de 
Julho de 200 1 com Joana Ferreiro do Costa, 
José Manuel Fernandes e Mario João Guima-

rães) 

O que vai acabar é a noção de 
que o médico é proprietário de um 
lugar (Entrevisto ao Jornal Público de 26 de 
Julho de 200 1 com Joana Ferreiro do Costa, 
José Manuel Fernandes e Mario João Guima
rães) 

Sobre o acto médico : "não vou 
gastar os meus tempos com ques
tões que não essenciais. Se os 
médicos quiserem fazer uma gre
ve sobre isso e se vencerem agre
ve, então vamos ver." (Entrevista ao 
Canal TV - Medicino em 1 7 de Agosto de 

200 1- Marina Caldos) 

" .. . Antes o Ministro Correia de 
Campos afirmara, quando desper
tado para o problema- existente 
em muitos hospitais que diz des
conhecer e para os quais tem pro
gramadas visitas surpresa - que, 
dada a escassez de enfermeiros no 



mercado, qualquer desses profis-
sionais seria certamente 
reutilizado" 
(Editorial do Diário de Not[éias de 24 de Agos
to de 2001 - Francisco Azevedo e Silva) 

As opções sobre 
política do 
medicamento 
A propósito de orçamentos clíni
cos: "se um médico se desviar 
daqueles não merece o créd ito de 
poder prescrever medicamentos 
pagos pelos cidadãos portug ue
ses" 
Pergunta : Qual é a consequên
cia disso? 
Resposta: Pode ter toqas as 
consequências, nomeadamente a 
suspensão do direito de prescrição 

Pergunta: Esta medida ap lica-se 
também aos médicos que exer
cem clínica privada? 
Resposta: Com certeza . Eles têm 
uma re lação contratualizada com 
o SNS, podem prescrever medica
mentos pagos pelo Estado, podem 
gastar o nosso dinheiro - o seu, o 
meu. (Entrevista ao Jornal Público de 26 de 
Julho de 2001 com Joana Ferreira da Costa, 
José Manuel Fernandes e Maria João Guima
rães) 

O Ministro da Saúde quer li mitar 
os gastos do Estado com medica
mentos comparticipados. (Semaná
rio de 27 de Julho de 2001 - Ulia Marcos) 

Os maiores credores da Saúde 
estão de cabeça perdida. O Or
çamento Rectificativo, aprovado 
pelo Parlamento há mais de um 
mês, ainda não foi publicado em 
Diário da Repúb lica. Resultado: 
não há dinheiro para pagar o que 
está em atraso neste ano nem 
nunca é mais efectuada a 
assumpção pela dívida pública do 

que foi gasto até 2000 (Diário de 
Notícias de 1 de Agosto de 2001 - Ana Mafalda 
In ácio) 

Ministro desconhece início de 
amortização de dívidas: O Minis
tério da Saúde a inda não sabe 
quando é que vai começar a pa 
garas 390 milhões de contos para 
amortizar as dívidas do Serviço 
Nacional de Saúde decidido no 
âmbito do Orçamento Rectificativo 
aprovado no final de Julho. Isto 
apesar de Correia de Campos ter 
garantido que "hoje ou quarta-fei
ra iriam ser mobilizados os recur
sos para pagamento das dívidas" 
do Ministérip aos seus principais 
credores. Mas à tarde a assesso
ria de imprensa do seu gabinete 
emitiu um comunicado onde afir
mava que afina l o Governo ainda 
se encontra a reco lher as assina 
turas para um despacho conjunto 
regulamentando a transferência 
das dotações destinadas à aquis i
ção das dívidas da Saúde até 31 
de Dezembro de 2000 e que não 
é possíve l nesta data afirmar com 
exactidão em quantas tronches e 
em que datas ocorrerá essa 
disponibil ização de recursos (Diário 
Económico de 22 de Agosto de 200 1-João d' 

Espiney). 

Conhecimento sobre 
. -a organ1zaçao 

dos serviços de saúde 

Perante o pedido de ajuda do Di
rector do Centro de Saúde de For
nos de Algodres para manter em 
funcionamento o Serviço de Aten
d imento Permanente durante 24 
horas : "Não tenho nada a ver com 
as vossas prioridades, são os se
nhores os responsáveis por tal" 
(Comércio do Porto de 14 de Agosto de 200 l
Cor/a Campanela). 

OPI 
..... 

Pergunta: Conhece a o os 
hospitais e centros de saúde? 
Resposta: Não. s·e conhecesse não 
era o Min istro da Saúde. O minis
tro não tem tempo para isso (Entre
vista ao Diário de Notícias de 16 de Agosto de 
200 1- Ana Mafalda Inácio) 

Pergunta: Boa parte do orçamen
to é para horas extra. J ustifi
ca-se? 
Resposta: Saber se se justifi cam ou 
não? O ministro da Saúde é a úl
tima pessoa a poder responder a 
isso (Entrevista ao Diário de Notícias de 16 
de Agosto de 2001 - Ana Mafalda Inácio) 

Pe rgunta: Mas conhece as admi
nistrações que tem. São com
petentes? 
Resposta: Não as conheço e não 
tenho condições para saber se te
nho outras mais competentes. (En
trevista ao Diário de Notícias de 16 de Agosto 
de 2001 - Ano Mofo /da Inácio) 

Pergunta: Quais são as priorida
des para 2002? 
Resposta: Não sei qua is são as mi 
nhas prioridades. (Entrevis ta ao Diário 

de Notícias de 16 de Agosto de 2001- Ana 
Mafalda In ácio) 
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A propósito da Lei de Gestão 
Hospitalar: "Temos aprendido 
com as experiências do Amadora
-S intra,Vila da Feira e Matosinhos. 
E não va mos esperar por Fevere i
ro, pelos resu ltados das ava liações 
para fazer alguma co isa. Vamos 
co meçar já". (Entrevisto ao Diário de 
Notícias de 16 de Agosto de 200 1-Ano Mafalda 
Inácio) 

A propósito do ad iamento de 
consultas e cirurgias : "O pri
meiro problema é saber porque 
são ad iadas, mas temos de o evi
tar. Se me perguntar porque acon
tece, não sei" . (Entrevisto ao Diário de 
Notícias de 16 de Agosto de 200 1-Ano Mafalda 
Inácio) 

«Guilherme de O li ve ira Martins 
despachou no mês passado "com 
preocupação" para o Tribuna l de 
Contas e para o Ministro Correia 
de Campos uma auditoria aos 
serviços sociais do Ministério da 
Saúde, rea lizada pe la Direcção 
Gera l do Orça mento onde foram 
detectadas situações irregu lares, 
nomeadamente "má utilização de 
dinhei ros públicos" ... Correia de 
Campos e o seus dois secretários 

de Estado, Fran cisco Ramos e 
Carmen Pi gnatelli foram alguns 
dos subscritores da Amusa, cuja 
escritura foi assinada em Novem
bro de 1998 por Maria de Belém 
Roseira .... A auditoria agora des
pachada por Oliveira Martins foi 
ped ida em Fevereiro de 2000 após 
ter tido conhecimento das conclu 
sões de uma inspecção feita pelos 
serviços da Saúde e do Ministério 
da Reforma do Estado, em Novem
bro de 1999. Aí já eram relatadas 
situações de irreg ularidade pro
cessual que envolviam a Amusa» 
(Diário de Notícias de 18 de Agosto de 200 1-

Ano Mafalda Inácio e Paulo Costa Simões) 

Nomeações 
e Demissões 

"Carta a um am igo que foi para o 
Govern o : Não deixes crescer mais 
a Administração Centra l. Pelo con 
trário procura reduzi-la aproveitan 
do a opo rtunidade da descon
centração te rrito ri a I" (Art igo de António 
Correio de Campos publicado no Jornal Pú
blico de 1 de Julh o de 200 1 após o suo no
meação como Ministro do Saúde) 

A propósito da criação do Alto
-Comissá rio da Sa úde : "Quando 
os directores gera is eram ainda 
uma centena talvez o problema 
fosse contornáve l. Quando eles (e 
os equ iparados) são cerca de cin 
co ce ntenas ou desgraduamos 
quatro centenas de altos dirigen
tes, ou teremos que criar uma outra 
categoria superior na administra
ção púb lica (artigo de António Correio de 
Campos publicado no Diário Económico de 

20 de Agosto de 200 1) 

Ti tu lo: "Acócios e comissários" 
Texto : O novo e frenético Ministro 
da Saúde anunciou quinta -feira a 
criação de um Alto-Co missário 

·-· 

para a dita ... Em vez de um pom
poso A lto-Comissário não seria 
mais fácil dar a tal competência 
que escapa ao tal director geral e 
deixar o país em paz com cargos e 
mais ca rgos, competências atrás 
ou à frente, em baixo ou em cima ... 
Este País de acácias burocratas 
burocratas acacianos não tem 
emenda. Tudo é dificil, tudo é 
rócocó, tudo é complicado e nada 
funciona de forma eficaz ... . Senhor 
Ministro da Saúde : crie lá o que 
quiser, pode ser o Alto ou Baixo
Com issário, tanto faz, como ca l
cu la . Mas diga ao povo quantos 
cargos, co missões, administra
ções, delegados e sub-delegados 
irão acabar. E, já agora, se o Alto
-Com issário, de tão grandes e du
vidosas tradições em Portugal, não 
poderá, a prazo, dispensar igual
mente ministro e secretário de es
tado" . (Editorial do Diário de Notícias de 4 
de Agosto de 2001- António Ribeiro Ferreira) . 

A opinião de Marcelo Rebelo de 
Sousa sobre o Alto -Comissário 
para a Saúde: "Há um problema 
grave na Saúde. É preciso alguém { ) 
com força para o tratar que deve 
ser ministro ou secretário de Esta -
do. Se se cria um alto comissário 
passa a haver dois Governos. Se a 
moda pega passa a haver o Go
verno que é Governo e o Governo 
dos altos com issários! E até admi -
to que, na óptica de António 
Guterres isto seja o ideal! Os pro
blemas serem remetidos para os 
a ltos comissários! Mas de repente 
os portugueses descobrem que 
nada do que é importante é com o 
Governo! É com o outro Governo 
formado pelos altos comissários. 
(Citação do Diário Económico de 7 de Agosto 
de 200 1 de uma entrevisto à TVI de 5 de 
Agosto de 200 1). 

O resultado de uma das primeiras 
nomeações realizadas pelo Minis-



tro da Saúde: "O novo director do 
Hosp ital Garcia de Orta, João 
Urbano, que substitui João Pimen
ta no dia 21 de Agosto, já anun
ciou que vai levar uma equipa de 
dez elementos contando com 
administradores, delegados, secre
tários e adjuntos. Até agora o staff 
contava apenas com um adminis
trador delegado, o director e duas 
secretárias". (Diário de Notícias de 5 de 

Agosto de 200 1) 

Ex-Director processa Ministro da 
Saúde. Correia de Campos vai ter 
de explicarem tribunal a demissão 
do Director do Hospital Garcia de 
Orta, que tinha sido reconduzido 
no cargo por Manuela Arcanjo. (ln
dependente de 24 de Agosto de 2001 - Pedro 

Guerra) 

Balanço 
de Actividades 

"O Ministro da Saúde veio dizer 
primeiro que não havia dinheiro 
para pagar às farmácias e depois 
que não havia certezas quanto às 

tronches e aos montantes 
disponiveis. Não contente com 
essa confusão o seu Ministério ain
da veio garantir que não havia 
despedimentos de enfermeiros 
quando se falava da saída de mais 
de 1 00 daqueles profissionais de 
saúde" (Expresso de 25 de Agosto de 200 1-
Secção Economia; Rubrica "Cotações a Des

cer"- Francisco Ferreira da Silva) 

"O Novo ministro da Saúde está a 
revelar-se um recordista em 
"gaffes" públicas. Em poucos dias, 
acumulou um embaraçoso episó
dio com uma cadeira partida no 
Hospital da Guarda à inaudita 
confissão dé que não seria minis
tro se conhecesse melhor os hos
pitais . A série de deslizes culminou, 
esta semana, com uma risonha 
declaração de que iriam ser pa
gos, no prazo de horas, às farmá
cias e labo ratórios, muitos dos 
milhões de contos de dívida do 
Estado ... Declaração desmentida 
oficialmente, pouco depois pelo 
serviços do seu próprio Ministério . 
Sendo consensualmente reconhe
cido como um dos melhores qua
dros do país no sector da Saúde, é 
caso para recordar que há técni -
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cos que nunca se adaptam às 
desgastantes e exigentes funções 
da actividade pol ítica . Que requer 
mais experiência, aptidões e ta
lentos do que pode parecer à pri
meira vista. (Expresso de 25 de Agosto de 
200 1; Em Baixo - Rubrica Altos e Baixos) . 
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OPINIÃO 

Ainda os Concursos 
H os pita lares 

M. I. Lima Ferreira 
Chefe de Serviço de Medicina Interna 

Hospital Militar de D. Pedro V, Porto 
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Fo i com muito agrado que li os 

artigos de opinião sobre "concur

sos hospitalares- factos, reflexões 

e propostas" e "concursos com 

júris ag rilhoados", da autoria res 

pectivamente do Dr. Luiz Damas 

Mora e do Prof. Henrique 

Carmona da Mota, publi cados no 

n° 23, de Setembro de 200 1, da 

revista da Ordem dos Méd icos. 

Este artigo não é nem pretende ser 

uma resposta a qua lquer deles, 

antes uma achega para mais uma 

reflexão séria e fronta l, sobre um 

assunto que preocupa uma larga 

faixa de méd icos em Portugal. 

Tema dominante e po lémico, tudo 

se desenrola sempre à volta da 

mesma argumentação: modus 
faciendi dos concu rsos e falta de 

Mais um artigo de opinião sobre os Concursos 
. Hospitalares. O autor, classifica-o como "uma 

reflexão séria e frontal sobre um assunto que 
preocupa uma larga faixa de médicos em 

Portugal". 



OPINIÃO 

coragem para encarar a sua pro

blemática. 

Em nosso entender, as críticas sur

gem quase sempre quando se tra
ta de Concursos de Provimento, 

pois os de Titulação são mais pa

cíficos, não estando em jogo um 

prosseguir de carreira, um salto 

quantitativo ou mesmo um vínculo 

profissional. 

Porém, quando o acesso a deter

minado lugar (da Função Pública) 

está em jogo, tudo se complica. 

É aqui que o princípio que enfer

ma o provimento está filosofica

mente errado, em nosso entender: 

quem escolhe o ca ndidato - o júri 

- não mais vai ser responsável pela 

escolha. Por seu lado, o candida 

to. 

Uma vez aceite, jamais vai ter que 

prestar contas perante quem o 

escolheu. 

Trata-se pois do princípio das in

consequências, isto é, não há 

penalização após o terminus do 

Concurso, de parte a parte, quan

do muito situações de gratidão, 

quiçá menos saudáveis. 

A legislação portuguesa actual não 

prevê que qualquer Chefe de Ser-

viço, mesmo investido nas funções 

de Direcção seja penalizado direc

tamente por uma má opção. Ain

da por cima, na Função Pública, 

as nomeações são "para toda a 

vida". Na pior das hipóteses, o que 

pode acontecer é não haver 

recondução, quando terminar a 

comissão de serviço. Pena leve para 

tão grande empresa! 

Por sua vez, alguns elementos do 

júri nem sequer são do mesmo 

Serviço, por vezes nem da mesma 

Instituição. 

Reduzindo ao absurdo, a selecção 

dos candidatos faz-se como se 

fossemos nós a escolher os em

pregados do restaurante onde ha

bitualmente almoçamos - certa

mente que pretendemos ser servi

dos por funcionários competentes 

e corteses, mas ... se a nossa esco

lha não for a ideal, o problema não 

nos irá afectar muito, pois será o 

patrão quem arcará com as 

consequências de uma escolha que 

não foi dele; por sua vez o empre

gado não se vê obrigado a nada 

nem somos nós que lhe pagamos! 

É pois esta a relação teórica entre 

júri, candidatos e ministério em

pregador-pagador. 

Ora esta situação tal qual está, não 

serve. 

Enquanto não houver consequên

cias directas para uma avaliação 

contínua, séria, honesta, isenta, do 

desempenho médico - e hoje há 

parâmetros objectivos de rentabi

lidade, para qualquer especialida 

de, no sentido lato do termo (não 

só números, avaliados calmamen

te no conforto de um qualquer 

gabinete), parâmetros esses que 

resultam de itens os mais variados, 

desde a competência técnica, de 

cortesia, empatia no binómio mé-

dico-doente, que levam ao resul

tado final de rentabilidade/eficá 

cia multifacetada,- qualquer ele

mento não se vê estimulado a tra

balhar no seu melhor. 

Por sua vez, os Chefes e directores 

de Serviço também são avaliáveis, 

não só de per si, como sobretudo 

pelo que produzem os colabora

dores que 'escolheram . 

Só assim, a escolha será livre, as

sumida e as consequências não se 

farão esperar, pela positiva ou pela 

negativa, com os inerentes estímu

los ou perdas de cargo de Chefia, 

respectivamente pela "escolha 

acertada" ou "desadequada". 

Enquanto isto não acontecer, as 

'impugnações (legalmente instituí

das, o que alguns júris parecem 

querer ignorar como um direito 

que assiste a qualquer candidato, 

mesmo que não seja litigante de 

má fé), continuarão a ocorrer, 

como até há pouco tempo não 

acontecia e ser nomeado para um 

júri continuara a ser com frequên

cia um pesadelo. 

Mas que a situação começa a ser 

insustentável, lá isso começa e a 

solução, em nosso entender, pas

sa pela coragem para uma radical 

modificação da gestão hospitalar. 

Desde soluções empresariais a um 

modelo de gestão participada, res

ponsável e consequente, com uma 

organização em pirâmide, flexível 

mas com regras bem definidas, que 

permitam não só aos utentes sa

berem com o que podem contar e 

o que os obriga, mas também os 

profissionais de saúde saberem 

igualmente as regras do jogo, en

tre si, com objectividade, tudo é 

possível. Indefinições é que não. 

Mudar primeiro a Lei ou as menta

lidades, eis a questão. 



Cartão de Saúde AMI 
A AMI - Assistência Médica Internacional - apre

sentou o seu Cartão de Saúde, 
uma iniciativa que pretende ser 
mais uma passo na melhoria glo

bal da saúde, permitindo uma maior e permanente 
aproximação entre as famílias e os seus médicos. 
Ao aderirem ao "Cartão de Saúde AMI", os 
beneficiários estarão em primeiro lugar e sobretudo 
a beneficiar de um excelente conjunto de regalias . 
Por outro lado, e o mesmo tempo, estarão a contri
buir decisivamente na prossecução dos objectivos 
humanitários da AMI em Portugal e no Mundo, per
mitindo os meios financeiros necessários e garan
tindo, assim a já tão característica independência 
política de acção da AMI. . 
O servi ço agora lançado pela AMI é corolário do 
princípio da auto-sustentabilidade defendido pela 
Fundação. Nos seus quase 18 anos de existência, a 
AMI tem podido manter as suas missões em Portu
gal e no Mundo graças aos contributos da socieda 
de civil que representam mais de 50 por cento do 
seu orçamento. 
A AMI tem também contado com o apoio do Estado 
e de organismos internacionais em missões onde 
acção das organizações não-governamentais 
(ONG) é decisiva. 
Mas sem o suporte financeiro, a AMI não poderia 
intervir em situações de emergência, que não po
dem aguardar a concessão de subsídios, nem asse
gurar a continuidade de vários projectos. 

Cem anos de exi ê 
H os pi E 

Médico escritor 

Luís Lourenço, médico 

escritor leiriense, apre

sentou no dia 1 7 de 

Abril, na Sede da Or

dem dos Médicos - Lis

boa, o seu sexto livro 

intitulado "Os Aventu

reiros do Carvalho do 

Inferno - Rumo ao Bra

sil". 

A obra foi lançada pri

meiro em França, mais 

precisamente na cida

de Saint-Maur-Des 

NOTÍCI.AS 

Fossés, no passado dia 23 de Março . 

Estiveram presentes na ·cerimónia o Cônsul de Por

tugal na Região do Vale do Morna, o presidente da 

Câmara Municipal de Saint-Maur, o vice-presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, muitos portugueses 

e vários escritores locais. 

Saint-Maur é uma cidade a cerca de doze quilóme

tros de Paris, com uma grande população lusa que 

excede as dez mil pessoas, na maior parte oriunda 

da região de Leiria. 

A obra e o autor foram apresentados pelo jornalista 

da Rádio França Internacional, Álvaro Morna, há 

muitos anos radicado em Paris . 

s 

uma referência em inúmeras es

pecialidades, com 30 serviços e 

unidades funcionais. 

Os 1 00 anos da Carta de Lei de 

1902, que criou o Hospital Co

lonial de Lisboa, então nas insta

lações da Cordoaria Nacional -

desde 1975 designado por Hos

pital de Egas Moniz- foram assi

nalados no passado dia 24 de 
Abril. 

Dispõe de três blocos operatórios 

dotados de dez salas de opera

ções, duas unidades de recobro 

pós-operatório, duas unidades de 

Cuidados Intensivos, uma unida

de de cuidados intermédios, uma 

unidade de litotrícia extracorporal 

e 434 camas. 

Trata anualmente cerca de 11 mil 

doentes em regime de interna

mento, realiza 1 72 mil consultas 

e 7754 intervenções cirúrgicas. 

O Hospital de Egas Moniz é hoje 

um Hospital Central integrado na 

Unidade C- Costa do Sol, sendo 
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NOTÍCIAS 

Curso Pós-Graduado 
Voluntários do CAVITOP 

O Convento da Arrábida vai acolher, en
tre os dias 12 e 14 de Julho próximo, o 
Curso de Preparação de Voluntários do 
CAVITOP (Centro para o Apoio a Víti
mas de Tortura Portugal); uma IniCia
tiva que será orientada pelo Dr. Afonso 
de Albuquerque. 

Organizado pela Coliga
ção de Centro para Víti
mas de. Tortura da Euro
pa Latina, o Curso é pa
trocinado pelo Fundo Vo
luntário para Vítimas de 
Tortura das Nações Uni
das, pela Ordem dos Mé
dicos e pela Fundação do 
Oriente. 

O curso, de intenção multidisciplinar, dirige-se sobretudo 
àqueles profissionais cuja a acção será mais relevante no 
apoio às Vítimas de Tortura, como sejam os Médicos (em 
especial Psiquiatras), os Enfermeiros, as Assistentes Soci
ais, os Juristas, sem esquecer os que tenham simplesmen
te vontade de ajudar. 

CAVITOP 
Na sequência do Seminário organizado na Ordem dos 
Médicos em 1 e 2 de Dezembro de 2001, está agora na 
sua "rampa de lançamento", em Lisboa, o primeiro Cen
tro de Apoio a Vítimas de Tortura , a integrar na Coligação 
de Centros para Vítimas de Tortura da Europa Latina. 
O Centro já tem assegurado uma "Sede Provisória", gra
ças ao patrocínio da Cruz Vermelha Portuguesa, que faci
litou o usos de parte das instalações no 7° andar do pré
dio n° 28, do Campo Grande . 
Neste momento a tarefa prioritária é motivar o apareci 
mento de voluntários que queiram dedicar-se a trabalhar 
no futuro Centro, o CAVITOP. 
Para que o trabalho tenha a máxima eficácia possível, os 
futuros Voluntários deverão requerer, previamente, um cur
so de Preparação. 
É isso que poderão fazer, no Convento da Arrábida, nos 
dia 12, 13 e 14 de Julho de 2002 . 

Aniversário da APSI 
Crescer em SeguranCja 
Dez anos depois 

A APSI - Associação para a Pro
moção da Segurança Infantil -
vai comemorar o seus Dez anos 
de existência com a realização 
de um Congresso, que decorre
ró nos dias 9 e 1 O de Outubro, 
no Centro Hoteleiro do Estoril. 

O público alvo desta iniciativa são dirigentes, 
decisores e profissionais de áreas tão distin 
tas como a Saúde, Educação, Segurança 
Social, Desporto, Transporte e Habitação, en 
tre outras. Do Programa destacam-se temas 
como a "Evolução e custos dos acidentes com 
crianças", "Produtos e Serviços - que seg u
rança", "Factores comportamentais na ocor
rência de acidentes", "Segurança Rodoviária" 
e "Habitação, creches, jardins e escolas, es
paços e exteriores". 
Refira-se que os traumatismos, ferimentos e 
lesões acidentais continuam a ser a maior 
causa de morte, doença, incapacidade tem
porária e/ou definitiva na população infantil e 
juvenil. 
Por cada criança que morre, centenas de ou 
tras são hospitalizadas, o que aliado a todo o 
sofrimento da vítima e da sua família, bem 
como aos enormes custos sociais e económicos 
que representam para o País, faz desta situa
ção o maior problema de Saúde Públi ca na 
idade pediátrico. 
No congresso "Crescer em Segurança - 1 O 
anos depois" os organizadores propõem um 
debate vivo e interveniente entre os diversos 
sectores envolvidos na resolução do proble
ma. 
Em 20 anos, Portuga l consegu iu reduzir a taxa 
de mortalidade por acidentes nas crianças de 
1 a 14 anos em 42,8 por cento. No entanto, 
o nosso País continua na cauda da Europa, 
com uma taxa equivalente ao dobro da mé
dia europeia. 
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COMUNICAÇÕES 

Para os surdos sempre se tratou de uma velha batalha 

a vencer: alcançar a desejada igualdade de 

oportunidades, onde o acesso as_comunicações lhes 

fosse garantido nas mesmas circunstâncias das dos 

ouvintes. Poderem falar ao telefone como qualquer 

outro cidadão sem ajuda de terceiros. Falamos dos 

telefones de texto. Fazia parte do rol de direitos que 

estes cidadãos, impossibilitados de utilizar os telefones 

normais, re ivindicavam. 

Com vista a ser divulgada a utilização dos telefones 

de texto disponíveis em Portugal, dando a conhecer 

os reais benefícios e facilidade na sua utilização, a PT 

Comunicações promoveu um pro jecto que consistiu 

essencialmente na oferta de mais de 200 unidades a 

orga nizações ligadas, ou representativas dos surdos. 

Foi para o efe ito dada formação aos utilizadores. 

A par desta iniciativa foi firmado um protocolo com 

o Hospital Egas Moniz e a Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade Nova de Lisboa com a 

finalidade de promover a utilização dos referidos 

telefones de texto. 

Por outro lado, procurou-se munir o Serviço Nacional 

de Emergência com os meios necessarios para que 

este serviço pudesse atender chamadas originadas 

por cidadãos surdos ou com limitações na fala, 

nomea damente os laringecom,zados. Neste 

contexto, para além de terem sido instalados telefones 

de texto em todos os pontos de atendimento do 112, 

... 

foi dada formação para que os agentes, que garantem 

a sua operacionalização, soubessem manusear os 

telefones. 

Paralelamente a todo este processo o Secretariado 

Nacional de Reabilitação, fruto da sensibilização le

vada a cabo através destas iniciativas, estabeleceu 

uma nova listagem de ajudas técnicas na qual incluiu 

os telefones de texto, podendo pelo facto ser prescri

tos pelos médicos do Serviço Nacional de Saúde e 

consequentemente financiados em 1 00%. 

Realça-se o facto do telefone de texto ser a única 

solução possível para conversar à distância com estes 

cidadãos, bastando para o efeito teclar, sendo a 

resposta imediata e ao ritmo estabelecido por cada 

um dos interlocutores, e, a semelhança dos telefones 

convencionais de voz, o atendimento à chamada 

telefón1ca é feito como se de um telefone vulgar se 

tratasse. A única diferença entre os telefones de voz 

e os de texto é que nos primeiros usa-se a voz e a 

campainha toca, nos segundos faz-se uso da escrita 

e, a par do toque da campainha, acende uma luz 

indicando que está alguém a chamar. Por outro lado, 

com a evolução tecnológica em curso um dia vai ser 

possível pôr estes telefones a conversa r com telefones 

de voz, mesmo que no entretanto se tenha que recorrer 

à intermediação das operadoras telefónicas de um 

serviço de helpdesk. 
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NOVAS TECNOLOGIAS 

Fotografia digital 
Para pais, filhos e profissiona 

O mercado das câmaras fotográficas digitais está 
em constante crescimento . 
A Minolta lançou duas máquinas muito interessantes 
e para públ icos diferentes. A Dimage 7i, com os seus 
5 mi lhões de pixels de definição dirige-se para os 
grandes amantes da fotografia e a lguns profissio
nais. Possui um novo sistema auto -foco mais rápido 
e permite fazer sete fotos por segundo . 
O preço de lançamento lá fora é de 
uns muito interessantes 1250 
Euros. 
A Dimage F1 00, com uma de
finição bem acima da maior 
parte da câmaras que normal 
mente compramos para fotogra 
far as fér ias dos miúdos (4 
megapixel), é uma proposta a ter 
em conta se quer aventura r-se na 
fotografia digital sem ter as de
cepções de más impressões em 
papel. 

Ficheiros quase secretos 

Uma companhia es

pecializada em alta 

tecnologia, desen
volveu um pequeno 

a aparelho que afas

ta os tubarões. O 
device, amarrado às 
coxas dos banhistas, 

emite um sinal elec

trónico que irrita e 

afasta os temidos 

predadores. 
Um projecto da 

Seachange que foi 

testado com êxito e 

deverá ser posto à 
venda por cerca de 

41 O euros. 

... 

DtMAGEF100 

Ainda por cima tem capacidades que 
a marca anuncia como únicas no 
mundo das câmaras digitais des-
te ca libre. (focagem em movimen
to, auto-foco quase instantâneo, 
programas automáticos) . 

Se a máquina cá chegar com os 
preços anunciados lá fora, não 

há hesitação possível. 794 Euros 
por tanta definição é bom negó-

http:/ /www.dimage.minolta .com/ 

• A Nasa está a desenvolver um disposi
tivo para anular uma das leis da natureza, 

a força da gravidade. 
Um aparelho, a ser apresentado brevemen

te à comunidade científica, deverá ser ca

paz de anular a força da gravidade, alte

rando o peso dos objectos. 
Já se sonha com possíveis aplicações em 
aviões, carros e elevadores ... 

• Cientistas da Universidade de Brown, 
EUA, criaram pequenos eléctrodos capa

zes de gravar e descodificar os sinais cere

brais que controlam os movimentos das 
mãos. Prosseguem as experiêrtcias com 
chimpazés. Espera-se um dia conseguir 

usar esta tecnologia para ajudar humanos 
com graves problemas de locomoção 

(paraplégicos), por formo a poderem con

trolar aparelhos, apenas com o poder da 

mente. 



OVAS TEC OL 

Os médicos na Internet 

Não havendo dados muito completos, assume-se 

que grande parte da classe médica faça uso fre
quente da Internet. 

·--._......,... .. 
5f:?~ 

Sendo assim, não lhes será difícil encontrar muitos 

e bons sites sobre cada uma das suas especialida

des. 
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• Cientistas da Universidade da 
Califórnia produziram um novo tipo 

de plástico capaz de se auto-reparar! 

Não é um caso dos ficheiros secretos, 

apenas um novo composto desenvol

vido recentemente. 

Um pouco de calo r é o suficiente para 

o plástico voltar ao seu estado inicial. 

Chama-se Automend . Adivinham-se 

apl icações em aparelhagem científi

ca e de comunicações. Mas o que 

dizer de um radiador de automóvel 

que quando se rompe, o próprio calor 

do motor é suficiente para o reparar? 

Ou uns óculos que são colados com 

o cal or de um simples secador de 
cabelo? 

ttp· I /www. beyo nd2000.com/ 
ews/Mar _ 02/story_ 1339 .html) 
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Ainda assim, e para todo o médico que pense iniciar

se no uso do computador para procurar informação 

profissional, dois sites nacionais são fundamentais: 

O Eu Sou Médico, (http;f/www.eusou .com/medico) 

mais generalista mas ideal para ponto de partida, e o 

Papel do Médico, (http://www. opapeldomedico.com) 

que fornece conteúdos mais personalizados e por as

sinatura. 

Pionner lança novo 
gravador dvd caseiro 

Este será, ao que tudo indica, o ano dos gravadores caseiros de 

DVD. Quem não sonha substituir o velho vhs por um dvd que grave 

com qualidade digital nos pequenos discos, as séries, os filmes ou 

simplesmente as novelas? 

A pionner apresentou o DVR-3000, que faz isto e muito mais. Os 

preços ainda estão um pouco altos (1 054 euros), mas pode ser 

uma questão de tempo. 

O modelo não vai ser comercializado em Portugal. Por cá o seu 

"irmão" chama -se DVR-7000 é um pouco diferente e o preço anda 

perto do 1900 Euros. 

Se quer saber de que estamos a falar leia o folheto em http:// 

www.pioneer.co .jp/press/release91 .html 



CULTURA Livros 

NOVIDADES 

Umberto Eco: «Baudolino» 
DIFEL, 2002 
474 páginas 
20,00 € 

Um a monumental 
demonstra ção de 
sapiência, aliada a 
um enredo cativante 
e de base histórica, 
fazem deste 
Boudolino um digno 
sucessor d'O Nome 

da Rosa . Por um dos mais aclama
dos escritores da actualidade, um 
romance que evoca o saque de 
Constant inopla de 1204 e uma 
época decisiva para as grandes 
religiões do mundo moderno . 

ltalo Calvino: «0 Caminho 
de San Giovanni» 
Teorema, 2002 
164 páginas 
12,60 € 

O espó li o de 
Ca lvino parece não 
ter fim , continuando 
a surg ir obras inédi 
tas no mercado ed i
torial, deste que foi 
um dos maiores es
critores italianos de 
sempre . 

Alexandre Puchkine: 
«Quatro Contos» 
Campo das Letras, 2002 
230 páginas 
14,70 € 

Dele disse Gogol 
que era a personifi
cação do que viria a 
ser, dois sécu los de
pois, o homem rus
so. Morreu em 1838, 
com 38 anos, num 
duelo em defesa da 

honra da mu lher, deixando um es
pólio literário (em verso, teatro e 
prosa) marcante para as letras rus
sas modernas. 

Samuel Beckett: 
«0 Inominável» 
Assírio & Alvim, 2002 
190 páginas 
14,00 € 

Prémio Nobel da Li 
teratura em 1969, 
Beckett escreveu na 
cidade de Paris esta 
obra em que reflecte 
sobre aquilo que, 
existindo, perde a 
sua existência, sem, 

contudo, deixar de existir. Que é 
tudo aquilo que pensamos ou sen
timos, mas não dizemos nem no
meamos. 

Feiras do Livro de Lisboa e Porto 
28 de Maio até 16 de Junho de 2002 
Dias 1 e 5 de Junho: abertura às 1 O h 

Oportunidade para abastecer, a preços convi
dativos, as prateleiras da biblioteca. Entre os títulos 
recentemente editados, destacamos a poesia - ou 
não fosse Portugal um país de poetas. Assim, pode 

Roy Porter (Editor): 
«Medicina, a História da 
Cura - Das Antigas Tradi
ções às Práticas Modernas» 
Livros e Livros, 2002 
224 páginas 
33,00 € 

Profusamente ilus
trada, esta História 
do Cura propõe 
uma retrospect iva 
da medicina desde 
a antiguidade até 
aos nossos d ias, 
não esquecendo as 

chamadas med icinas alternativas. 
Acessíve l ao leitor leigo, inclui tá 
bua cronológica, índice remissivo e 
referências bibliográficas . 

' António Mega Ferreira: 
«Amor» 
Assírio & Alvim, 2002 
80 páginas 
9,00 € 
r-------. O acontecimento 

--- editorial desta Prima
vera lusa, que mar
ca o regresso do au
tor d'A Expressão dos 
Afectos, cujo sucesso 
vai certamente igua
lar ou ultrapassar. 

Depois da aventura da Expo, vol
tamos a ter Mega-escritor. 

o leitor lírico relembrar a poesia de Vitorino Nemésio 
através da sua Antologia, seleccionada e prefaciada 
por Vasco Graça Moura, deleitar-se com o Poema à 
Duração de Peter Handke ou com as Poesias Completas 
de Alexandre O'Neil, embrenhar-se no universo 
pessoano com a Poesia de Álvaro de Campos, entre 
muitas outros opções possíveis. 

Um excelente pretexto para um passeio com 
quem nos é mais querido, para trocar presentes e 
para constatar o dinamismo que caracteriza actual
mente o mercado editorial português, apesar de al
gum predomínio comercial da linha "Big Brother". 



Tzu Sun: «A Arte da Guerra» 
Coisas de Ler, 2002 
130 páginas 
12,00 € 

Uma das obras mais 
penetrantes do pen
samen to ancestra l 
chin ês, q ue data 
provave lmen te do 
Período dos Reinos 
Combatentes, no sé
culo IV A.C., consti

tu i não só um tratado de estratégia 
mil itar, mas igualmente uma lição 
de sabedoria, uma arte de viver e 
uma filosofia da existência. 

Bryan S. Turner: 
«Teoria Social» 
Difel, 2002 
536 páginas 
24,00 € 

Uma sinopse da 
evolução do pen
samento sociológi
co e da afili ação 
dos seus agentes 
em Escolas de pen
samento . Obra 

muito abrangente, compreende os 
fundadores da Sociologia (Comte, 
Hobbes, Marx, Tocqueville) e os que 
se lhes seguiram, incluindo alguns 
dos mais consagrados soció logos 
da actua lidade. 

CULTURA 

SETE DÉCADAS DE DESIGN EM MUSEU 

Três anos depois da sua inauguração, o Museu do Design 
reabriu ao público no início de Maio. Situado no Centro 
de Exposições do Centro Cultural de Belém, o Museu do 
Design reúne a colecção Francisco Capelo, agora acresci
da de peças que permitem reconstituir a evolução do design 
desde os anos trinta até aos nossos dias, assim como a 
relação do design com os contextos social, político, eco
nómico e cultural de cada época. No total, são cerca de 

·-. 

j 
I \ 

350 peças que passam pelo espírito Art Déco, pelo Modernismo e pelo 
Pós-Modernismo ou pelo movimento Pop, com as assinaiuras de mais 
de duzentos autores, entre os quais consagrados designers e arquitectos 
como Óscar Niemeyer, Le Corbusier, Joe Colombo ou Hans Wegner. O 
Museu do Design poder ser visitado todos os dias entre as 11 e as 20 
horas. 

RETROSPECI'IVA DE JOSÉ PEDRO CROFT NO CCB 

A moderna escultura portuguesa tem em José Pedro ,------~
Croft um dos seus autores mais importantes. Formado 
em Pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 
em 1981, José Pedro Croft tem sido um dos grandes 
impulsionadores da internacionalização da arte portu
guesa, realizando, ao longo dos últimos vinte anos, mui
tas exposições da sua obra em galerias estrangeiras. 
Até 4 de Agosto, o Centro Cultural de Belém acolhe 

PEDRO 
CROFT 

uma retrospectiva da sua vasta obra, dando a conhecer as principais 
fases do seu processo criativo, determinadas pelo uso de diferentes ma
teriais e métodos de construção. A exposição apresenta cerca de duzen-
tas peças de Croft, entre esculturas e desenhos, e é uma excelente opor
tunidade de conhecer o obra de um dos mais criativos artistas portugue-
ses contemporâneos. 

TEATRO De 11 de Maio até 2 de Junho 

«Hamlet», de William Shakespeare 
Encenação de Ricardo Pais 
Com João Reis, Emília Silvestre, António Durães 
Teatro Nacional D. Maria 11 

Enquadrado naquilo que aparento ser um proces
so de recuperação e redescoberta do dramoturgia 
shokespeareano, o público português é agora brinda
do com uma das mais significativos peças de 
Shakespeare: Hamlet. Trota-se de uma encenação mui
to bem recebido pelo crítica que, além do trabalho de 
encenação, destacou a qualidade da tradução e dos 

interpretações, pelo que a sua digressão por várias 
salas do país assume contornos de verdadeiro ser
viço público. 

Com efeito, após bem sucedidas apresentações 
no Teatro Viriato de Viseu e no Teatro Nacional S. 
João do Porto, chego o vez do suo apresentação 
no Teatro Nacional D. Maria 11 de Lisboa, para onde 
se prevê uma afluência de público ao nível do re
gistada nos outros palcos. 

Desde já formulamos o nosso desejo de que 
outras localidades sejam contempladas com o apre
sentação deste espectáculo. 
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CULTURA 

UM ARTISTA DA VANGUARDA RUSSA DOS ANOS 10/20 

Kazimir Malevich foi o fundador do movimento 
chamado Suprematismo e um dos criadores mais 
relevantes da vanguarda de artistas russos que, 
nos anos 1 O e 20 do século passado, penetra
ram outros campos da estética e da comunica
ção. Uma exposição da sua obra como pintor e 
ainda dos seus textos teóricos pode ser agora se
guida no Centro Cultural de Belém, mostrando a 

sua concepção da pintura como pura composição plástica assente em for
mas abstractas e geométricas. Desaparecido do mundo dos vivos em 1935, 
Malevich deixou uma importante herança em artistas do pós-guerra, al
guns dos quais também aparecem representados nesta importante exposi
ção. Com o título "Malevich E Os Filmes, Até Hoje", esta exposição estará 
em cartaz até 1 8 de Agosto. 

O MUNDIAL DE FUTEBOL ATRAVÉS DA MÚSICA 

P.JiiJI"-;;illl!~l Foi editado em Maio o disco oficial do Campeonato 
do Mundo de Futebol a realizar na Coreia e no 
Japão. A presença portuguesa no disco está a cargo 
de Paulo Gonzo com o tema musicai"Mundial" (letra 
de Rui Reininho, dos GNR) mas o disco tem mais 
dezanove faixas, com intérpretes consagrados em 
todo o mundo como Anastacia (que abre o CD, 
com a canção oficial da FIFA para o Mundial2002, 

"Boom"), Jennifer Lopez, Lara Fabian, Nelly Furtado, Monica Naranjo, 
Chayanne, Carlinhos Bown, Lave United e Elisa . O hino oficial da prova, 
'~nthem", é do multinstrumentista e compositor grego Vangelis e fecha esta 
colectânea que traz como título original "The Official Album Of The 2002 
Fifa World Cup". 

A SENSUALIDADE DE VANESSA PARADIS 

Em década e meia de carreira na canção de ex
pressão francesa, Vanessa Paradis soube afirmar
se através do seu estilo provocatório, da sua sen
sualidade, até pelo recurso à facilidade com al
guns trunfos sedutores. Em concerto, a intérprete 
ganha um fôlego diferente e é o que se pode cons
tatar na sua mais recente edição em disco, 
"Vanessa Paradis Au Zenith", também existente em 
DVD. Neste formato, além do concerto completo 

que teve lugar a 30 de Maio do ano passado, poderão ser vistos e escuta
dos quatro "clips" de Vanessa Paradis, um dos quais inédito ("Fiagrant 
délire"), e uma versão em concerto, captada no Paleo Festival de Nyon, de 
"Marilyn et John" , um dos grandes sucessos da intérprete. 

·--

UM JARDIM COM PINTURAS 
AO VENTO 

Entre o final de 
Maio e o final de 
Julho, o espaço 
aberto do 
Jardim das 
Oliveiras, no 
CCB, receberá 
uma curiosa 

exposição de pinturas que estarão 
suspensas como bandeiras à 
passagem dos visitantes. Os 
quadros são de Guilherme Parente 
e pretendem transformar o espaço 
ao ar livre num diálogo entre cor e 
natureza, abrindo outras leituras 
para a comunicação artística. Os 
fins de semana contarão com uma 
oficina de desenho, em comple
mento desta exposição. 

SHIVAREE: UM SUCESSO 
PARA CONTINUAR 

O dia 1 O de Junho assi
nala o lançamento do se
gundo disco dos Shivaree. 
Depois de "I Ought Give 
You A Shot ln The Head 
For Making Me Live ln This 
Dump", este grupo 
musical edita "Rough 
Dreams", disco que traduz 

o trabalho e a evo
lução desenvolvi
dos ao longo des
tes dois anos de 
grande reconheci
mento público. Os 

Shivaree dizem que o título do 
album nasceu algures, numa noite 
de viagem em autocarro, entre 
Toulouse e Marselha e que terá ins
pirado as canções que foram apa
recendo com a passagem do tem
po. Atenção, pois, ao regresso dos 
Shivaree, com sucesso previsto pa ra 
o próximo Verão. 



O CALOR DE LAURYN HILL AO VIVO 

Antiga cantora do grupo 
Fugees, Lauryn Hill conseguiu 
com o seu disco de estreia, 
"The Miseducation Of Lauryn 
Hill", a incrível proeza de al
cançar vendas superiores a 
doze milhões de exemplares, 

além da vitória em cinco categorias dos "óscares" 
da música, os prémios Grammy. O regresso 
discográfico de Lauryn Hill aconteceu em Maio de 
2002 e é a confirmação do enorme talento desta 
autora e intérprete. Trata-se de um duplo CD com 
o registo da passagem de Lauryn Hill pelo famo
so MTV Unplugged, ou seja, cerca de duas horas 
de música e de histórias transmitidas apenas pela 
voz e pela guitarra acústica da intérprete, numa 
prestação de vigor, de comunicação e de sinceri
dade que faz subir a temperatura dos que a escu
tam até níveis de surpresa ou de puro êxtase. O 
disco chama-se "MTV Unplugged N° 2.0" e fica 
seguramente como um dos grandes momentos de 
2002 na área do "pop" e dos "rhythm and blues". 

LUAR NA LUBRE: UMA HISTÓRIA 
COM 15ANOS 

O grupo musical Luar Na 
Lubre é de origem galega e 
conseguiu, merecidamente, 
nos últimos anos, importante 
reconhecimento internacional 
graças ao apoio de Mike 
Oldfield, o músico inglês 

criador do célebre "Tubular Bells". Recentemente, 
os Luar Na Lubre actuaram em Lisboa e, na se
quência do concerto realizado na Aula Magna, 
deixaram um disco que permite seguir passos sig
nificativos na carreira de quinze anos do agrupa
mento galego. Intitulado "Lo Mejor de Luar Na 
Lubre- X:V Aniversário", o disco mostra peças gra
vadas em estúdio e em concerto, colaborações com 
interpretes bem conhecidos no mundo musical his
pânico como o cantor cubano Pablo Milanés, o 
cantautor madrileno Ismael Serrano e o gaiteiro 
astunano Hevia, mas sobretudo a música conta
giante e sentida dos Luar Na Lubre, feita a partir 
de uma reinvenção permanente e em atitude res
peitosa da tradição musical galega e ibérica. 

CULTURA Discos 

NORAHJONES 
''Come Away With Me" 
Editado por EM/- Valentim de 
Carvalho 

Uma voz que 
redescobre 
subtilezas e 
doçuras na 
música popu

lar com uma tranquilidade 
que contrasta com o consu 
mismo apressado feroz que 
se aplica à (necessidade de) 
novidade musical. Uma 
estre ia francamen te assi
naláve l, de viagem por to
dos os cantos da música po
pular, do "jazz" ao "country". 

SUSANABACA 
"Espírituvivo" 
Editado por EM/- Valentim de 
Carvalho 

Com selo edi
to ria I da 
Luaka Bop, 
de David 
Byrne, este 

disco volta a largar a voz da 
peruana Susana Boca, voz 
da terra e do coração, das 
noites sem lua e dos mergu
lhos nas raízes, com passa
gem pelas ca nções imortais 
de Chabuca Granda. 

SALIFKEITA 
"Moffou" 
Editado por Universal 

Do coração 
do Mali vem 
este africano 
universal que 
experimenta 

sonoridades e partilhas em 
todos os continentes mas que 
não esquece e se continua a 
comover quando volta às 
origens da sua cultura, da 
sua respiração. Como neste 

recente regresso em disco, 
também cantado em por
tuguês (colaboração voca l 
da cabo-verdeana Cesário 
Évora). 

ELVIS COSTELLO 
"When I Was Cruel" 
Editado por Universal 

ELVIS COSTELLO 
"Brutal Youth" 
Editado por Warner Music 

Quase em 
simultâneo, 
dois discos 
de Elvis 
Costello, um 

de material novo, "When I 
Was Cruel", para mostrar 
que tudo vai bem com um 
dos importantes criadores 
do "pop" contemporâneo, 
e o outro, "Bruta l Youth", di 
vid ido em dois CDs, para 
re lembra r uma etapa es
sencial e revelar algumas 
raridades da mesma épo
ca. 

MYLENE FARMER 
"Les Mots" 
Editado por Universal 

·,, ·:~\ -~·.··.~·.···~ ·. 
-~ · 

Entre a 
provoca 
ção e a 
poesia, 

um duplo que refaz o per
curso de uma das mais fas
cinantes persona lidades da 
música de expressão fran
cesa das últimas duas dé
cadas, com alguns inéd itos 
e um impecável trabalho de 
remasterização e de apre
sentação gráfica. 
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CULTURA Discos 

COLECTÂNEAS 
- VÁRIOS INTÉRPRETES 

HARLEM SESSIONS 
Editado por Strauss 
Estas três compilações 
reún em, em mais de ,_ __ "J' 

Millie Jackson, Herbie Hancock, lke 
and Tina Turner, lsley Brothers, 
Jonathan Butler, Aaron Neville . 

oito dezenas de temos RED STAR SOUNDS 
"Volume 1 SouiSearching" 
Editado por Sony Music 

BLUES AND SOUL r-....
SESSIONS 
Editado por Strauss 

SOUL SESSIONS 
Editado por Strauss 

musicais, a maioria dos intérpretes 
voca is e instrumentais negros que, 
nos Estados Unidos, fizeram crescer 
novo sangue e inve ntar outras dan
ças, a partir dos anos 60. Alguns 
nomes : Aretha Franklin, Bob by 
Womack, Little Richard, Jackie Wil
son, Curtis Mayfield, Isaac Hayes, 
Booker T. Jones, John Lee hooker, 

Mais " soul" e mais re
cente, aqui a energia 

dos mais recentemente líil~!l 
chegados, como Macy 
Gray, Jill Scott e 
Rebecca Facey, mas também de uma 
consagrada como Sade. 

GAITEIROS DE LISBOA 
• Macaréu" 
Editado por Aduf 

Terceiro disco de estúdio do grupo 
que mais radicalmente tem levado a 
cabo a reconstrução da música tradi
cional portuguesa. Com resultados 
cada vez mais surpreendentes, de ris

co tão eminente como o espanto. 

JOÃO AFONSO 
•zanzibar" 
Editado por Universal 
Depois das hesitações do segundo ál
bum, João Afonso volta reencontrar a 

SUPREMES 
•stng Rodgers & Hart 
- The Complete Recordlngs

Editado por Universal 
Em 1967, Diana Ross e companheiras 

homenageavam desta forma efervescente 
o talento criativo dos autores de "My funny 
Valentine" e "Biue moon". A reedição jun

ta o disco de origem com vasto material retirado na 

MARVIN GAYE & TAMMI TERRE LL 
*The Complete Du ets" 
Editado por Universal 

- Como as Supremes, os duetos de Marvin 
Gaye com Tammi Terrell, datados dos 

- anos 60, fazem parte do património da 
editora Tamla Motown e da história do 
" soul" . Em boa hora, esta reedição junta 

todos os duetos e fornece, além de muita literatura sobre 
o assunto, inéditos dessas sessões memoráveis. 

viagem, entre África e o Tejo, entre a memória e a 
inocência. Pedaços de ouro saltam aqui e ali, lem
brando com emoção um outro Afonso, tio de João, 
e a rendição é imediata, perante tanta lucidez e tanta 
ternura. 

LINHA DA FRENTE 
•unha da Frente" 
Editado por Universal 
Luís Voratojo e João Aguardelo coman
dam esta Linha da Frente que reorganizo poetas como 
Fernando Pessoa, António Ramos Rosa, António Botto, 
Ary dos Santos, Natália Correia, Alexandre O'Neill 
ou Manuel Alegre ao ritmo das sonoridades portu
guesas em busca de acordo. 

ALLMAN BROTHERS BAND 
Mfhe Road Goes On Forever - A Collectlon Of 
Thelr Greatest Recordlngs-
Editado por Universal 

- - "Rock and roll", "rhythm and blues" e 
"swing" fizeram sentido na música destes 
poderosos Allman Brothers Band, aqui re
cordados num duplo CD com trinta pe

L"l!!~~~IIPI ças fundamentais para compreender 
como o vigor no "rock" nem sempre dispensou auten
ticidade. 

TROVANTE 
•chão Nosso• 
Editado por Strauss 

É o primeiro disco dos Trovante, nunca antes editado 
em formato CD, remetendo para um 
tempo de inocência que não tardaria 
em transformar-se num dos mais emo
cionantes percursos da música popular 
portuguesa do pós 25 de Abril. 
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PATROCÍNIO DE SECÇÃO: 

Banco Comercial Português 

--breves--

Produtos de Investimento 

ActivoBank c;') 
O ActivoBank7 (instituição do uni

verso BCP, em parceria com o Ban

co Sabadell e a Oni) está a promo

ver o Depósito Duplo Activo, que exi

ge um mínimo de 2.500 euros. Me

tade do capital é aplicado num de

pósito a prazo, com uma taxa de 

Dest 
O Banco Best, que comemorou um 

ano em Junho, lançou um novo de

pósito a prazo. Paga uma taxa de 

5% (Taxa Anual Nominal Bruta) a 

BPI 
O Banco BPI lançou o BPI Refor

ma Garantida PP R/E, que paga uma 

taxa bruta anual pré-fixada em 4,2% 

para as subscrições realizadas du

rante o mês de Julho. Esta é a taxa 

7% (Taxa Anual Nominal Bruta) a 

seis meses. A outra metade é apli

cada a 36 meses, com garantia de 

capital , e paga 23% (equivalente a 

uma taxa de 7,54% TANB) menos 

a menor desvalorização das acções 

Telefónica, SCH, Vodafone, Endesa 

e TotaiFinaEif. 

Contactos: 808 500 700 ou 

activobank7.pt 

90 dias. O Best, que resulta de uma 

parceira entre o BES e a Portugal 

Telecom, abre este depósito a quan

tias entre 1.000 e 25.000 euros. 

Contactos: 808 246 808 ou 

bancobest.pt 

de rendimento para os primeiros cin

co anos de subscrição. Trata-se de 

um Plano de Poupança Reforma 

Educação, que assume a forma de 

um Seguro de Vida. 

Contactos: 800 22 1 O 22 ou 

bancobpi.pt 
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C .. arnentádo 
Este foi um primeiro semestre ne
gro para a generalidade dos merca
dos bolsistas mundiais. Na Europa 
e nos Estados Unidos os investido
res viram os preços das acções fi 
carem cada vez mais baixos e, nal
guns casos, as bolsas regressaram 
mesmo aos valores mínimos que se 
seguiram aos atentados do 11 de 
Setembro do ano passado nos EUA 
A Euronext Lisboa, onde o índice 
PSI 20 registou uma queda de 13% 
no semestre, até nem foi das pio
res bo lsas. A norte-americana 
Nasdaq, praça de referência para as 
empresas tecnológicas, chegou ao 
fim do semestre a perder 24%. 
Os principais títulos cotados em Lis
boa acompanharam a tendência 
geral das bolsas, com a Portugal 

---------~-----.,.....,.-..-.......------r--r-... --r---~-~--' 

Telecom a perder 18,3% este ano, 
a EDP a cair 19,7% e o BCP ades
lizar 22,9%. Estas três empresas 
têm um peso superior a 50% no ín 
dice PSI 20, que é o principal indi
cador da bolsa nacional. O deslize 
mais preocupante é o da EDP, que 
chegou a negociar ao preço de 1 ,92 
euros -longe dos 3,1 O euros a que 
foi feita a última fase de privatização, 
em Outubro de 2000 - com os in
vestidores a penalizarem o interes
se da empresa no Brasil e a 
indefinição em que tem vivido o pro
jecto de telecomunicações do gru
po, centrado na Oni. 
Pela positiva há que destacar o com
portamento da Brisa. A empresa 
concessionária de auto-estradas 
ganhou 19,7% no semestre, para 

5,7 euros, mas chegou a negociar 
no máximo de 6,16 euros. Este en
tusiasmo é o reflexo das mexidas 
no sector das auto-estradas a nível 
ibérico depois da fusão entre as 
concessionárias espanholas Acesa 
e Áurea. Estas duas empresas vão 
também engolir a espanhola 
lberpistas. Além disso a Acesa é já 
uma grande accionista da Brisa, de
pois de ter comprado a posição de 
cerca de 1 O% que estava nas mãos 
do BPI. 
Na bolsa portuguesa há também 
que referir a falta de liquidez, que 
se traduz no pouco dinheiro que cir
cula pelo mercado e pela queda do 
número de acções negociadas, em 
comparação com semestres ante
riores. 
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Cpmp,artamentn dos Mercados 

Os mercados financeiros mundiais tiveram um final de 
semestre com uma agitação como há muito não se via. 
Para além do deslize contínuo dos índices bolsistas- que 
vem praticamente desde o início do ano- os mercados 
foram confrontados com uma queda a pique do dólar e 
com novos escândalos contabilísticos em grandes 
empresas. 
Os casos da Worldcom (que colocou 3,8 mil milhões de 
dólares no sítio errado das contas, transformando o que 
deveriam ser prejuízos em lucros) e da Xerox (que 
contabilizou indevidamente 1 ,4 mil milhões de dólares de 
receitas entre 1997 e 2000) são os mais recentes de uma 
lista de escândalos com a contabilidade de grandes 
empresas norte-americanas e cujo expoente máximo foi 
a Enron (acabou por ser a maior falência de sempre de 
uma empresa nos EUA). A falta de confiança é o problema 

mais grave que se transfere para as bolsas de valores, já 
que os investidores ficam sem saber se devem ou não 
acreditar nas contas publicadas pelas empresas. E sem 
confiança o dinheiro procura outras alternativas. A crise 
de confiança acaba por ser um mal global já que os seus 
efeitos transférem-se das maiores bolsas do mundo, nos 
EUA, para as outras praças financeiras. 
A queda do dólar- que perdeu 13% face ao euro em 
apenas três meses - levou a moeda única praticamente 
à paridade no final de Junho. A questão nem é tanto a 
força do euro, mas a fraqueza súbita do dólar. A economia 
europeia é afectada com uma maior dificuldade em exportar 
para os EUA, mas ganha com uma descida da inflação (o 
petróleo, que é negociado em dólares, fica relativamente 
mais barato) e com o adiamento de uma eventual subida 
dos juros por parte do Banco Central Europeu. 



À MESA 

Vive na Grande Lisboa? Então este desafio dirige-se 

principalmente a si. Esqueça os habituais roteiros 

gastronómicos e lance-se à descoberta de novos 

portos. Rume a Alcochete e uma vez chegado à Vila 
"A T J TT." " procure n 1asca uo v tctor . 
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É na parte velha da Vila, a escas
sos metros das margens do Tejo, 
mas para o visitante menos avi 
sado a primeira imagem é confu 
sa. Nas paredes, fotografias e 
cartazes perpetuam a memória de 
velhas figuras do toureio e mistu
ram -se com as saudosas fraga 
tas do Tejo, ex- libris das zonas ri
beirinhas que o progresso atirou 
para os museus ou para a me
mória dos mais velhos. 
Mas a divisão das imagens expos
tas n' "A Tasca do Vi ctor" pode ter 
reflexos na lista que nos apresen
tam. Carne ou peixe? É a pergun
ta, em pleno Ribatejo ribeirinho, 
onde a força e a tradição do Tejo 

convivem há décadas com os 
touros, os campinas e os forca
dos, mistura salutar que dá àque
las gentes uma têmpera tão es
pecial. 
É por isso que entre as recorda 
Ções das paredes do restaurante 
o visitante pode procurar alguma 
inspiração. Nas fragatas talvez o 
desejo de uma caldeirada de pei
xe, rica e bem condimentada. Se 
assim o pensou, melhor o esco
lheu porque é, de facto, um dos 
bons pratos deste restaurante . 
E embora vizinho de água já meio 
doce, o cliente d' "A Tasca do 
Victor" pode também matar sau 
dades de pratos cada vez mais 

·~ 

raros. Por exemplo? Que tal umas 
línguas ou umas caras de baca
lhau? 
Mas há ·outras escolhas de quali 
dade, como a a çorda de 
gambas, o arroz de tamboril, as 
ovas fritas, o choco frito com 
açorda ou a sopa da pedra. Op
ções marítimas, bem complemen
tadas numa carta onde também 
não faltam os pratos de carne . 
E antes da refei ção, o desafio das 
entradas : a linguiça, a salada de 
feijão frade, as enguias fritas ou 
a salada de ovas são apenas al
gumas das opções. 
"A Tasca do Victor" . Uma suges
tão numa terra onde há outras 
alternativas de qualidade para 
uma boa refeição . Vá até 
Alcochete e reencontre o prazer 
da boa comida e usufrua da pai
sagem que o rio Tejo lhe oferece. 

Restaurante "A Tasca do Victor" 
Rua da Quebrada, 1 O -
Alcochete. 
Horório de funcionamento: 
12 :30 às 15:00 
e das 19 :30 às 22:00 
Encerra à quarta -feira . 
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LEGISLAÇÃO 

LEGISLAÇÃO PUBLICADA EM ABRIL DE 2002 

Portaria n° 351 /2002, .do Ministério da Saú
de, de 2 de Abril 
Aprova o Regulamento do Centro Regional de Saúde 
Pública da Zona Centro 

Resolução da Assembleia Legislativa Regional 
n° 2/2002/ A, de 4 de Abril 
Cria a Comissão Eventual para o Estudo do Financia
mento do Serviço Regional de Saúde 

Decreto-Lei n° 87/2002, do Ministério da Saú
de, de 6 de Abril 
Procede à prorrogação dos contratos de trabálho a ter
mo certo ce lebrados pelo Instituto Nacional de Emer
gência Médica e pelo Serviço de Prevenção e Trata
mento da Toxicodependência 

Decreto Regulamentar n° 28/2002, do Minis
tério da Saúde, de 8 de Abril 
Aplica à carreira de inspecção superior da Inspecção
-Gera l da Saúde o regime estabelecido pelo Decreto
Lei n° 112/200 1, de 6 de Abril, que estabelece o 
enquadramento e define a estrutura das carreiras de 
inspecção da Administração Pública 

Portaria n° 390/2002, dos Ministérios da Saú
de, do Ambiente e do Ordenamento do Terri
tório e da Reforma do Estado e da Adminis
tração Pública, de 11 de Abril 
Aprova o regu lamento relativo às prescrições mínimas 
de segurança e saúde em matéria de consumo, 
disponibilização e venda de bebidas alcoólicas nos lo
cais de trabalho da administração pública central e lo
ca l 

Portaria n° 411/2002, do Ministério da Educa
ção, de 18 de Abril 
Autoriza a Universidade Fernando Pessoa, através da -
Escola Superior de Saúde, a ministrar o curso bietápico 
de licenciatura em Fisioterapia e aprova o respectivo 
plano de estudos 

Decreto n° 13/2002, do Ministério da Educa
ção, de 19 de Abril 
Reconhece o interesse público do Instituto Superior de 
Saúde do Alto Ave 

Portaria n° 419/2002, do Ministério da Educa
ção, de 19 de Abril 
Autoriza a Universidade Fernando Pessoa, através da 
Escola Superior de Saúde, a ministrar o curso de licen
ciatura em Enfermagem e aprova o respectivo plano de 
estudos 

Portaria n° 424/2002, do Ministério da Educa
ção, de 19 de Abril 
Autoriza a Universidade Fernando Pessoa, através da 
Escola Superior de Saúde, a ministrar o curso bietápico 
de licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Pública e 
aprova o respectivo plano de estudos 

Decreto-Lei n° 113/2002, da Presidência do 
Conselho de Ministros, de 20 de Abril 
Adita um novo artigo 209°-Aao Código do Registo Civil 
(depósito do certificado médico de morte fetal) 

Portaria n° 439/2002, do Ministério da Saúde, 
de 22 de Abril · 
Aprova o Regulamento do Centro Regional de Saúde 
Pública do Algarve 

Portaria n° 440/2002, do Ministério da Saúde, 
de 22 de Abril 
Aprova o Regulamento da Comissão de Farmaco
economia 

Portaria n° 467/2002, dos Ministérios da Saú
de e do Trabalho e da Solidariedade, de 23 de 
Abril 
Regula a instrução do requerimento de autorização de 
serviços externos ou de alteração de autorização, a vis
toria prévia e os parâmetros a ter em conta na decisão, 
de acordo com o regime lega l de organização e funci
onamento das actividades de seg urança, higiene e saú
de no trabalho 

na Série 

Despacho conlunto n° 229/2002, dos Minis
térios da Finanças e da Saúde, de 3 de Abril 
Determina, nos termos do n° 2 do artigo 13.0 do Decreto
Lei n° 284/99, de 26 de Julho, que estabelece o regime 
enquadrador dos centros e grupos hospitalares, o 
estatuto remuneratório do coordenador do grupo de 
hospitais. 

Despacho n° 6825/2002, do Gabinete do 
Secretário de Estado da Justiça, de 3 de Abril 
Aprova, ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 45° 
dos Estatutos do Instituto de Medicina Lega l, o quadro 



específico para o pessoal contratado ao abrigo do 
contrato individual de trabalho nos gabinetes médico
legais. 

Despacho n° 6848/2002, do Gabinete da 
Secretária de Estado Adlunta do Ministro da 
Saúde, de 3 de Abril 
Determina, nos termos do Decreto-Lei n° 15/2001, de 
27 de Janeiro, que criou o regime de incentivos a 
unidades prestadoras de cuidados de saúde, que, às 
fases de candidatura previstas no n° 6° da Portaria n° 
380!200 1, de 11 de Abril, corresponde um orçamento 
para o ano de 2002 de Euro 5 000 000 

Despacho n° 6849/2002, do Gabinete da 
Secretária de Estado Adiunta do Ministro da 
Saúde, de 3 de Abril 
Determina que, os conselhos de administração das 
administrações regionais de saúde devem providenciar 
junto dós órgãos de gestão dos hospitais do SNS que 
sejam parte contraente em contratos de exploração de 
televisores destinados a utentes, cujo funcionamento 
depende de pagamentos prévio, para que exerçam o 
direito de denúncia dos referidos contratos, nos termos 
contratualmente consagrados. 

Despacho n° 7001/2002, do Gabinete do 
Secretário de Estado da Saúde, de 4 de Abril 
Aprova, nos termos do n° 2 do artigo 4° do Decreto
Lei n° 97/98, de 18 de Abril, que estabelece o novo 
reg ime de convenções entre o Ministério da Saúde e as 

essoas privadas, singulares ou colectivas, o clausulado 
tipo da convenção para a prestação de cu idados de 
saúde na área da diálise. 

Despacho coniunto n° 241/2002, dos 
Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, 
de5deAbril 
Define os princípios gerais de prestação de cuidados 
de saúde pelos estabelecimentos e serviços responsáveis 
integrados no Ministério da Defesa Nacional e da Saúde 

Despacho n° 7144/2002, do Gabinete do 
Ministério da Saúde, de 8 de Abril 
Cria na Direcção Geral de Saúde, o Secretariado 
Técnico de Sistemas de Informação, coordenado pelo 
alto comissário e director geral da Saúde. 

Despacho n° 7145/2002, do Gabinete do 
Ministro da Saúde, de 8 de Abril 
Determ ina a forma de distribuição dQs poupanças 
reg istadas nos hospitais e centros de saúde integrados 
no SNS resu ltantes da prescrição em ambulatório de 

medicamentos pela sua denominação comum 
internacional (DCI) ou pelo seu nome genérico. 

Despacho coniunto n° 254/2002, dos 
Ministério da EducaCjão e da Saúde, de 8 de 
Abril 
Nomeia, sob proposta do INFARMED, os membros e 
peritos da Comissão do Formulário Hospitalar Nacional 
do Medicamento. 

Despacho coniunto n° 291/2002, dos 
Ministérios da Saúde e do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, de 16 de Abril 
Cria um grupo de trabalho com o objectivo de elaborar 
regras para a instalação e funcionamento dos fornos 
crematórios nos cemitérios previstas no artigo 18° do 
Decreto-Lei n° 411/98, de 30 de Dezembro 

Despacho n° 8637/2002, do Gabinete do 
Secretário de Estado da Saúde, de 29 de Abril 
Cria, no âmbito do Instituto Nacional da Farmácia e 
do Medicamento (INFARMED), um grupo de consenso 
que tem como um dos seus objectivos identificar e definir 
situações clínicas que sejam passíveis de automedicação. 

Despacho n° 8638/2002, do Gabinete do 
Secretário de Estado da Saúde, de 29 de Abril 
Determina que, a partir de 1 de Abril de 2002 as 
administrações regionais de saúde podem celebrar 
convenções na área da diálise nos termos previstos no 
Decreto-Lei n° 97/98, de 18 de Abril. 

Despacho n° 8639/2002, do Gabinete do 
Secretário de Estado da Saúde, de 29 de Abril 
Actualiza a constituição dos seus elementos do grupo 
nacional de apoio à implementação dos centros de 
saúde de terceira geração (CSTG} 

Despacho n° 8640/2002, do Gabinete da 
Secretária de Estado Adlunta do Ministro da 
Saúde, de 29 de Abril 
Determina, que, caberá à Direcção-Geral da Saúde a 
verificação dos requisitos relativos à organização e 
funcionamento e os procedimentos conducentes à 
atribuição da licença de funcionamento das unidades 
privadas de saúde com internamento ou sala de 
recobro, tendo todo o apoio possível da Direcção-Geral 
das Insta lações e Equipamentos da Saúde na tramitação 
do disposto no Decreto Regulamentar n° 63/94, de 2 
de Novembro. 

Dr. Hugo Duarte 
Consultor Jurídico 


