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ATESTADOS E CERTIFICADOS MÉDICOS
A DIGNIFICAÇÃO DA CLASSE
Contmuam a venf1car-se casos em que. de forma 1rregular ou Simplesmente
lev1ana. são passados atestados méd1cos .
Resulta mglóno o trabalho de quem pretende d1gn1f1car a Classe. quando alguns
dos seus elementos 1uram «fa cilmen te» pela sua honra profiSSIOnal. At1tude paralela
sucede com as ba1xas e as concessões de reforma dadas nos Serv1ços Médlco·SOclaiS das Ca1xas de Prev1dên c1a .
Numerosas InStitUIÇÕes se têm d1ng1d0 à Ordem not1f1cando-a de que funciOnános seus. em s1tuação de doença JUStificada por atestado méd1co. são v1stos em
locaiS de d1versão ou a trabalhar noutros empregos. Não pode ace1tar-se que venham
a ser atnbuídas aos Méd1cos as responsabilidades pelo absent1smo que em Portugal
atmge ma1s do dobro do que é norma na Europa Ocidental. Há mesmo empresas
que nos consta terem por vezes 30 a 40 % do seu pessoal faltando a coberto de
atestados méd1cos. 1sto quando o valor do absent1smo «norma» antes do 25 de Abnl
era de cerca de 5 a 10 %.
O Méd1co não pode de1xar de basear-se estntamente em cnténos técn1cos e de
just1ça soc1al e humana ao dar o seu parecer. e não deve fazer valer razões de natureza
polít1ca ou outras que esteJam para além do estnto campo que lhe compete : A 1de1a
de aconselhar uma reforma prematura para l1bertar o mercado do trabalho para
pessoas ma1s JOvens. ou a 1de1a de que um atestado ou uma ba1xa não necess1tam de
comprovação ngorosa. são Infelizmente exemplos de at1tudes ex1stentes e que
1mporta f1rmemente condenar e corng1r . Para d1gn1f1cação do Méd1co e do trabalhador e para um aumento da nqueza de que o País tanto necess1ta. é essenc1al que
só sejam passados atestados. quando em estnta consc1ênc1a deva ser fe1to . Lutamos
todos. no momento actual e sempre. pela d1gn1dade do Méd1co e pela sua su~1da no
conce1to geral das populações .
É com mágoa que nos vemos obrigados a fazer este apelo a Colegas. embora
reconhecendo que no fundo não são eles os pnncipais culpados do que se passa
mas sim o sistema em que foram inseridos.
A Ordem irá procurar que seja modiftcada toda a legtslação respettante a atestados e certificados médicos. Estes. em mu1tos casos. de modo algum se JUStificam
como norma . Mu1tas vezes são util1zados como capa para quem não tem capacidade
!Continua na pág. 23)
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Relações com o Governo
REUNIÃO OM/MINISTÉRIO
DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Realizou -se no passado d1a 29 de Fevere1ro um
encontro entre o Pres1dente da Ordem dos Méd1cos
e o Min1stro dos Negóc1os Estrange1ros .
Eram pontos da agenda :

1) a discussio actualmente a ter lugar nas
Nações Unidas sobre problemas de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos
ou degradantes a prisioneiros;
2) a realizaçio em Portugal em 1 981 do
Congresso da Associação Médica Mundial.

Em relação ao pnme1ro documento. o Mm 1stro
deu a sua concordãnc1a para que Portugal defenda
nas Nações Un1das que SeJa mant1da a declaração de
Tóqu1o. da Assoc1ação Méd1ca Mund1al. como ún1co
documento bastante para defm1r a pos1ção dos méd1cos
quanto ao problema em causa . Esta expressa clara mente não poder o méd1co. em nenhuma CircunstânCia. part1c1par daquelas at1tudes .
Quanto ao segundo ponto. o Mm1stro assegurou
a colaboração do seu Mm1sténo à realização em Portugal da 34 .a Assemble1a da Assoc1ação Méd1ca Mun dial. e bem ass1m assegurou também a total liberdade
de entrada em Portugal de todo e qualquer partiCIpante nesse Congresso. Independentemente da sua
raça . relig1ão ou credo polítiCO .
A reun1ão decorreu num amb1ente da melhor
cord1al1dade e respe1to mútuo.

Relações de trabalho
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES
DE TRABALHO
Atendendo ao crescente aumento de casos em
que as relações de tra balho são perturbadas nomeada men te entre a entidade empregadora (quase sem pre o Estado) e md1v1dual ou colect1vamente os
Médicos. resolveu a Secção Reg1onal do Norte da
Ordem dos Médicos criar um Departamento especia lizado. Este Departamento. dotado de autonomia fun cional. visa defender. conforme a le1 e nas c1rcunstânc1as devidas. os Médicos e actuar junto das entidades competentes .
Para que essa actuação possa ser ef1caz é necessáno que o retendo Departamento tenha ráp1do

conhec1mento das Situações ex1stentes . Neste sent1do
e antes de se cnarem estruturas d1ssem1nadas pelos
diferentes loca1s de trabalho devem os Colegas do
Norte d1ngirem-se. por escnto ou pessoalmente. ao
Departamento de Relações de Trabalho da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Méd1cos (Rua Álva res Cabral. 76 - Porto) .

COLEGA -

Se sentes os teus direitos violados
no local em que trabalhas, dirige-te
por escrit~ ou pessoalmente ao
Departamento de Relações de Trabalho da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos.

O problema das convenções
A Ordem dos Médicos face aos pareceres dos nossos consultores
jurídicos e atendendo à premência de que o assunto se reveste, solicitou ao
Senhor Secretário de Estado da Saúde a abertura urgente de estudos para o
estabelecimento de convenções nomeadamente sobre os actos médicos
e cirúrgicos, patologia clínica, radiologia, medicina física e reabilitação, estomatologia e prótese dentária. A existência destas convenções é essencial
pois as tabelas existentes estão de há muito desactualizadas, nomeadamente
quanto aos actos cirúrgicos, o que exige remodelação urgente.
Está fora de questão qualquer subordinação do valor do acto médico
aos aspectos empresariais ligados à hospitalização privada.

Ordem dos M éd1cos
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Defesa sócio-profissional
AINDA O ESTATUTO
DO MÉDICO
Exmo. Senhor D1rector-Geral.
MUlto lhe agradeço a sua carta de 3 de Março
de 1980. em que se refere ao Decreto-Lei 373/79
de 8 de Setembro (Estatuto do Méd1co) .
Esse Estatuto. no entendimento da Ordem.
aplica -se efect1vamente porque fo1 «ass1m negoc1ado»
a todos os Méd1cos que trabalham em Serv1ços
Of1c1ais de Saúde. ou seja. dependentes quer da Admi nistração Central quer das Admm1strações Reg1ona1s
ou loca1s.
Tanto quanto pensamos. a Ca1xa Nac1onal de
Seguros de Doenças Prof1SS1ona1s é uma ent1dade
ofic1al e como tal os Méd1cos que ali trabalham devem
ser remunerados de acordo com as funções que exercem e a sua equ1valênc1a às restantes estruturas de
Saúde def1n1das no EstattJto do Méd1co .
No caso de essa equ1valênc1a ser d1fícli de esta·
belecer. poderá haver recurso a uma Portana Conjunta dos Min1sténos de Tutela. ao abrigo do art 0 21 .0
do mesmo Estatuto .
Com os melhores cumpnmentos de am1zade de.

António Gentil Martins

•
AINDA OS IMPOSTOS
Exmo. Senhor D1rector-Geral das Contnbu1ções
e Impostos :
Somos informados por médicos do Distrito
de Castelo Branco que os Serviços de Fiscalização da Direcção de Finanças dessa área, abordaram os médicos pretendendo que sejam incluídas na declaração Mod. 1 do Imposto Profissional, as verbas recebidas do Hospital Distrital
e referentes ao regime de prevenção instituído
pelo Decreto 62 / 79 .
Porque se trata de verbas inerentes à sua
condição de trabalhadores para a função pública
e por outro lado cobertas pelo Decreto-Lei
373/ 79 (Estatuto do Médico), é totalmente
errônea a interpretação que neste momento está
fazendo a Direcção de Finanças do Distrito de
Castelo Branco. Muito lhe agradeço que sejam
dadas instruções para que este problema seja
imediatamente clarificado e os médicos deixem
de ser importunados.
António Gentil Martins

Com conhecimento a: Secretáno de Estado do Tesouro
Secretáno de Estado da Saúde

6

DA APLICABILIDADE DO ESTATUTO
DO MÉDICO AOS MÉDICOS
DA CAIXA NACIONAL DE SEGUROS
~E DOENÇAS PROFISSIONAIS

O D1rector-Geral da Organ1zação e Recursos
Humanos da D1recção-Geral de Prev1dênc1a. soliCitOu
à Ordem dos Méd1cos o seu parecer sobre a aplica·
bli1dade do Estatuto do MédiCO. Decreto-Lei n° 373/79.
de 8 de Setembro. aos méd1cos da Ca1xa Nac1onal de
Seguros de Doenças Profi SSIOnaiS .
Em resposta a Ordem dos Méd1cos af1rma : «Esse
Estatuto no entendimento da Ordem . apl1ca -se efectlvamente " porque fo1 ass1m negoc1ado". a todos os
méd1cos que trabalham em Serv1ços Of1C1a1s de Saúde.
ou seja . dependentes quer da Adm1n1stração Central.
quer das Adm1n1strações Reg1ona1s ou Loca1s .
Tanto quanto pensamos a Ca1xa Nac1onal de
Seguros e Doenças ProfiSSIOnaiS é uma enttdade OfiCial . e como tal . os Méd1cos que ali trabalham devem
ser remunerados de acordo com as funções que exer·
cem e a sua equ1valênc1a às restantes Estruturas de
Saúde defm1das do Estatuto do Méd1co.
No caso dessa equ1valênc1a ser d1fícli de estabelecer poderá haver recurso a uma portana conjunta
do Mm1sténo da Tutela ao abngo do art. 0 21 ° do
mesmo Estatuto .»

•
APLICABILIDADE DO ESTATUTO
DO MÉDICO AOS MÉDICOS DOS
SERVIÇOS CENTRAIS DOS SMS

A Ordem dos Méd1cos perante dúv1das que lhe
foram presentes quanto à aplicab1l1dade do Estatuto
do Méd1co aos Méd1cos dos Serv1ços Centra1s dos
SMS. sol1c1tou ao Senhor Secretáno de Estado que
esclarecesse aqueles serv1ços de que «O Estatuto de
Méd1co tem mte1ra apl1cab11idade àqueles Serv1ços
Centra1s. Como tal. devem as remunerações dos res·
pect1vos méd1cos ser efectuadas em equ1valênc1a. de
acordo com o cons1gnado no Art .0 21 .0 do Estatutc
do Méd1co. Para essa equ1valênc1a. entendemos que c
topo da Carre1ra Adm1n1strat1va deve corresponder ac
topo da Carre1ra Clín1ca. havendo desta forma equ1
paração remunerat1va do lnspector Supenor a D1recto1
de Serv1ço. do lnspector Méd1co-Chefe a Adjunto de
D1rector de Serv1ço e do lnspector Méd1co a Méd1cc
Ass1stente . com venc1mento 1gualmente de acorde
com o tempo de trabalho nos serv1ços of1c1a1S .»
Ordem dos MédiCO!

Estatuto do Médico

PROPOSTA DE ALTERAÇÕES
AO ESTATUTO DO MÉDICO
NOS SERVIÇOS OFICIAIS DE SAÚDE
Em ofíc10. datado de 26 de Fevere1ro de 1980.
e d1rtg1do ao Secretário de Estado da Saúde a Ordem
dos MédiCOS af1rma :

ecO Estatuto do Médico, ao ser aceite pela
Ordem, não constituiu obra acabada.
Para além de ser um documento transitório
a adaptar às novas estruturas de Saúde, mesmo
em relação às então existentes ele sofria de
graves insuficiências que entendemos ultrapassar para que os doentes não pudessem ser
sacrificados pela demagogia e prepotência estatizante do 5. 0 Governo Constitucional.
A greve terminou no pressuposto óbvio de
que havia que negociar os pontos não contemplados e é nesse sentido que venho solicitar a
V. Exa. a introdução de várias alterações ao
documento aprovado pelo 5. 0 Governo. Aceitamos que muitas outras alterações possam ser
necessárias de acordo com a política de Saúde
do Governo e que não necessitam estar consagradas no Estatuto do Médico mas podem eventualmente fazer parte de outra legislação que
venha a ser publicada no futuro.n
Ass1m. e do nosso ponto de v1sta carecem de alterações os segu1ntes pontos :

ARTIGO 6 .0
d) Atr1bu1ção . nos termos prev1stos para a Fun ção Pública. de subsídiOS de alimentação.
subsídiOS de fér~as e de Natal. transportes e
ajudas de custo . Concessão de d1uturn1dades.
contando-se todo o tempo desde o seu 1ngresso
em Serv1ço PúbliCO. Independentemente do
reg1me de trabalho (tempo parc1al ou com pleto). em que tem desempenhado as suas
funções .
/ ) ExercíciO, pelos membros dos órgãos d1rect1 vos da Ordem dos Méd1cos e dos Smd1catos
Méd1cos. de act1v1dades ligadas ao seu funcionamento. de acordo com o teor do disposto na
Ordem dos Médicos

c1rcular do Mm 1stro da Reforma Admtn1stra t1va . de 7 de Abril de 1978. com JUStificação
das faltas nos Serv1ços Públ1cos em razão
dessas act1v1dades. e contagem para todos os
efe1tos lega1s do tempo correspondente como
tempo de serv1ço efect1vo .
Exercíc1o pelos membros dos órgãos
soc1a1s da Ordem . ou seus representantes . de
act1v1dades decorrentes do cumprimento de
atr1bu1ções estatutár~as e representação of1c1al
ou decorrentes das funções de ut11idade
pública . exerc1das pela Ordem . para além
do tempo disposto na c1tada c1rcular. e com
1gua1s d1re1tos e regal1as .
I) Tratamento 1dênt1co ao apl1cável aos Funclonár~os e Agentes do Estado.
ARTIGO 9 .0
Os méd1cos do Serv1ço Público exercerão funções
em reg1me de :
a) Tempo completo ;
b) Tempo completo prolongado ;
c) Tempo parc1al.
São el1mtnadas as alíneas 2) e 3) .
ARTIGO 10.o
Ao reg1me de tempo completo. que será a forma
comum de prestação de serv1ço . correspondem
36 horas de trabalho normal por semana . O reg1me de
tempo completo prolongado poderá ser desde já
atribuído caso a caso. com a anuênc1a dos mteressados e por despacho do SecretáriO de Estado da
Saúde. quando houver comprovada vantagem para o
funcionamento dos Serv1ços. correspondendo-lhe
45 horas de trabalho normal por semana .
São elimtnadas as alíneas 4) e 5) e subst1tuídas
por :
4) O reg1me de tempo parc1al só poderá ser atribuído. caso a caso. com a anuênc1a do méd1co
e por despacho do SecretáriO de Estado da
Saúde. quando houver comprovada vantagem
para o func1onamento dos serv1ços. salvo os
casos expressamente prev1stos na le1. e sendo
.ass1m considerados todos os esquemas de
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prestação de serv1ços a que correspondam
horános semana1s mfenores a 36 e até ao
mín1 mo de 4 horas.
ARTIGO 12 °
O reg1me de ded1cação exclus1va é obngatóno
para os méd1cos em fase de formação profiSSIOnal. a
que corresponde o exercíc1o tutelado de acordo com
o def1n1do por le1.
ARTIGO 14 .0
2) Com o f1m de dar cumpnmento ás funções
e horános que sejam estabelecidos compete
às D1recções de cada serv1ço def1n1r o horáno
md1v1dual de cada méd1co. sanc1onado pela
respect1va D1recção Médica. por forma a que
seja atmg1do o númerp de horas de trabalho
semanal . a que contratualmente esteJa
obngado .
3) O Controlo da ass,duldade. pontualidade e
VIgilância do cumpnmento dos horános e das
act1v1dades méd1cas será da competência dos
Órgãos da D1recção Clín1ca das Un1dades de
Saúde. e deles será dado conhec1mento ao
Serv1ço de Pessoal.

ARTIGO 22 .0
1) Os méd1cos dos quadros permanentes poderão usufruir de subsídiOS para actualização
profiSSIOnal. dest1nados a custear os encargos
para reun1ões C1entíf1cas e documentação.
ARTIGO 23.0
1) As remunerações de base refendas nos art1gos
precedentes serão acresc1das dos suplementos dev1dos pela prestação do trabalho em
cond1ções espec1a1s. prev1stos no Decreto-Lei
n.0 62/79. de 30 de Março. com as alterações
que a prát1ca aconselhe .
2) Toda a actualização de remunerações da Fun·
ção Públ1ca será apl1cada automaticamente
aos abrangidos por este Estatuto .
ARTIGO 24.o
1) El1m1nada a alínea c) .
ARTIGO 25°
Da aplicação das disposições do presente Estato não poderão resultar preJuízos de d1re1tos adqu1·
los pelos méd1cos á data da sua entrada em v1gor .

ARTIGO 18.0
1) O méd1co destacado no reg1me a que se refere
o art. 0 17.0 • terá d1re1to a um subsídiO espec1al
em termos a defm1r por despacho conjunto
dos Secretános de Estado do Orçamento. da
Saúde e da Admm1stração Públ1ca. não mfenor ao da Função Públ1ca e de acordo com
a sua categona .
2) Sempre que ex1sta necess1dade de deslocação
para serv1ços penféncos. de acordo com o
disposto no art. 0 16.0 • os Serv1ços Of1C1a1s
procurarão cnar apo1os soc1a1s para os
méd1cos que venham a ter de deslocar-se.
nomeadamente respe1tantes a facilidades de
habitação .
ARTIGO 20.0
El1m1nado o ponto 4 .
ARTIGO 21 °
1) As remunerações dos méd1cos que trabalham
nos Serv1ços OfiCiaiS de Saúde. CUJaS Situações
não se encontrem prev1stas no presente
d1ploma . serão actual1zadas pela Portana con Junta dos Mm1stros da Tutela das Fmanças e
dos Assuntos Soc1a1s e do Secretáno de
Estado da Adm1n1stração Públ1ca . com retroact1v1dade a part1r da data da publ1cação do
presente Estatuto .
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ARTIGO 26 .0
3) Aos médiCOs refendos no número antecedente será contado. para todos os efe1tos
lega1s. designadamente ant1gu1dade. premo·
ção . aposentação e pens ~ o de sobrev1vênc1a.
todo o tempo de serv1ço antenormente prestado nas ln~t1tu1ções ou Serv1ços Of1C1a1s (quer
em reg1me de tempo parc1al. quer de tempo
completo) .
El1mmados os pontos 5 . e 6 ..
TABELA ANEXA -

REMUNERAÇ0ES

Aplicação 1media ta das d1spos1ções constantes no
Decreto-Lei 191 C/79. nomeadamente nos seus arti·
gos 8 .0 e 23 .0 • às vá nas categonas. com excepção
dos Serv1ços Méd1co-Socla1s. Letra D para o Especia·
l1sta e Delegado de Saúde de 1.a Classe. Letra E para o
Delegado de Saúde de 2 .a Classe. Letra F para o
Interno da Especialidade e o Subdelegado de Saúde.
bem como os méd1cos dos Hosp1tais Concelh1os
e Méd1cos MuniCipaiS e amda a Letra G para os Internos de Pol1clín 1ca e os Internos no Serv1ço Méd1co
à Penfena .
De uma lóg1ca e just1ça elementares decorrerá
necessanamente a colocação da Letra B para o Chefe
de Clín1ca e D1rector D1stntal de Saúde.
Ordem dos Méd1cos

Estrangeiro
GREVE DOS MÉDICOS
NA BÉLGICA
Na maioria doa peiaea do mundo, aa diflculdedea econômicas aliadas a uma tendincia
centrallzadora doa Governos. leva estes a tomar
um certo número de medidas que atingem o
aector da Saúde. Aa reacçõea doa Médicos
e restantes trabalhadores da Saúde tim sido
diversas, conforme aa circunatinciaa resultantes e a capacidade mobilizadora doa aeua
organismos representativos. Por razões conhecidas os Médicos portugueses levaram a efeito
1 GREVE maia eapectacular da Europa em duraçlo e mobilizaçio, conseguindo uma vitória
total sobre um Poder hostil.
Em 23 de Outubro de 1979 os Méd1cos franceses
executaram um d1a de Greve nac1onal com adesão de
cerca de 90 %. para protestar contra as med1das
económ1cas anunc1adas pelo M1n1stro da Saúde
BARROT. Na Bélg1ca acabou de desenvolver-se um
conflito 1gualmente espectacular : Uma greve de 21 dias
segu1da por grande número de Méd1cos ma1s Igual mente contestada por outros .
Há 16 anos deflagrou na Bélgica um doa
conflitos maia graves no campo da saúde como
resposta a uma lei votada no Parlamento que
julgada lesiva doa interesses doa doentes e doa
m6dlcoa. Com este movimento os Médicos
belgas conseguiram o exercício da Medicina
convencionada mediante acordo entre oa seus
organismos representativos e os Serviços de
Seguros Sociais. Mediante o convénio assinado
com o Governo Belga e pera que tal fosse válido
deveria ser aceite pela maioria doa Médicos
(maia de 60 %) que por sua vez •• comprometiam a respeitar os honorários acordados. Por
outro lado as organizações médicas deveriam
ter acento em organismos técnicos estatais
onde o seu perecer deveria ser respeitado. Desta
maneira os Médicos passaram a ter ceda vez
maior peso na organizaçio de saúde Belga.
Organizaçio Médica muito heterogénia:
É difícil dizer-se a força relat1va de cada Smd 1cato
Médico Belga já que cada um deles não torna públ1co
o número de seus associados . Números não muito
seguros falam de adesões da ordem dos 40 a 50% .
Destes a ma1or1a parecE;! estar mscr~t a na Federa ção
das Câmaras Sind1ca 1s d1 r1 gida pelo Dr . Kynen . Outros
estão inscr~tos na Confederação de Méd1cos Belga s
Ordem dos Médicos

e uma mmor~a opta por mscrever-se em S1nd1catos
vert1ca1s de conexão polít1ca . Todos os Méd1cos estão
obr~gator~amente mscr~tos na Ordem dos Méd1cos que
funções essencialmente deontológicas .
Motivos de luta: Em Novembro o Governo
Belga env1ou para o Parlamento um projecto-lel que
fundamentado em necessidades de austeridade econômica consagrava o segumte :
-

-

Cr~ar uma f1cha méd1ca para cada doente que.
este transportaria sempre cons1go. onde ser~a
obr~gatór~o reg1star todas as anál1ses ou outros
exames efectuados .
Restrições á l1berdade da livre escolha do
MédiCO .
Restr~ções na aqu1s1ção e recurso a aparelhagem sof1st1cada .

Perante es te projecto cr~ou - se uma «Frente
Comum» que mais do que lutar contra a le1 para defesa
dos mteresses dos méd1cos propunha -se defender os
1nteresses dos própr~os doentes. Esta «Frente Comum»
sustentava que o Governo tentava v1olar princípios
fundamentaiS da ét1ca méd1ca como sejam a livre
escolha . a garant1a ao segredo profiSSional e a li berdade de prescr~ção .
Desenvolvimento da Greve: Uma vez esgotada toda a poss1b1l1dade de d1álogo com o Governo os
Méd1cos organ1zaram a sua luta de modo a não fenrem
prece1tos ét1cos ou deontológicos. Reforçaram serVIÇOS de urgênc1a e espalharam equ1pas em todo o
temtór~o . Desta mane1ra começaram uma luta progreSSIVa que. IniCialmente. envolveu sectores de cuidados bás1cos para depo1s se estender ao s1stema
hospitalar. o Governo adoptou a táct1ca de «ganhar
tempo». Neste contexto . os Méd1cos. cuJa heterogeneidade na organ1zação da luta na patente. não conseguiram cr~ar Situações realmente dramát1cas que
levassem o Governo a negoc1ações efect1vas . Para
contranar tal estado de co1sas . foram endurecendo
a luta (supressão de certas urgênc1as). saída para o
estrange1ro. etc .) mas. tal teve como resultado mu1tos
abandonarem a luta e retomarem o serv1ço . Fmal mente e alegando um «caos polítiCO>> ex1stente e a
possível queda do Governo que 1mped1a a ex1stênc1a
de Interlocutor vál1do o Pres1dente da Federação da s
câmaras smd1ca1s anunc1ou a suspensão do movi mento quando se completavam 21 d1as de paral1zação .
Lições muito importantes: Esta· greve e o seu
fracasso real ou aparente perm1te t1rar 1lações Importantes que os Méd1cos devem ter presentes para além
das su as opções 1deológ1cas. Pretextando dificuldades orçamentaia, oa Governos, tentam controlar e comandar a actividade médica. Neste
contexto, utilizam armas que vio desde sensibilizar a opiniio pública em campos sensíveis,
até manipulaçio de grupos minoritários da
Classe Médica no sentido de criar divisões no
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d1agnóst1co . Estes dados têm valor em termos de avaliação de~astos e qualidade dos cu1dados pnmános de
saúde . (Estudo fe1to pelo Harvard Center for Commun1ty
Health and Med1cal Care utilizando dados colh1dos em
15 500 consultas fe1tas por 61 O generallstas e
8599 fe1tas por 347 mtern1stas) . Fonte : New England
Journal o f Med1c1ne - 1980; 302 : 11-6.

seio doa médicos. A existência de organismos
sindicais médicos, antagônicos, sujeitos a jogos
políticos no seio de uma classe sindicalmente
abaentiata onde uma Ordem doa Médicos se
torne muda perante a sua fraqueza face ao
poder político, faz com que os Governos possam
fazer face de forma vitoriosa a movimentos
médicos. Em Portugal a greve saiu vitoriosa
porque em torno de uma Ordem doa Médicos
historicamente ligada a uma dinimica sindical,
se agrupa a grande maioria doa médicos que nio
deu ~uvidos à voz dissonante de sindicatos
fracos e maia ou menos partidários. O exemplo
português é ímpar na Europa e particularmente
é citado como a seguir por organizações médicas
de vários países.

ESPANHA
«Pnme1ra convenc1on san1tána» por 1n1C1at1va do
S1nd1cato MédiCO L1vre de Espanha decorreu nas
Canánas de 29/2 a 8/3/80 a « 1.a Convenção San1·
tána de Espanha». Simultaneamente reuniu o Com1té
Orgamzador da Assoc1ação Méd1ca lber-Amencana .
Esta Assoc1ação . formada por países de expressão
Espanhola e Portuguesa v1sa estabelecer laços de
cooperação técn1ca entre as organ1zações dos d1versos
países membros. Portugal. pela Ordem dos Méd1cos.
esteve presente na qualidade de observador e teve
oportunidade de expnm1r os pressupostos que dev1am
pres1d1r à organ1zação dessa Comun1cação Méd1ca
que. de forma nenhuma. poderá ter f1ns paralelos à
Assoc1ação Méd1ca Mund1al. Na sequênc1a desta reu·
n1ão foram abordados problemas mu1to Importantes
como :
- Jornal1smo e mformação méd1ca .
- Educação san1tána e comun1cação soc1al.
- Relações dos Méd1cos com outros prof1s·
S1ona1s de saúde .
- Contratos de Trabalho Méd1co .
- Polít1ca económ1ca de Saúde .

E.U.A.
Cuidados Médicos do Ambulatório nos
E.U.A. Comparação dos cu1dados pnmános de saúde
fe1ta por Méd1cos lntern1stas e Méd1cos Generalistas
(méd1cos de famíl1a) .
- Enquanto um. Méd1co lntermsta d1spende
18.4 m1nutos a observar um doente, um generalista
d1spende em méd1a 13 mmutos.
- Os mtern1stas requ1s1tam exames laboratona1s
em 73 % dos casos e RX em 53 % das observações.
os méd1cos general1stas procedem de 1gual mane1ra
em respectivamente 34 % e 19% das observações .
Em conclusão . os méd1cos mtern1stas d1spendem
ma1s tempo e requ1s1tam ma1s me1os auxil1ares de

FRANÇA
Vencimentos doa Médicos Hospitalares Franceses a partir de 1 / Outubro/ 1979
Tempo completo
1. Hosp1ta1s do 1.0 Grupo (CentraiS)
Chefe de Serv1ço
245 732.56 F
14 anos de ant1Qu1dade
9 anos de ant1gu1dade
213 020.50 F
179 946.49 F
4 anos de ant1gU1dade
147 234.43 F
lníc1o da carre1ra
2. Hosp1ta1s do 2 .0 Grupo
14 anos de ant1gu1dade
204 662.88 F
188 304. 11 F
9 anos de ant1gu1dade
4 anos de ant1gu1dade
167 766.53 F
147234.43F
lníc10 da carre1ra
3 . Adjuntos e ass1stentes (Independentes dos hosp1ta1s)

3 . 1. Adjunto s
19 anos de ant1gu1dade
14 anos de ant1Qu1dade
9 anos de ant1gu1dade
4 anos de ant1gu1dade
lníc1o da carre1ra
3 .2 . ASSIStentes
3 anos de ant1gu1dade
1 ano de ant1gu1dade
lníc1o da carre1ra

181 619. 11F
160 116.35F
143 384 .66 F
126 658.46 F
117 653.74 F
117 653.74 F
105 046.02 F
92 547.98 F

Tempo parcial
1. Hosp1ta1s do 1.0 Grupo
Chefe de Serv1ço
132 674.41 F
115 026.90 F
97 154.54 F
79 501 .55 F
2 . Hosp1ta1s do 2.0 Grupo
110 502 .60 F
101 662.39 F
90 579.23 F
79 496.06 F
3 1. Adjuntos
98 059.40
:36 4 9.78
77 41'1'.63
68 379.99
63 044 .06
3.2. ASSIStentes
63 044 .06
56 342.62
49 641 . 17

F
F
F
F
F
F
F
F

1 F = 12 escudos (Fonte Journal off1C1el de 4 de Setembro de 1979
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Guia europeu de ética e de
comportamento profissional dos Médicos·

(Preâmbulo -

aguardando ratificação)

As páginas deste guia têm a ambição de faCilitar a
aplicação harmoniosa das regras de moral profisSional e particularmente guiar o comportamento dos
médicos da CEE. dando assim aos doentes. se1a qual
for a nacionalidade destes médicos. a segurança de
encontrarem em todos os países membros. profisSionais competentes e devotados.

PREÂMBULO
A Comunidade Médica Europeia criada por
disposição do tratado de Roma, deseja manter
intactas as qualidades éticas e tradicionais dos
seus membros. Se os deveres fundamentais do
médico se referem sempre ao espírito do juramento de Hipócrates, a sua aplicação à sociedade actual está codificada em diferentes textos
nacionais definindo os princípios do Exercício da
Medicina. Apenas com pequenas divergências
esses textos europeus apresentam uma harmonia significativa.
Os deveres dos médicos para com os seus
doentes, a sociedade e os seus colegas, ali estão
expostos. Contudo a conferência internacional
das Ordens e dos Organismos de atribuição similares entende oportuno lembrar aos médicos da
Comunidade o essencial das suas obrigações.
A conferência deseja em primeiro lugar afirmar que o Exercício da Medicina tem por base a
ciência e a consciência pessoal de cada médico.
É oportuno defender a saúde física e mental do
homem e atenuar-lhe a dor, no respeito da vida
e da pessoa humana, sem condição de raça,
religião, nacionalidade, de condição social e de
ideologia política, tanto em tempo de paz como
em tempo de guerra.
A lembrança destes princ1p1os gerais será
especialmente útil cada vez que um médico sej a
confrontado com os problemas particulares da
nossa época e a fim de que sejam mantidos os
Ordem dos M édicos

valores que garantem a qualidade dos cuidados
e a sua continuidade. Nenhum médico poderá
deixar que lhe sejam impostas práticas contrárias a estas regras.

É assim que o princípio do respeito da pessoa
humana tem todo o seu significado, por exemplo
em campos como o do segredo profissional, da
protecção da saúde das pessoas privadas de
liberdade, da experimentação médica, dos
ensaios terapêuticos.
Nenhum cuidado, nenhum acto médico, será
prestado salvo caso de necessidade sem o consentimento do doente ou sem indicação médica
e nunca contra o seu interesse. Ignorá-lo equivaleria a deixar os médicos desarmados, face a
eventuais medidas . impostas arbitrariamente.
Tal seria comprometer dois objectivos
essenciais, a independência profissional dos
médicos, limitada somente pelas exigências da
sua ética e como consequência, a sua liberdade
de decisão e de prescrição.
Tal seria negar ao corpo médico o direito de
invocar objecção de consciência.
Enfim, o médico deve abster-se de todo o
comportamento mercantil, no exercício da sua
profissão. Ele deve expressar nos seus atestados e certificados a estrita verdade.
Em todas as c ircunstâncias o médico não
deve perder de vista o interesse superior da protecção da saúde e da pessoa humana, que lhe
impõe referir-se a uma ética que conservou todo
o seu valor e permaneceu intangível através dos
séculos.
Estas regras, pela aplicação das quais a profissão tem a seu cargo velar, dão ao público uma
garantia de dedicação, de probidade e de qualidade profissional que um simples enquadramento legal nem sempre seria capaz de assegurar.
Adoptado, 17 de Janeiro de 1980.
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Inscrição nos Colégios de Especialidades
da Ordem dos Médicos
Atendendo a que só agora foi criada a <<Revista da Ordem dos Médicos••,
de lmbito nacional, como órgio oficial de informação à Classe, informam-se
todos os Colegas que CNE decidiu aceitar até ao dia 31 de Julho de 1980
a inscriçio nos Colégios de Especialidade a todos os Colegas que o requeiram
e até i d'ata de entrada em vigor do actual regulamento ( 1 de Junho de 1978)
se encontravam em condições de o requerer sem recurso a · novas provas.
Em definitivo, a partir de 31 de Julho de 1980, nenhum candidato
poderá inserever-se no respectivo Colégio sem se submeter a exame, excepto
•
os casos expressamente previstos no Estatuto e Regulamentos da Ordem
dos Médicos.

ESPECIALIDADES MÉDICAS
A INDIVIDUALIDADE DA ESPECIALIDADE
DE NEUROCIRURGIA
A Ordem dos Médicos fo i solic1tada a em itir parecer sobre uma expos ição feita à Secretaria de Esta do
da Saúde pelo Oirector do Serviço de Neurocirurgi a
do Hosp1ta l Geral de Santo Antón1o .
É do se gumte teor o parecer em1tido : «A Ordem
dos Méd1cos não pode de1xar de concordar com a tese
genérica ex posta no documento apresentad o pelo
Serviço de Neurocirurgi a do Hospital Geral de Santo
A ntón io. nomeadamente quanto à necess1dade da
Neurocirurgia se manter como Especialidade bem
ind1vidual1zada e dentro dos parâmetros prescritos na
C.E.E. e pela «U.E.M .S.».
A Ordem dos Méd icos concorda Inteiramente
com a necessidade de só serem incluídos como mem bros do Júri das Especial idades consagradas. Espec iali stas desse mesmo ramo . não se justificando a Intromissão de outros profiss iona is mesmo de Espec ialidad es afins. a menos que os prof1SS1ona1s da Especialidade em causa sejam em número manifestamente
insuficiente .
Concorda igualmente que os Serviços de Neurocirurgia só devem ser d1ng1dos por um Espec ial1sta.
em princípio em reg1me de dedicação exclus1va à
respectiva Espec ialidade.
Concorda com a ex1stênc1a nos Serv1ços de Neu ro cirur gia de um Sector de Traumatismos Crâneo·Encefálicos . em pontos estrategicamente Situados
e nomeadamente a nível dos Hospita is Centra1s e igu almente ao nível de alguns Hospita is Distrita is. para uma
ma1s eficiente cobertura do País.
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Entre estes. seguramente o Serv1ço de NeuroCirurg ia do Hospital Geral de Santo Antón1o merece
todo o nosso apo1o. para que lhe sejam da das pelo
menos as cond1ções r:nín1mas para o exercício de uma
Med1cma ef1caz e moderna .»

•
OS ATESTADOS MÉDICOS
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
Em ofício dirigido ao Secretá ri o de Estado da
Família a Ordem dos Médicos chama a aten ção pa ra a
situação da flagrante injustiça com repercussões
sobre a Família e que respeita a atestados médicos.
Na função públ ica . ao contrário do que sucede na
contratação colectiva de traba lho. não é possível às
mães ou esposas serem dispensadas do serviço por
doença dos filhos ou fam iliar directo, com a mesma
coabitando . Esta desigualdade de tratamento repercute-se duma forma evidentemente injusta e leva a que
com frequência os méd icos sejam solicitados à passagem de atestados fa lsos. o que se vêm obrigados a
recusar mas com um sentido de revolta que não
podem deixar passar em claro.
Não faz realmente sentido que uma mãe, funcionária pública , quando um seu filho adoece ou se
submete a uma intervenção cirúrg ica tenha que apreS!3ntar um atestado alegando doença sua e não a verdàdeira causa da sua ausência ao serviço . pa ra que
veja as suas fa ltas justificadas . Este convite à fraude
deverá ser rapidamente corrigido .
A atenção que a Secretaria de Estado deu a este
problema. no sentido de proporc ionar um tratamento
idêntico àquele que o Estado aceita nas Empresas
privadas. real izou um acto de justiça .
Ordem dos Médicos

Distintivo Médico de Urgência

••

a
)

,

:)

DIREITO DO DOENTE
NÃO É PRIVILÉGIO DOS MÉDICOS

A

URC(NCIA

)-

e
o
a

VA'LIOO EM

1980

a
a

s
).

a
s

a

e

·-a
:>

·-e
,.

e

)

s

s

O uso irregu lar e abus1co do «distintiVO de urgên cia» continua a const1tu ir problema da ma1or gravidade. cuja solução depende. em última instânc•a . dos
'seus utentes . Julgamos desnecessário descrever os
abusos que constantemente se verificam . por dema1s
conhecidos de todos nós que. diariamente. uns
detectam e outros praticam .
A grave insistência nesses abusos está a alertar as
autoridade$ e a preocupar profundamente a Ordem
dos Médicos e o Auto-Clube Méd1co Português. por
poder vir a const1tu1r factor deCISIVO para o cancelamento ·duma regalia que. obviamente. não fo1 concedida ao médico mas ao doente. Será este a grande
vítima dos abusos praticados pelos que não possuem
o sentido das responsabilidades .
É. pois. desejo da Ordem dos Médicos e do Auto ·CIÚbe Médico Português que todos nós. médicos.
meditemos profundamente sobre este problema com
o Qbjectivo de ser mantido o «distintivo de urgência».
cujo desaparecimento. a verificar-se (e será somente
por culr;>a de alguns) poderá acarretar sérios prejuízos
ao-doente . Aos outros méd icos. aos mUitos que não
prevaricam. ficará a responsab1l1dade moral de terem
consentido . com o seu alheamento do problema . a
ocorrência de tão deplorável situação .
Ordem dos Médicos

Assim . chama -se a atenção do Colega para a
absoluta necessidade da leitura atenta das «Normas
que regulam o uso do distintivo de urgência». aqui de
novo publicadas (são sempre distribuídas a cada
Colega que requisite o distintivo de urgência) . Ped imos-lhe o. favor -de :
1. Ter bem presente que o SERVIÇO DE URGÊN CIA é ding1do SEMPRE E SÓ no interesse
do doente .
2 . Se submeter à elementar disciplina de só usar
o «distintivo» quando em serviço de urgincia, evitando assim a possibilidade de supress~o de uma regalia 1mportante e valiosa para a
prática do serviço méd ico urgente .
3 . Não utilizar. como norma . o «diStintivo de
urgência». se estac1onar o carro em zona
pro1bida. quando est1ver no seu local de tra balho. qualquer que ele seja - hosp1tal. co nsultório. casa de saúde. laboratório. própno
domicílio. etc. - onde as autoridades não
reconhecem situação de urgência.
4 . Não de1xar o «distintivo de urgência» esquecido sobre o tablier do carro durante todo
o dia .
5 . Não circular com o «d1stint1vo de urgência»
permanentemente afixadO no pára-bnsas
ou no vidro trase1ro do carro .
6 . Ter em at~nção que. na sequência das preocupações atrás expostas. ~ Ordem dos Méd1cos
e o Auto -Clube Méd1co Português poderão ser
forçados a ret1 rar o seu «d1stint1vo de urgên cia» e. se necessáno. a recorrerem às autondades compe'tentes para apr~ensão do mesmo .
Poderão suspender. temporária ou definitivamente a distribu ição anual do dist1nt1vo de
urgê11cia perante qualquer irregulandade dev•d.amente comp ~ ovada . conforme o grau de
gravidilde ou re•nc1dênc1a .
7 . Tomar nota que só o «d1St1nt1vo de urgên cia»
fornec1do pelo Auto -Clube Méd ico Português
tem validade legal e no ano a que respe1ta .
sendo nulos os que provenham de outras
ongens (laboratórios de produtos farma cêuticos. etc .).
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8 . Ter presente que devem ser destr uídos os
«d istintivos de urgênc1a» Já cad ucad os. para
ev1tar a sua ut1 hzação fraud ulenta por estranhos à prof1ssão .
Lamentamos ter de informar os Co lega s que os
abu sos têm 1do ao extremo de se util1zar o «d1stmt1vo
de urgência» sem qua lquer rel ação com ·o trabalho
méd1co. ma s apena s pa ra 1r ao cmema . ao café . a
espectácu los. etc .. o que desacredita totalmente a
dign1dade do méd 1co .
Lembramos amda que os méd1cos tam bém estão
suje1tos ê le1 do reboque. cons1dera ndo-se especialmente grave a não observân cia dos d1sposto nas alíneas a) . b) e c ) do n .0 2 do art1go 3 .0 do Decreto-Lei
n.0 57/ 76 e que se tran screvem :
2. Para os efeitos do disposto na alínea b )
do número anterior, entende-se que constituem evidente perigo ou grave perturt;.açio para o trinaito, além de outros, os
seguintes casos de estacionamento:
a ) Em

via ou corredor de circulação
reservado a transportes públicos;
b ) Em locais da paragens doa veiculo& de
transporte colectivo de passageiros;
c ) · Em passagens assinaladas para travessia de peões.

os termos das NORMAS A QUE OBEDECE O
USO DO DISTINTIVO DE URGÊNCIA. aprovada s
o fi Cialmente e em v1gor. ao Auto -Clube Méd1 co Portu
guês cabe. por todos os me1os ao seu alcan ce. chamar
a a enção dos utentes dos d1stmt1vos de urgênc1a para
as prerrogativas por eles conced1da s e para as responsabilidades que resultam do seu uso 1rregular
O Auto-Clube Méd1co Português sempre actuou e
actuará com ec:;te objeCtlvo e espera consegu1r de
todos os Colegas total adesão e apo1o para defesa do
DISTINTIVO DE URGÊNCIA AO SERVIÇO DO
DOENTE .
ORDEM DOS MÉDICOS
O Pres1dente

1. A f1m de tac1l1tar o estac1ona men to dos au tomóveis pertencentes aos méd1cos quan do em
serv1ço de urgênc1a - serv1ço d1ng1do somen te
no In teresse dos doen tes - foram supenormente aprovadas as segu1ntes normas :

a) Os méd1cos em serv1ço de urgênc1a deverão usar um d1St1nt1vo espec1al «dlstmtlvo
de urgência». que lhes perm1t1rá obter. por
parte das au tondades pol1c1a1s as 1nd1spensáve1s fac1hdades de estac1onamento. mesmo
nos loca1s em que este seJa pro1b1do. sempre que de tal concessão não resul te qualquer mconven1en te para a segurança da
Circulação.
b) Os d1stmt1vos serão em1t1dos pelo A utomóvel Clube Méd1co Português que procederá à sua d1s tnbu1ção. depo1s de numerados. sendo o respect1vo prazo de validade de um ano.
c) O Automóvel Clube Méd1co Português
organ1zará um s1stema de reg1sto que lhe
perm1t1rá controlar a d1stnbu1ção dos d1stmt1vos. devendo esta ser fe1ta exclusivamente aos méd1cos que exerçam efectlvamente a profissão ;
d) Os d1stmt1vos serão amovíve1s e a sua afixação lar-se-á por aderência do própno
matenal em que são fe1tos. podendo ser
colocados e ret1rad os todas as vezes que se
tornar necessáno.
e) O Automóvel Clube Méd1co Português, por
todos os me1os ao seu alcance. chamará a
atenção dos utentes dos d1stmt1vos de
urgência para as prerrogat1vas por eles
conced1das e para as responsabilidades
que resultam do seu Irregular;
f) Se se venflcar a ut1l1zação mdev1da do d1stmt1vo. o Automóvel Clube Méd1co Português ou a Ordem dos Méd1cos procederá
à sua 1med1ata apreensão. f1cando o respectiVO transgressor defm1t1vamente pnvado de o ut1hzar .

António Gentil Martin:l
AUTO CLUBE MÉDICO PORTU GUÊS
O Pres1den te
José Silva Maltez

•

ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS
DE MÉDICOS QUANDO EM SERVIÇO
DE URGÊNCIA

DISTINTIVOS DE URGÊNCIA
A AFIXAR NOS VEÍCULOS
DOS MÉDICOS

Para conhec1mento da f1scahzação e dev1dos efeitos, a segUir se transcreve a Nota n 21 /li I EE. da
1.a Secção da 3.a Repartição. de 1-5 -9 64. da Dlrecção-Geral de Transpo rtes Terrestres :

Para conhec1men to e devidos efe1 tos se publica a
Nota n.0 80 de 4 de A gos to de 1960. da 1.a Secção
da 3 .a Repart1ção da D1recção-Geral de Transportes
Terrestres .

«Tendo-se susc1tado dúv1das de Interpretação sobre o
estacionamento de automóveiS pertencen tes a méd1cos
quando em serv1ço de urgênc1a, Sua Excelência o
Mm1stro encarregou-se de esclarecer que a regalia
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excepc1onal conced1da à classe méd1ca. v1sa object1vos
altamente human1tános e não pode, por ISSO, ser mter pretada para além das normas comun1cadas na Nota
desta D1recção-Geral , n.0 80. de 4 de Agosto de 1960.
Tendo-se em v1sta. ao elaborar essas normas.
sat1sfazer solic1tações consideradas atendíveis e.
sobretudo. facil1tar a 1med1ata ass1stênc1a a doentes
carec1dos da presença de méd1cos . Mas. como é
ev1dente. condiCIOnou -se essa med1da excepcional.
a causas JUSt1f1cat1vas 1mprescmdíve1s, a f1m de ev1tar
abusos ou generalizações descabidas.
Ass1m . e tendo em atenção que o serv1ço de
urgênc1a deverá ser d1ng1do sempre e só no mteresse
dos doentes. poderão os médiCOS, quando outra solu ção não for possível. estac1onar os seus veículos nos
loca1s 1nd1cados na refenda nota. mclus1ve nos espaços
reservados a «táxiS». se aí houver lugar disponível,
mas apenas pelo tempo estntamente Indispensável à
prestação de socorros urgentes a doentes que se
encontrem próx1mos dessas localidades.
A Ordem dos Méd1cos e ao Automóvel Clube
Méd1co compet1rá zelar pelo ngoroso cumpnmento
das InStruções sobre a maténa repnmmdo qua1squer
abusos. e cooperar com as autondades que supenn tendem no trânsitO».

ESTACIONAMENTO DE VIATURAS
A IMPEDIR OU EMBARAÇAR
O ACESSO À PROPRIEDADE
Segundo o esclareCimento prestado pela D .G.T.T ..
em 21 de Ma1o de 1955. somente será de autuar. por
estacionamento mdev1do em frente dos portões que
dão acesso a veículos . quando aqueles t1verem colocados os S1na1s em conformidade com o art1go 14 .0
do Cód1go da Estrada. salvo ev1dentemente. os casos
de porta aberta. facilmente 1dent1flcáve1S.

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
A CO POUADRO - Cooperativa de Hab1tação de
Quadros Técnicos. SCARL. constituída em 18/6/79
por escr itura no 21 .° Cartório Notanal de L1sboa (ver
DR n° 189111 Séne. de 17/ 8/79) é uma Cooperativa
em que se podem mscrever os licenc1ados e bacharéis
filiados nos respectivos S1nd1catos prof1SS10na1s e tem
como object1vo a aqu1s1ção de casa própna para os
seus associados. estando prev1stas 3 modalidades de
atnbu ição : antiguidade. sorte1o e compart1c1pação .
São também objectivos da Cooperativa. entre
outros, contnbu1r para a qualidade de vida . promover
os estudos de técnicas construtivas adequadas. a def1n1ção dos parâmetros geométricos a que devem obedecer as habitações. o enquadramento no me1o
ambiente e o apoio com mstalações para uso comum .
Por outro lado. dentro do espínto cooperat1vo
e de apo1o aos seus assoc1ados. a Coopquadro tem
vmdo a desenvolver contactos com fabncantes e diStnbUJdores a fim de poss1bil1tar àqueles as melhores
condições na aqu1sição de ben s de consumo e de
conforto .
Para 1980. está programado o começo das acções
que v1sam o estabelecimento de laços de coo peração
com organizações congêneres nac1ona1s e estrangeiras e que poss1b11itarão uma ma1s ráp1da aquiSição
de expenênc1a .
Também em 1980. procurar-se-á negoc1ar os
primeiros acordos de cedênc1a de terrenos e de construção; quer através de novos contratos com as Câmaras Mun ic1 pa1s, quer através de eventua1s contratos
com a EPUL. quer por negoc1ação d1recta com particulares.
Sede prov1sóna : Av. Guerra Junque1ra. 30- 1° Esq .
1000 Lisboa - Telefs . 88 61 33 I 80 70 61 .

•
CRUZEIROS MÉDICOS EUROPEUS

EDITORIAL
(Contmuação)

para soluc1onar problemas ou mesmo Simplesmente
para alijar responsabilidades tornando ma1s uma ve z
a Classe Méd1ca em bode exp1atóno dos erros dos
outros .
A honra profiSSional dos Méd1cos não se compadece nem com um Simples atestado de «favor a um
am1go». nem como a afltude menos responsável de
«Situações não venf1cadas» e menos amda como uma
rdorma degradada e comercial» de utilização de uma
prorrogaflva dos Médicos. SEMPRE QUE A ORDEM
VERIFICAR QUE HOUVE NEGLIGENCIA OU A Tt
CUMPLICIDADE NA ATITUDE DO MtDICO. ESTE
VIRA A SER OBJECTO DE PROCESSO DISCIPLINAR
E DA CORRESPONDENTE SANÇÃO.
Ordem dos Méd1cos

Organizados pela Federação Nac1onal das Ordens
dos Méd1cos de Itália .
1.0

-

2 .0

-

De 19 de Julho a 6 de Agosto. partmdo de
Gênova e VISitando Nápoles. Palerma,
Lisboa . Londres. Amesterdão. Oslo. Copenhague. Estocolmo: Len1negrado e regresso
a ltál1a de av1ão.
De 6 de Agosto a 23 de Agosto, partmdo
de Leninegrado e v1s1tando HelsínqUJa .
Estocolmo. Copenhague. Oslo. Amesterdão. Londres . L1sboa. Palerma. Nápoles
e term1nando em Gênova .

Preços entre 1 405 000 e 1 845 000 L1ras .
Qualquer mformação deverá ser obtida de Saga
Travei . V1a F1esch1 . 3/25. Gênova . ltál1a .
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11 ENCONTRO INTERNACIONAL
PARA A MEDICINA DO TRABALHO
Irá decorrer em L1sboa entre 26 e 31 de Outubro
de 1980. organizado pela Soc1edade Portuguesa de
Med1cma do Trabalho. com a colaboração da Comissão Permanente e Assoc1ação Internacional para a
Med1c1na do Trabalho. sob o patrocínio da Ordem dos
Méd1cos. M1n1stér~o do Trabalho. Mm1stér1o dos
Assuntos Soc1a1s. M1n1stér1o da Educação e Cultura .
e Conselho da Europa. o 11 Encontro Internacional
para a Med1c1na do Trabalho .
Da pr1me1ra mformação sobre este Encontro
dá-se conta do programa CientífiCO proviSÓriO que
mclu1 os segu1ntes temas :

O1. Recentes aqu1s1ções c1entíf1cas e técn1cas em
02 .
03.
04 .
05.
06 .
07 .
08.
09.
10.
11 .
12.

Saúde Ocupac1onal.
A Med1cma do Trabalho nos países latmos.
TOXICOIOgla Industrial.
Patolog1a ProfiSSional.
H1pertensão Arter~al e Trabalho .
Artropatolog1a e Trabalho .
Ergonom1a .
Absent1smo e Turn -Over.
Med1cma do Trabalho nas pequenas empresas .
A Med1cma do Trabalho na Agricultura .
Trabalho de mulheres e menores.
Formação em Prevenção e Saúde Ocupac1onal.

Simultaneamente terão lugar as segumtes actlvldades complementares :
-

Fest1val Internacional de Filmes sobre Prevenção .
Concurso lnternac1onal de Cartazes de Prevenção .
Mostra de Equ1pamento de Prevenção.
Expos1ção B1bl1ográf1ca sobre Saúde Ocupa CIOnal.

Neste programa . a Soc1edade Portuguesa de
Med1c1na do Trabalho conv1da todas as Soc1edades
C1entíf1cas ded1cadas à Saúde Ocupac1onal de países
de expressão latma a colaborarem no Encontro. em
ordem a real1zar a pr1me1ra Assernble1a das Soc1edades
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C1entíf1cas lat1nas para a Med1cma do Trabalho. de que
se adm1te poder v1r a resultar uma Assoc1ação Lat1na
de Soc1edades de Med1cma do Trabalho .
A colaboração c1entíf1ca deve ser oferec1da o ma1s
cedo possível . termmando o prazo de entrega do
resumo das comunicações em 30 de Abr1l de J 980.
As mscr~ções deverão ser fe1tas. util1zando boletim apropr~ado . que poderá ser fornecidO Juntamente
com o programa defm1t1vo e o regulamento que serão
env1ados a ped1do pela Soc1edade Portuguesa de
Med1c1na do Trabalho . s1ta na Aven1da da Repúbl1ca .
n° 34- 1.0 - 1000 L1sboa .

11 SIMPÓSIO INTERNACIONAL
SOBRE NOOTRÓPICOS

Real1zar-se-á em 12- 13 de Junho de 1980. em
L1sboa . na Sala Magna da Re1tor1a da Un1vers1dade
Cláss1ca de L1sboa. o 11 S1mpós1o lnternac1onal sobre
nootróp1cos .

CURSO INTENSIVO DE MICROSCOPIA
ELECTRÓNICA

A Faculdade de C1ênc1as e Tecnolog1a da UniverSidade Nova de L1sboa . realizará entre 5 e 1O de Ma1o
de 1980. um Curso lntens1vo de M1croscop1a Electrónlca reg1do pelo Prof. J . J. Hreu. da Un1vers1dade de
Flór~da com o object1vo de fam1hamar estudantes
prof1SS1ona1s e mvest1gadores com a teona e o emprego
de m1croscóp1os electrón1cos no estudo de matena1s.
Serão tratados com part1cular relevo os sól1dos cns·
tal1zados e amorfos. embora sem de1xar de refenr
materiaiS biOlÓgiCOS.
As 1nscr~ções podem ser fe1tas até ao d1a 26 de
Abril de 1980 nos Serv1ços Académ1cos da Faculdade
de C1ênc1as e Tecnolog1a da Un1vers1dade Nova de
L1sboa - Ed1fíc1o do Semmár~o dos Ohvea1s. Oumta
do Cabeço. Ol1va1s - 1899 L1sboa Codex - Tele·
fones 251 25 55 I 251 40 46
Ordem dos Méd1cos

JORNADAS DE EMERGêNCIA MÉDICA
Conclua6ea e recomendllç6ea
1.0 - A organização da emergência médica
deverá obedecer a um plano de conjunto - um Slatel'ftll de Emerglncla MidiCII Nacional - e reger -se por princípios gerais inseridos numa filosofia da
urgência adaptada às características do País .
Aquele sistema geral aplicado a todo o território
nacional. não poderá ser esquematizado e real izado
a partir de meros regulamentos burocráticos. afastados das realidades e sem possibilidade de concretização prática . Necessita nomeadamente :

A -- Duma reglonallzaçlo do sistema para:
a) Estudo estatístico das emergências em

cada região .
b) Racionallzaçlo da organ ização nessa

região. compreendendo :
- os Hospitais Centrais
- os Hospitais Distritais
- o sistema de socorros móveis : SNA,
PSP - 115. Bombeiros. Cruz Vermelha e Serviços Médicos das Forças
Armadas .

B - Este sistema deve estar ligado a uma Central de Emerglncia que coordena a comunlcaçlo e a circulaçio dos meios de
socorro e dos doentes em cada reg ião .
C - Integrar-se-iam assim os serviços hospitalares entre si e com o SNA. etc .. e definir-se-iam as zonas e os tipos de responsab ilidade
respectivas. em 'reaa racionalmente esta belecidas.
D - No sistema deveria fazr-se a uniformização
da documentaçlo administrativa e clínica .
E - Esta organização deve incluir um sistema
de edue~~çio e treino de todo o pessoal a
todos os níveis .
:J
)-

e
s
o
i.

As recomendaç6ea anteriores indicam a criação rápida de Comissões regionais, em zonas a
definir. incumbidas de. a curto prazo. apresentar con
clusões e propostas concretas de solução.
Àquelas Comissões deverão ser facultados meios
de transporte e um secretariado que lhes perm ita terminar a sua tarefa num prazo útil.
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2.o - Um Sistema de Emergência Méd ica não
pode ser estabelecido em bases reais se outras med icas não forem simultãneamente tomadas :-

A - Orgenizaçio de um sistema de cuidados
midicoa permanentes a nível de bairros,
nas grandes cidades. e de zonas, nos meios
rurais. que afastem dos centros de urgência
Ordem dos Médicos

todas as situações que não carecem de cuidados hospitalares imediatos (organ ização
que deveria basear-se no esquema gera l da
previdência) .
8 - Reorgan ização pr ioritária das consu ltas
externas dos hospita is (inclu indo o prolongamento do seu tempo de func ionamento ) e
sua articu lação oficial com os outros postos
de consulta não hospttalares .
C - Campanha de educação do público para que
não utilize os serviços de urgência sem justificação. ou como meto de resolução de problemas burocráticos (obter receita s. adm issão sem documentação. etc .).
D - Definição de quais aio os serviços de
urglncia dos hospitais (categorização dos
hospitais) . com designação dos seus recursos e obrigações e das «áreas de patologta ll
para que estão preparados e. atn da . as
características que devem possu 1r. nomeadamente :
1) Zona de triagem geral rápida que «pro-

teja)) o serviço de urgência e o preceda.
encam inhando para entidades diferentes:
a) Casos simples e ambulatórios que se

integram facilmente no ststema de
consultas externas .
b) Casos verdadeiramente urgentes que
devem ter acesso imed iato a zonas de
diagnósttco. cu idados intensivos e
terapêutiêa méd ica ou cir úrg ica de
urgência .
2) Criação de circuitos e organizações

próprias para situações específicas como
são as dos pol itraumatizados (com a sua
característ ica plund isc1plinar) e outra s
menos complexas como as UTIC'S. os
queimados. intoxicados. etc .
3) Criação de cu idados especta is de dom inância polivalente ou . preferentemente.
espec ializada (segundo as características
e necessidades de cada hospital e de
cada zona) .
4) Necessidade da existênc ia de todas as
especialidades e de todos os metes auxiliares de diagnóstico nos Hosptta is Centrais com urgência.
São estas as recomenda ções que obttvera m o
consen so das várias Soctedad es representada s nas
Jornada s de Emergênc ia Méd tca. bem co mo do SNA.
Ao levar aque las recomendações ao co nhecimento directo dos poderes públicos. so lictta-se que
tão importante prob lema seja reso lvido pragmattcamente. através de Com issões dtnãm icas e métodos de
trabalho eficientes que a bu rocracta das nossa s orga nizações of1ciais clássicas desconh ecem .
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UM SEGURO DE VIDA VALIDO, COM MARCADA
REDUÇÃO DE ENCARGOS PARA OS MI:DICOS

das indemnizações previstas nos artigos destas
Condi ções Particulares :
Capital de referência até

CONTRATO DE SEGUROS COLECTIVOS
N .0 GERAL : 64 700/ 2280

Entre a ORDEM DOS MtDICOS e as Companhias
de Seguros UAP- VIE e UAP- IARD ESTABELECE-SE O PRESENTE CONTRATO DE SEGU RO
DE GRUPO :
Com efeito. a partir de 1 de Março de 1 979.
nos termos das Condições Gerais da Apólice
de Seguro de Vida de Grupo. são admissfveis
no presente Seguro os membros do Segurado com
menos de 65 anos de idade.
Esta admissibilidade é extensiva aos cônjuges
e filhos solteiros de membros efectivos do Segurado.
Um exame médico. cujas despesas serão
a cargo da Companhia. poderá ser pedido ao
candidato sempre que um complemento de infor mação seja necessário ao controlo médico.
Os aderentes podem escolher uma das
seguintes opções de seguro em caso de :

OPÇÃO 1:
- MORTE e garantias anexas ;
- R. C. FAMILIAR e de Defesa e Recurso ;
- Exoneração.

OPÇÃO 2:
-

-

MORTE e garantias anexas;
Incapacidade de Trabalho;
R. C. FAMILIAR e de Defesa e Recurso ;
Exoneração.

6 Capitais de referência .
O Capital Base Máximo segurável é fixado
em Esc. 2 500 OOOSOO.
As Pessoas Seguras podem mudar de classe
desde que o solicitem por escrito à Companhia.
Fica estabelecido que para efeitos da revalorização do capital de referência prevista se
usarão os <d NDICES DE PREÇOS POR GROSSO
EM LISBOA (Base : 1963 -100) » publicados pelo
Instituto Nacional de Estatfstica .
O prêmio anual
Pessoa Segura é:
Em opção 1. Em opção 2. -

correspondente

a

cada

0.80 % (oitenta centésimos por
cento) da classe escolhida ;
1.65 % (cento e sessenta centésimos por cento) da classe
escolhida .

As taxas acima fixadas serão mantidas durante
a fase de lançamento do Seguro e no máximo.
até ao final do 5.0 aniversário do contrato.

SEGURO. EM CASO DE MORTE
Morte da Pessoa Segura:
No caso de morte duma Pessoa Segura
antes dos 70 anos : pagamen to aos beneficiários
designados dum capital calculado em percentagem
da classe escolhida. determinado segundo a causa
do falecimento :
MORTE NATURAL
MORTE ACIDENTAL

100%
300%

1. Capital de Referência :

Invalidez Total e Definitiva :

t fixado inicialmente em Escudos 250 OOOSOO
(duzentos e cinquenta mil escudos) e é revalorizável automaticamente na data de cada renovação
anual do contrato mediante o mecanismo de
indexação.
O aderente pode escolher uma das classes
a seguir indicadas. com vista à determinação

Invalidez por doença antes dos 65 anos:
100 % (cem por cento) da classe escolhida ;
Invalidez por acidente antes dos 70 anos:
200% (d uzentos por cento) da classe escolhida.
Por invalidez total e defi nitiva entende-se
a incapacidade total para exercer qualquer trabalho
que dê remuneração ou lucro. t ainda condição

26

Ordem dos Médicos

Seguro de Grupo - Ordem dos Médicos/UAP

rndispensável para o funcionamento desta garan tia que o inválido necessite da assistência duma
terceira pessoa para realizar os actos ordinários
da vida .
Por «acidente» entende -se todo o aconteci mento fortuito. súbito e anormal devido a causa
exterior e estranha à vontade da Pessoa Segura
e que nela origine danos corporais. As doenças
agudas ou crónicas e bem assim os riscos prove nientes de gravidez ou maternidade não são.
de forma nenhuma. assimiláveis a acidentes.

SEGURO COMPLEMENTAR EM CASO
DE INCAPACIDADE DE TRABALHO
No caso de incapacidade total temporária
duma Pessoa Segura antes dos 65 anos. por
motivo de doença ou acidente : pagamento duma
indemnização diária igual a 1 °/ oo (um por mil)
da classe escolhida.
Esta

indemnização

é devida

a partir do

31.0 dia e durante um período máximo de 3 anos
(1 095 dias) de incapacidade ou até ao venci mento normal da garantia (65 anos) .
A franquia de 30 dias é suprimida se a
incapacidade for consecutiva dum acidente profissional ou duma doença profissional.
Em caso algum serão consideradas como
doenças profissionais as não taxativamente cons tantes da Lista das Doenças Profissionais publicada
em anexo ao Decreto n.0 434/73. de 25 de Agosto.
No caso de invalidez permanente (profissional
e funcional) antes dos 65 anos. por motivos de
doença ou acidente : pagamento dum capital
igual a 200% (duzentos por cento) da classe
escolhida .
O estado de invalidez permanente é reconhe cido quando a Pessoa Segura esteja incapacitada
definitivamente para o exercício da sua profissão
e se comprove. cumulativamente. uma incapaci dade funcional (física ou mental) de pelo menos
60% (sessenta por cento) .
Se uma Pessoa Segura efectuar uma perma nência igual ou superior a três meses num país
situado entre os Trópicos. deve avisar a Compa nhia. Neste caso. as garantias em caso de incapa cidade total temporária são suspensas.
Ordem dos Médicos

SEGURO ADICIONAL
DE RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR
E DE DEFESA E RECURSO
Este seguro tem por objecto :
Garantir a Pessoa Segura contra as conse quências de natureza pecuniária resultante de
danos corporais. materiais e imateriais causados
por elas a terceiros. na sua vida de simples parti cular. em virtude da responsabilidade civil extra contratual que lhes possa ser atribuída .
Assumir a defesa jurídica das Pessoas Seguras
e promover os recursos adequados.
O SEGURO É EXTENSIVO A RESPONSA BILIDADE IMPUTAVEL:
- Ao cônjuge não separado da Pessoa Segura.
- Aos ascendentes e descendentes de ambos
que vivam permanentemente na casa da Pessoa
Segura em comunhão de mesa e habita ção.
- Aos demais filhos da Pessoa Segura e/ ou
do seu cônjuge não separado. quando menores
ou. sendo maiores. quando estu e solteiros.
dantes e solteiros.
- Aos empregados domésticos da Pessoa Segura
e/ou do cônjuge não separado. na execução
das funções que lhes forem confiadas pelos
seus empregadores.
Podem ser admitidos no presente contrato
de Seguro de Grupo os cônjuges e os filhos
solteiros maiores de 16 anos em comunhão
de mesa e habitação com um membro efectivo
do Segurado.

SEGURO DE REFORMAS
Esta garantia tem por objecto a constituição
de reformas individuais voluntárias. na modalidade
«Seguro de Capital sem reembolso de prêmios».

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS REFERENTES

A GARANTIA EM CASO DE REFORMA
Esta garantia tem por fim o pagamento dum
capital ou duma renda vitalfcia . conforme o
estabelecido nas condições particulares. quando
qualquer das pessoas seguras atingir os 65 anos.
Em caso de falecimento duma pessoa segura
antes dos 65 anos. os prêmios pagos ficam
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pertencendo à Companhia ou são devolvidos
ao Segurado pela sua importância lfquida e sem
juros. imediatamente após o falecimento. segundo
o disposto nas condições particulares.

Os Colegas que desejem mais informações sobre este vantajoso seguro devem
contactar a Secretaria das Secções Regionais
ou directamente a própria U .A.P .

CONTRATO DE SEGUROS COLECTIVOS N° GERAL 64 700/2280

SEGURO COMPLEMENTAR EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE
TABELA DE DESVALORIZAÇÃO (N ° 2 do Art. 0 11 .0

Paral1s1a completa
Loucura 1ncurável
Perda de 1 olho ou perda total da v1são de 1 olho
Cegue1ra completa
Surdez completa dos 2 ouv1dos
Surdez completa de 1 ouv1do
Amputação ou perda completa do uso :
De 1 braço ou da mão
Do dedo polegar
Do dedo 1nd1cador
De qualquer outro dedo da mão
Do polegar e do md1cador
Dos 3 últ1mos dedos da mão
Perda completa do uso da espádua ou do cotovelo
Perda. por amputação. da coxa
Perda de uma perna ao nível ou aba1xo do jOelho
Perda total de 1 pé
Perda parc1al de 1 pé compreendendo todos os dedos
Perda do dedo grande do pé ou de 2 ou 3 outros dedos
Perda de 1 dedo do pé
Perda completa do uso da anca ou do jOelho
Perda completa do uso do pé
Perda completa do uso s1multâneo da anca . do jOelho e do tornozelo
Fractura não consolidada do fémur
Fractura não consolidada da perna
Fractura não consolidada da rótula
Encurtamento dum membro 1nfenor de 5 em pelo menos

)

Médicos

Nio Médicos

%

%

100
100
80
100
80
30

100
100
25
100
60
15

100
100
80
30
100
50
90
70
60
50
30
10
5
50
35
75
75
50
40
20

50 a
15 a
10a
6 a

60
20
15
8

X
X

15 a 20
50
40
40
25
10
3
35
35
60
45
40
10
20

1) No caso de perda mcompleta da v1sta . a mdemn1zação é proporc1onal à d1m1nu1ção da acu1dade v1sual.
2) A mcapac1dade func1onal parc1al ou total de um membro ou órgão é ass1milada à correspondente perda
parc1al ou total.
3) As enfermidades ou lesões não enumeradas ac1ma . mesmo de 1mportânc1a mín1ma . serão 1ndemn1zadas
na proporção da sua grav1dade comparada com a dos casos 1nd1cados. tendo em conta a profissão da
Pessoa Segura .
4) Na tabela referente a não méd1cos o s1nal (x) s1gn1f1ca apenas que para o caso não há valomaçãi:> especial.
5) Em qualquer membro ou órgão . os defe1tos fís1cos de que a Pessoa Segura jà era portadora serão tomados
em cons1deração ao fixar-se o grau de desvalomação func1onal da doença ou ac1dente. que corresponderá
à d1ferença da Já ex1stente e aquela que passou a ex1st1r.
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OPÇÕES E GARANTIAS

A in existênc ia de um a previdência minimamente satisfatória para a generalid ade dos olega ,
le ou a que a Ordem do M édico e debru ça e
sobre a man eira efi ciente, rápida e ao eu alca nce
de eliminar e e grave pr blema.

Ti emos a preoc upação, aguando das conversaç · e co m a Seguradora. de conseg uir um
e quema de previdência qu e reso lvesse sa ti fato ri amente s pro blemas de ca rác ter ecor. ó mi co
provocados. quer por incapacidade de trabalho

Assim . após um estudo pr fund , fo i estabelecido entre a Ord em dos M édico e a Companhia
de Seguros AP (vi to t r sid o a eguradora qu e
melh ores condi çõe e mai r c nfi ança o ferec u),
um contrato de eguro de grupo que pass u a
re oi er os eno rm es problemas de seg urança oc ial
que e deparava m à grande m aio ri a dos o legas .

- te mporária ou de finitiva - que r ainda por falecime nto pre maturo, numa altura em qu e t do
agregado famili ar depende, em muitos casos. uni camente do rendim ento prove ni ente da ac ti idade
pro fi i nal. aí abruptamente int err mpid a.
Por outro lado, fi zemos questão que este
seguro fosse acessível, no seu c usto, a todos os
Colegas. Para i so, con eguimo além de taxas

O co ntrat o fo i assin ado há cerc a d um ano,
ten o sido, ne te curto espaço de tempo, ind emni zados j á um ignificativo núm ero de médi cos e eu
familiare .

extremamente vantaj osas, um amplo lequ e de capitai qu e pos ibilitasse um a e c lh a con oa nte as
necessid ade
as disponibilidades ec nó mi ca
de cada um.

Julgamos de intere se info rm ar que desde a
assin atura da apó li ce em I de M arço de 1979 até
fins de Março de 19 O, já há pe rto de três mil

xiste aind a neste seguro a possibilidade de
e co lh a entre duas o pções.
ma. ex tr mamente
completa, garantindo uma previdência fora do

adesões ao Seguro .
e te mo mento. a egurad ra já envi u para
cada aderente um re um o das co ndi ções gerais
e particulares da Apólice. Qu alqu er Colega qu e
não tenha rece bido ainda sse res umo deve rá
c ntactar a AP.

vulgar, sendo mesmo supe rior a esque mas idênticos já em prática na maior parte dos países europe us (quadro 1) e outra reduzida, qu e corresponde
co m vantagem. em cobe rtura s e ta xas, ao trad icional seg uro de vid a (qu ad ro 2) .

ssim. vim os relembrar, es pec ialmente ao
Colega qu e ivem fora d s gr andes c ntros urbanos. que e te segur pode er ub crit pel s
méd ico e cô njuges co m meno de 65 ano de
idade, em atisfató ri o e tad de sa úd e. bem co mo
pelo se us filh os maio res de 16 anos, solteir ·
e vivendo co m os pais. podendo para o efeito de
subscrição se r enviad o de tacável em anexo
para a AP.

Não foi esquecido também o grave proble ma
que é, no nosso paí , a inflação , e por isso todos
aqueles qu e desejarem qu e o ca pit al do seu seg uro
se mantenh a ac tu ali zado através dos anos, poderão
fazê- lo p r indexação ao custo de vid a. qualquer
qu e seja o se u estad o de sa úd e. aum entando o
ca pital e o prémi o na m e ma pro po rç ão d a
infl ação.
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a ut o ma ticame nte reva lo ri záve l todos os a nos. po r indexação ao c usto de
o deseja r. a ume nt a ndo ca pita l e pré mio na me ma pro po rção da inflação.

G

ida . se a Pcs oa

H N'll .

0. 1 ",,

. B. -

eg ura

I 5005

c a inca pac idade resu lt ar de uma doe nça pro fissio na l o u de um acide nt e de traba lh o
a inde m nização ~crú paga de~d c: o I. 0 d ia.

2 - IN
O

ai

A O

PR O F I SÃ . P R O

IO

T · - a nte

d os

200 ",,

fo5 a nos
hi T

TAL -

para qua lq ue r pro fissiio. m:cessit a ndo o in \'á lid

J 000 000500

da assi té nc ia de uma te rcei ra

.100 ",.

400 u,,
200 "..

3 - MORTE -

ant e~

dos 70 a nos :
J()() u,,

I 500 000 00
4 500 000 00

100 ",,

I 500 000 00

100

ai
hi

nt es dos 60 a nos. poste riorme nt e ao fak c ime nto da Pes oa Seg ura. de ixa nd o pe lo me nos
um filho me no r e solt e iro.
Paga me nt o d<:: um capita l ig ua l ao pago pelo prim e iro fa lec ime nto

11
11

ou

JOO

11

l) U
u

4 500

Ira-Profi ss io nai s I

IDAD E DE TRABALIIO
ai

lé m do subsídio di á ri o e m I. se rá s uspe nso o paga me nto de pré mi os e nqua nto essa inca pac id ade durar.
LIO Z P ER
T E PA RA
R I I DA PR O F I .
lé m da liquidaç[IO do ca pi ta l re fe rid o e m 2 a). se rá d e finit iva me nt e di pe nsado do paga me nt o de pré mi s. ma nte ndo· e
e m vigo r o eg uro e m caso de Mo rt e e Re p nsa bilidade ivil Fa mil ia r.
. B. - Duran te os pe ríod os de cxonc raçiio d e paga me nt o de pré mi o as garanti as c nlinu a m a se r reva lo rizúvcis po r
ind exação ao c usto de vida.

hi

PR M IO T R IM E T R L: 6 188SOO .

. B. - O a pitai base suge rid o no exe mp lo é de I 500 000500: no e nta nto pode rá se r e colhido qu a lque r o ut ro d os a ba ix

indi cado :

C PIT L R
T rim e.."lral

2 063500
4 125 00
6I
00
250 00
l O313 00
12 375 00
14 43 500
16 500 00
18 563500
20 625 00
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o invá lido da a ·si tê nc ia de um a terce ira
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Ant.:s dos 60 ano . poste rio rme nt e ao fa lec imento la Pessoa
um filh o meno r c solleiro.

eg ura . deixa nd o pt.:lo

m e n o~

HXl ",,
ou
J<Xl ".,

2 000 !XXl
ou
ó O<JO !XXJ 00

s 000 ()()()

fX)

I 500 OfXl CXl

100 000 ()()
20 000 00

a)

e rá uspenso o paga ment o de prêmios enquant o e sa in ca pacidade du ra r.
LID Z PERM
T P RA O X R I I DA PROFI SÃ O:
erá defini ti a ment e dispensad o do pagam e nt o de prê mi os. ma nt end o-se em vigor o ~eg u ro em caso d..: Mo rt e c R ..:~ po n 
sabilidade ivil Familia r.
. B. - Du ra nt e o pe ríodos de exo ne raçüo de paga ment o de prê mios a~ ga ra nt ia~ cont inu am a ~..:r revalo rizúwi\ po r
indcxaçüo ao c usto de ida.
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PR
entanl o pode rú se r esc
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I' Rf:l\110
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r- - ------------------------------ - ---- - - - --: Pedid o de adesüo refe rent e ao eg uro de G rupn da O rd em dos

PARA ADERIR
DIRIJ A-S

À

COM PA HI A DE SEG ROS

:

M édi co~ :

ome co mplc !O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T eld . - - - - - -

1 Mo rada
1 Data do nasc ime nto
1

Especiali dade - - - - - - -

Ca pital base pre tendid o - - - - - - - - - - Opç;":to prc.: t..: ndid a <

cnmplt.:ta O
rcd uLid a O

o me do Banco o nd e se rúo feita · as tra nsf..: rénc ias bancá rias - - - - - - - - De pend ê nc ia - - - - - - - - - - - - - umero da co nta _ _ _ _ _ __
PRAÇ

M RQ

129 LI BOA

SD

Benefi ciári o( ) em caso de m_o n e lno mes completos c da ta. de nasc iment o):

POMBAL. 14

DE X

UTILIZE ESTE
DESTACÁVEL

I

:
1

. 8 . - É con e nient e indicar mais do qu e um be nefi ciá rio. o u benefi ciári os de all er- t
nativa ao primeiro.
F
I

L- ------- --------------------------- - ·.. :. . :._ :_ _J
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VANTAGEN LEGAIS
DO
EGURO DE GRUPO
A -

ca pital e m c aso de morte a rL· cd1LT pel o hendici úri o nüo í: EM BARG ÁVE L, o qu e quer di ze r qu e
os c redo re da Pessoa eg ura nüo po d e m pa l!a r-sc so hre es ta fra cçüo de ac ti\'o qu e n::ce bcu um tk tin
e pec ia l: a p ro tccçüo da es posa. dos filh ns. et c .

H - Os prémios dos seguros de "ida pode m se r D ED UZIDO do rendime nto líquido da Pessoa egura
até à importância de IS contos, para o efeito do Imposto omplementar (art. do Dec .-Lei n. 0 45 399 1.
mo nt a nt e dum capital e m caso de 111 ll rt e e ntreg ue pela o mpanhia es tú na sua to talidade I ENTO
DE TODO O DIR EITO DE U E ÃO t Dcc.- Le i n. 0 -l.l .)7-1 1.

SINI TRO
té fin s d e arço d e 19 O. fo ram parti c ipad os cerc a d e .\0 sinist ros. ten d o sid o jú pagas o u c tando
e m vias d e liquidaçüo indcmni zaç)es c uj o mo ntant e ultrapassa 1.\ 000 000 00.

NOTA-

título el e exe mplo . e pa ra uma melh o r id c ia so bre as \'antagc ns des te seg uro. info rmam os qu e
na mo dalidad e tradi c io nal d e seg uro d e \'ida n<hl rcc mho lsú vcl. um indi \'Ídu o co m -10 a nos de
idad e qu e qu e ira co brir APENA o risco d e mo rt e c Ó a tí: aos 6.) an os. pagarú anu a lm e nte
.\6 111 O para um capital dL' _ 000 ()()() 00.

r------ ------- - ------- --- -- -------- --------,
o me próp rio e da ta de nasci mt: nt o do cônjuge e filh os :
1) 111 <;!

bse r açõ..:s 4 ue ju lgue de int e resse faze r:

Data de nasc im e n10

Modo de paga me nt o :
A nua l

I
I

I ssina la r com

+

L'UNION
DES ASSURANCES
DE PARIS

D

c mes tral

O

T rim ..:stra l

D

nos tt uad rados rt:spt:c tivosl.

I

I
I

•

L ----------------------------- - - - - ---- - ----- J
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