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E D I T O R I A L

Há um conjunto de ameaças que che-
gam da política de saúde em curso que
só por si justificam que os médicos
sejam capazes de dar uma resposta
muito forte. Perante os ataques à qua-
lidade da Medicina prestada nos hos-
pitais e centros de saúde, com as res-
trições orçamentais condicionantes,
com a prática persecutória do Minis-
tério que coloca os médicos como
responsáveis das falhas do sistema e
das políticas, com a introdução de
meios de controlo biométrico da assi-
duidade – medida recebida com des-
confiança por médicos mas também
por outros profissionais (é esse o caso
da economista e ex-ministra da Saúde
Manuela Arcanjo, como demos nota na
edição anterior da revista) – e com a
famigerada tentativa de intervenção
numa matéria que só aos médicos
pode dizer respeito: a revisão do Có-
digo Deontológico. Registe-se que esta
atitude, por exemplo, já deu azo a mui-
tas críticas e não apenas dos médicos,
seja individualmente, ou da sua Ordem,
num sentido mais colectivo e institu-
cional.
Medidas que limitam a capacidade de
intervenção dos médicos e que visam
espartilhar as suas competências vêm,
de resto, sendo tomadas há anos a esta
parte, embora, reconheça-se, sem o
alcance que têm atingido nestes anos
mais recentes.
Na Ordem dos Médicos, aproxima-se
o acto eleitoral, que terá o seu epílo-
go no dia 12 de Dezembro, data em
que será possível votar directamente
em urna, nas secções de voto, para se
juntarem esses votos aos que chega-
rem até ao dia anterior (dentro do

Votação elevada
seria uma carta
-aberta

horário normal de expediente), envia-
dos por via postal.
Estas eleições realizam-se, pois, neste
contexto especial –, em suma, o das
ameaças à prática médica e aos princí-
pios que têm sido os pilares da Medi-
cina. Portanto, entre todos os argu-
mentos costumeiros pela necessidade
de votar em massa, há agora mais um,
o de dar uma resposta colectiva sim-
bólica aos ataques que se sentem no
dia-a-dia das unidades de saúde, de
Norte a Sul do país.
A importância da Ordem dos Médi-
cos como entidade reguladora do
exercício da Medicina, com compe-
tências delegadas do Estado, é de in-
vocação obrigatória. Por esta razão,
os médicos devem envolver-se acti-
vamente nos debates sobre a profis-
são e a carreira, na defesa da forma-
ção médica, assim contribuindo acti-
vamente para a construção de mode-
los que permitam o desenvolvimento
da Medicina às mãos dos seus profis-
sionais.
Mas ainda que falte aos médicos tem-
po para participarem na dinâmica des-
tes processos, não faltarão, com cer-
teza, os minutos necessários para se
deslocarem a uma das secções de voto
da sua área e depositarem o seu voto.
Aqueles para quem esse tempo não
seria apenas de minutos, por terem de
se deslocar a maior distância a partir
das suas residências ou dos seus lo-
cais de trabalho, tiveram à disposição
a alternativa do voto por correspon-
dência, desde que ele tenha sido envi-
ado a tempo de ser recebido nos ser-
viços da Ordem até 11 de Dezembro,
às 18 horas.

A eleição de um Bastonário e de ou-
tros dirigentes regionais e distritais
permite muitas leituras, sempre legíti-
mas e às vezes controversas. Mas há
uma a que nenhum analista decente
escapa: a de que uma votação elevada,
ao reforçar uma liderança, torna mais
sólida uma instituição.
Por exemplo, ter um Presidente da
Ordem dos Médicos eleito com a par-
ticipação de 30 por cento do universo
eleitoral não é o mesmo que o eleger
com uma taxa de 50, 60 ou 70 por
cento de eleitores votantes.
Para os médicos, mais importante do
que quem elegem seria elegerem diri-
gentes com legitimidade acrescida, um
Bastonário que chegue aos fóruns de
discussão com o reforço de milhares
e milhares de votos expressos, em
número claramente acima dos mais
recentes actos eleitorais.
Uma resposta deste tipo seria também
ela ameaçadora para as políticas que
visam limitar as possibilidades de os
médicos tratarem bem dos seus do-
entes, teria a repercussão de uma men-
sagem directa e explícita, de uma car-
ta-aberta assinada por muitos milha-
res, por todos aqueles que estão dis-
postos a recusar medidas avulsas to-
madas estritamente em nome da con-
tenção e que pugnarão sempre por
uma Medicina de qualidade, responsá-
vel e com capacidade de resposta aos
cidadãos de um país, onde as políticas
falham mais vezes do que seria desejá-
vel, deixando quase sempre a desco-
berto os meios de protecção que ao
Estado são exigíveis.

Diamantino Cabanas
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Nota da redacção
Por lapso da redacção, o texto relativo à rubrica de dia 29 de Outubro não foi publicado na anterior edição da ROM.
Em seu lugar foi publicada a intervenção de dia 5 de Novembro. Publicamos assim, este mês, além dos textos referentes
as rubricas de Novembro, o artigo em falta.

29 Outubro

Contava-se de um antigo professor da
Faculdade de Medicina de Lisboa que
um dia teria dito durante um exame
para um aluno: «O senhor disse uma
asneira tão grande, tão grande que vai
chumbá-lo a si e aos outros dois se-
nhores que vêm a seguir».
É mais ou menos esta a situação em
que se encontra o nosso Ministro da
Saúde depois da tentativa atabalhoada
e inqualificável da semana passada de
tentar alterar por sua iniciativa o có-
digo de ética de uma classe a que não
pertence. No entanto, prometi a mim
próprio quando esta oportunidade de
falar na TSF surgiu que me manteria
fiel aos factos sem me deixar influen-
ciar por estados de alma.
Assim, esta semana e para variar, cum-
pre assinalar um facto em si positivo:
o anúncio de que, por fim, certos me-
dicamentos para formas graves de do-
enças como a artrite reumatóide e a
psoríase vão passar a ser comparti-
cipados. Tal decisão poderá acarretar
aumento da despesa o que nos tem-
pos que correm de cortes sistemáti-
cos e acríticos se torna uma decisão
de aplaudir.
Ouviram-se algumas críticas principal-
mente vindas de alguns sectores mé-
dicos que advogaram face aos custos
presumíveis que a prescrição destes
fármacos deveria estar reservada aos
especialistas de reumatologia. Não
concordo e não concorda a Ordem
dos Médicos com tal postura.
A receita de qualquer medicamento
não pode ser o privilégio de um mé-
dico ou especialidade mas pelo con-
trário estar unicamente condiciona-
da pela necessidade de cada doente
concreto.
Tanto é incorrecto negá-los a quem
deles necessita como usá-los sem cri-

tério fazendo o doente correr riscos
desnecessários e nós todos pagarmos
a factura. Neste como em todo o tipo
de medicamentos, e por maioria de
razão se são caros e de manejo difícil,
deve o Estado assegurar que o seu uso
é o adequado e racional estando es-
tribado na melhor evidência científica
existente no momento. A forma de o
fazer só pode ser a de publicar e actu-
alizar regularmente recomendações
terapêuticas substantivamente apoia-
das na literatura médica que sirvam de
guia ao uso correcto quer nas dosa-
gens quer nos doentes a seleccionar.
Por vezes poderá mostrar-se útil
condicionar o seu fornecimento a far-
mácias hospitalares principalmente
quando o seu uso abusivo possa levar
a um risco público acrescido. A exis-
tência de resistências, hoje infelizmente
vulgares, a determinados antibióticos,
nomeadamente os usados no trata-
mento da tuberculose, ensina-nos a ser
prudentes e a não permitir a venda fora
das farmácias dos hospitais, por exem-
plo, dos medicamentos usados no tra-
tamento da SIDA.
Nalguns casos como o da hormona do
crescimento pelos seus elevadíssimos
custos, raridade dos casos clínicos em
que está indicada e tentação de uso
abusivo para fins estéticos resultou em
pleno uma medida de condicionar a sua
administração à aprovação prévia por
uma comissão de peritos nomeado
para o efeito.

Como vemos há um conjunto de me-
didas de prudência que não podemos
deixar de considerar lícito o Estado
tomar devendo o decisor político pro-
duzir a regulamentação adequada. O
que não será pelo contrário lícito é a
tomada de medidas cosméticas inúteis
nas suas consequências e meramente
cerceadoras de direitos e condiciona-
doras de mercados.
Seria o caso se se impedisse alguns
médicos por exemplo especialista de
medicina interna, medicina geral e fa-
miliar ou dermatologia de receitar
qualquer fármaco a qualquer doente
que dele efectivamente necessitasse.
Ir por tal caminho podia ser simples e
até benéfico para os interesses eco-
nómicos de alguns médicos. Seria em
contrapartida seguramente um erro e
uma injustiça para os doentes que se
vissem coarctados no seu direito de
ser tratados pelo médico em quem
confiassem ou a cujo acesso tivessem
maior facilidade.
É que isto da medicina e dos medica-
mentos não é meramente uma parte
do jogo económico global.
Na saúde e na doença estão em cau-
sa uma multiplicidade de valores em
que a economia, se bem que impor-
tante, ocupa apenas uma pequeníssima
parte.

12 Novembro

Um acidente estúpido, como o são to-

E D I T O R I A L

A receita de qualquer medicamento não pode
ser o privilégio de um médico ou especialidade
mas pelo contrário estar unicamente condicio-
nada pela necessidade de cada doente concreto
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dos, enlutou famílias, gerou tristeza
onde antes havia alegria e mobilizou
vontades para minorar os seus efeitos
nefastos.
Em Castelo Branco, médicos, enfermei-
ros e outro pessoal, ao saberem da
notícia, acorreram ao Hospital e tra-
balharam sem qualquer remuneração
ou compromisso de horário.
O Sr. Ministro da Saúde, numa atitude
que se louva, tanto mais quanto rara
em governantes, deslocou-se ao local
e não se esqueceu de elogiar o com-
portamento dos profissionais.
Não sabemos se, no regresso, S. Ex.ª
meditou no facto a que tinha assistido
ou se, simplesmente, dever cumprido,
entrou noutro registo e fez a viagem
entretido com algumas contas.
É que se tivesse meditado por uns ins-
tantes, por certo teria percebido que
o mesmo impulso que levou os médi-
cos naquela noite ao Hospital é exac-
tamente o mesmo que os leva a pedir
a demissão de responsabilidades em
Faro quando se recusam a colaborar
em maus-tratos aos doentes.
Tal impulso não radica em qualquer
emoção nem traduz qualquer interes-
se mesquinho de agradar ao Ministro,
ser melhor remunerado ou subir os
degraus do carreirismo. Tal impulso
nem sequer é um impulso – é um acto
pensado e assumido que resulta de um
compromisso implícito ou explícito
com uma Ética milenar.
O louvor do Ministro levanta assim
problemas incontornáveis. Ou bem
que acreditamos na Ética dos Médicos,
aceitamos quando ela é incómoda e
respeitamos os códigos que dela deri-
vam ou bem que queremos impor ao
grupo os consensos da Sociedade glo-
bal e estamos preparados para pagar
todos os preços.

O que não é possível é esperar que
em caso de acidente os médicos acor-
ram aos hospitais sem remuneração,
horário de trabalho ou recompensa
prospectiva e esperar que os mesmos
médicos aceitem ser tratados como
mangas de alpaca a quem se impõe o
relógio de ponto biométrico e se acre-
dita poder fazer pôr os interesses da
empresa à frente dos interesses dos
doentes convenientemente transfor-
mados em clientes.
É que quem louva os médicos de Cas-
telo Branco por acorrerem ao Servi-
ço de Urgência sem escala ou obriga-
ção contratual, tem inexoravelmente
de estar preparado para estabelecer
com esta estranha gente que não se
move só por dinheiro uma relação
adulta baseada no respeito.
Tal relação não admite qualquer ten-
tativa arrogante e prepotente de fazer
alterar códigos de conduta ou qualquer
convite a pactos de silêncio baseados
no interesse do empregador e solida-
riedade de empregado.
Quem louva gente que põe o homem
e as suas fragilidades à frente dos inte-
resses, mesmo quando são os seus
próprios interesses, não pode justifi-
car o inaceitável com o argumento cí-
nico de não estar pior que com ante-
rior governo.

TSF – Na Ordem do Dia

É que para os médicos, quando a Ética
os move, é indiferente qual o Gover-
no, qual o Partido ou qual o Ministro.
Para os Médicos a questão coloca-se
entre doentes, as suas carências e
meios disponíveis e a capacidade de
prestar serviços, desenvolvimento téc-
nico e adequação às necessidades.
Quem é o dono da loja é quem me-
nos conta.
Em suma o que está em causa nas ac-
ções estranhamente coevas da última
semana é, mais que a circunstância, a
tradução de um profundo conflito cul-
tural. Conflito que, como todos, para
ter fim implica escolhas e tomadas de
partido.
Escolhas explícitas que nada impede
que sejam baseadas no que mais con-
vém à Sociedade. O que não é possí-
vel, mais uma vez, é ter... o Sol na eira e
a chuva no nabal...

19 Novembro

Um jornalista, seguramente bem inten-
cionado, perguntava-me ontem, alguns
dias passados sobre um debate que
toda a comunicação social dera conta,
do porquê dos médicos não quererem
cumprir a lei do aborto.
De início julguei que estaria a brincar.
Quando compreendi que era genuína
ignorância expliquei pela enésima vez
que a recusa da Ordem em alterar o
Código de conduta dos médicos nada
tinha a ver com o aborto. Continuo
sem compreender como há ainda
quem não entenda que cumprir a Lei
e aceitar o seu primado não é sinó-
nimo de abdicar de ideias ou do di-
reito de as ter.
Pessoalmente não me incomoda o de-

E D I T O R I A L

O impulso que levou os médicos naquela noite
ao Hospital [Castelo Branco] é exactamente o

mesmo que os leva a pedir a demissão de res-
ponsabilidades em Faro quando se recusam a

colaborar em maus-tratos aos doentes

Para os Médicos a questão coloca-se entre doen-
tes, as suas carências e meios disponíveis e a

capacidade de prestar serviços, desenvolvimento
técnico e adequação às necessidades
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bate entre os médicos sobre a melhor
forma de transcrever no Portugal de
hoje o compromisso milenar com a
Vida. Aceito, com o espírito democráti-
co que me orgulho de sempre ter
perfilhado, as soluções que as maiorias
médicas entenderem ser mais adequa-
das, o que não aceito é que outros, de
fora, nos venham impor a sua vontade.
Aliás o episódio que se viveu na última
semana, se em termos de consequên-
cias práticas é irrelevante, em termos
do estado da democracia portuguesa é
particularmente preocupante.
Que um vulgar cidadão eventualmente
não compreenda a razão que nos assis-
te e menos familiarizado com as ques-
tões dos direitos e liberdades entenda
por birra o que é a única posição legíti-
ma que a independência nos concede
acho aceitável. Que um comentador
encartado, licenciado por Faculdade e
pretensões a intelectual, se confunda já
é do domínio do impossível e o diag-
nóstico óbvio – má-fé.
O que se passará na Sociedade Portu-
guesa que um Ministro sinta a pulsão
de tentar fazer um grupo profissional
alterar a sua Ética quando tal em nada
contribui para a solução dos proble-
mas a que é pressuposto esse Minis-
tro dedicar as suas horas de trabalho?
O que levará intelectuais que a si pró-
prios se classificam de esquerda ao in-
sulto soez de quem com eles não con-
corda e tem o atrevimento de mera-
mente lutar pela sua liberdade dando
de barato o cumprimento da lei?

E D I T O R I A L

Agradecimento

A Ordem dos Médicos agradece, pelo contributo positivo para o prestígio dos Médicos de todo o País, aos Colegas
que na noite do nefasto acidente que ocorreu no passado dia 5 de Novembro na A23, acorreram voluntariamente
ao Serviço de Urgência do Hospital Amato Lusitano. O cumprimento de deveres Éticos e a acção abnegada e
solidária é a resposta lapidar e correcta aos que nos querem transformar em meros funcionários e subordinar os
nossos Códigos de Deontologia.

O Bastonário da Ordem dos Médicos

Pedro Nunes

Aceito, com o espírito democrático que me
orgulho de sempre ter perfilhado, as soluções
que as maiorias médicas entenderem ser mais
adequadas, o que não aceito é que outros, de

fora, nos venham impor a sua vontade

É a resposta a estas questões que pe-
las hipóteses possíveis se revela preo-
cupante.

Senão vejamos:

Ou se trata de uma manobra de co-
municação de massas, procurando
descredibilizar uma Classe profissional
em quem os Portugueses reconhecem
empenho e vontade de bem-fazer, o
que a ser o caso traduziria uma vonta-
de estratégica de destruir os grupos
diferenciados para reinar sem contes-
tação manipulando a massa anónima e
arregimentável.
Ou se trata de pura e simples arro-
gância, fruto de uma adolescência mal
resolvida, onde a militância em parti-
dos não democráticos traduzia não a
vontade de lutar pela igualdade social
mas a incapacidade de pensar pela pró-
pria cabeça, característica dos fracos.
Qualquer que seja o caso, alguns jor-
nalistas e a maioria dos políticos pare-
ce não ter percebido o que estaria em

causa, nem se preocupou em procu-
rar o diagnóstico.
Chegado a este ponto, e dado que em
certo momento pareceu tratar-se de
uma disputa pessoal entre mim e o
Ministro Correia de Campos, quero
afirmar que, em minha opinião, da sua
parte se tratou de mera inabilidade
política e alguma vontade de afirmação
– nada de muito grave ou particular-
mente preocupante, por conseguinte.
O que em contrapartida é preocupante
é a obsessão laudatória de uns e o silên-
cio alheado de outros. É que estes silên-
cios e estes compromissos com o po-
der de insuspeitos intelectuais são sinais
premonitórios da grave doença que já
fez muitos perderem a liberdade.
Aos que se calam e aos que sentem a
irreprimível necessidade de se tornar
visíveis pelo chefe, nomeadamente a
Nuno Brederode Santos que me dis-
tinguiu com a sua prosa de comen-
tador, recomendaria um regresso à
cinemateca para rever Bergman no
«Ovo da Serpente»...

TSF – Na Ordem do Dia
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Noticia

Risco e Ética em Cirurgia
O caso recente do médico cirurgião a quem foi diagnosticado, em exames de rotina pela Medicina do Trabalho, a
seropositividade para o vírus HIV e a ameaça subjacente de despedimento/obrigatoriedade de mudança de profissão
veio colocar o acento tónico numa questão fulcral na prática cirúrgica neste século XXl. Estarão os médicos cirurgiões
bem como os médicos em geral, condenados a tratar e intervencionar todos os doentes seropositivos para o HIV/
SIDA, para o HCV ou HBV (vírus da hepatite C ou B) ou outro microorganismo qualquer, sem que tenham a devida
protecção do Estado para a situação de risco efectivo de contaminação num destes doentes?...
Decorreu na Ordem dos Médicos, no sábado, dia 24 de Novembro, entre as 10.30h e as 14h, um simpósio que teve
como objectivo de analisar e discutir estas questões, e que incluiu palestras dos Colégios da Especialidade de Cirurgia
Geral, Infecto-Contagiosas e Medicina do Trabalho, bem como do Centro de Direito Biomédico, Conselho Nacional
para o Exercício Técnico da Medicina e Conselho Nacional de Ética e Deontologia.
O Simpósio foi promovido pela Direcção do Colégio de Cirurgia Geral e pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia e
contou com a colaboração dos já citados Colégios da Especialidade e do Centro de Direito Biomédico.
Numa edição posterior da Revista da Ordem dos Médicos, daremos conta do resumo das intervenções que tiveram
lugar no âmbito do simpósio.

26 Novembro

Esta semana o que esteve na ordem
do dia não foi, contrariamente ao que
é hábito, da responsabilidade do Mi-
nistério ou de qualquer estrutura da
área da Saúde. Indubitavelmente a no-
tícia da semana foi o acórdão da Rela-
ção que confirmou o despedimento de
um cozinheiro por alegadamente ser
seropositivo para o VIH.
Ao que se sabe a história não terá sido
completamente bem contada e algu-
mas tecnalidades ou circunstâncias in-
trínsecas ao processo judicial terão
contribuído para o insólito desfecho.
Fica, contudo, o facto incontornável de
numa peça jurídica ter sido valorizada
como significativo e justificador de acção
o risco ínfimo do contágio através de lá-
grimas ou saliva transportadas em sala-
das para bocas potencialmente feridas.
Pensava-se já ser pacífico a improba-
bilidade para não dizer impossibilida-
de de tal tipo de contágio. No entanto,
nas páginas da nossa jurisprudência
teve acolhimento como argumentação
baseada no facto de o risco existir e
não ser nulo.
Compreende-se que na esfera da filo-
sofia, da construção teórica do pensa-
mento, um risco deva ser encarado
como tal e portanto não pesável ou
mensurável quando base de uma con-

clusão. Mas a vida humana decorre no
terreno do concreto e um risco ínfi-
mo é um risco ínfimo e um despedi-
mento é um despedimento.
Também nesse terreno concreto e
palpável às acções correspondem re-
acções e o risco de despedimento ar-
rasta a multiplicação das ocultações,
dos abandonos de terapêutica, enfim
do aumento exponencial do risco efec-
tivo de contágio.
É bom, neste momento, recordar o
trágico se não tristemente sarcástico
caso da lepra, doença bacteriana mas
não contagiável que durante séculos
levou ao internamento em condições
ignóbeis de seres humanos votados ao
mais atroz dos degredos quando não
constituíam qualquer perigo para a
Sociedade.
Para que daqui por uns séculos não se
olhe incrédulo para o que hoje faze-
mos é importante aprender com o
passado e, como em tantas outras áre-
as da vida deixar a realidade e o bom
senso marcarem o caminho. Tal só se
consegue com factos, de preferência
olhados com frieza, despidos de emo-
ções que lhe desvaneçam as cores e
lhes esbatam os contornos.
E o primeiro facto que hoje parece
arredado dos nossos considerandos é
que a realidade não se confunde com
a sua representação e as regras do

palco mediático não se aplicam à per-
cepção da realidade.
Se no palco da televisão em que hoje
decorre a vida em Sociedade o facto é
irrelevante e a sua representação real,
na vida o fim é o fim e não admite
«encores», o sofrimento tem conse-
quências e a medida do risco, conheci-
do ou imaginado, é o condicionante
maior das decisões dos humanos.
Se no palco mediático todos tendem
a ser belos, jovens e saudáveis, e a mor-
rer como tal, na vida real cada um é o
que é e a trajectória é condicionada
pelas múltiplas perdas e incapacidades
que cada dia comporta.
No caso do cozinheiro, como no caso
da decisão a tomar no futuro sobre o
cirurgião, o importante é medir o ris-
co e não perder de vista que a vida em
si mesma comporta um risco não negli-
genciável e que a ausência absoluta do
risco só é atingível com a ausência ab-
soluta dela própria.
Há sempre em cada momento do vi-
ver um risco genérico que é aceitável
e imprescindível a cada um aceitar para
que seja possível a todos o acto sim-
ples de viver.
Para os decisores, sejam eles políticos,
médicos ou judiciais o importante é o
esforço difícil de em cada momento,
em cada decisão, ter, firmes, os pés bem
assentes no chão.
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Perante uma sala repleta de jornalis-
tas, Pedro Nunes esclareceu que o
Código Deontológico está em perma-
nente revisão mas apenas pela vonta-
de e determinação dos médicos. «A
ética dos médicos não pode ser assu-
mida por um qualquer ministro». Qua-
lificando a pretensão do Ministro da
Saúde, Correia de Campos, como sen-
do abusiva, o bastonário da OM refe-
riu que tal pretensão revela «uma vi-
são restritiva do que são uma ordem
profissional e um código de ética».
Conforme foi referido na conferência
de imprensa, a exigência do Ministro
da Saúde só pode ter um de dois fun-
damentos: «ou se trata de uma de-
monstração espúria de poder ao que

Código Deontológico:
princípios são Inegociáveis

A Ordem dos Médicos promoveu na quinta-feira, dia 15 de Novembro, pelas
15h30, uma conferência de imprensa, em que o Bastonário, Pedro Nunes, ex-
plicou os fundamentos da posição do Conselho Nacional Executivo para a
recusa das mudanças no Código Deontológico impostas pelo Ministro da Saú-
de. Presentes nessa conferência estiveram ainda José Manuel Silva e Fernando
Gomes, respectivamente presidente e secretário do Conselho Regional do
Centro (CRC), Isabel Caixeiro, presidente do Conselho Regional do Sul (CRS)
e o vice-presidente João de Deus.

a OM só poderá responder que jamais
os princípios serão negociáveis, ou é
uma forma de distrair as pessoas de
outras medidas que estão a ser toma-
das pelo Governo».
Tal como foi explicado aos jornalistas
presentes, os médicos têm reflectido
sobre o seu Código Deontológico e a
sua adaptação a novas realidades de-
correrá sempre e apenas dessa refle-
xão profunda no seio da Ordem. «O
Código Deontológico está sempre
aberto a alterações, por pedido, suges-
tão e decisão dos médicos. Se o Se-
nhor Ministro fosse médico poderia
iniciar um tal processo. Assim, só po-
derá pedir alterações ao Código
Deontológico dos advogados».

A Ordem dos Médicos alertou que
esta posição de princípio não está re-
lacionada com a nova lei da interrup-
ção voluntária da gravidez em vigor e
que, tal como vinha referido no convi-
te para a conferência de imprensa, «es-
tabelecer essa confusão não serve os
interesses de um país livre como o
nosso nem o respeito pela diversida-
de». Pedro Nunes frisou que «a OM
não apela aos médicos que actuem em
desacordo com a lei e não tomou qual-
quer posição pública quanto ao refe-
rendo. O que a OM defende é que, do
ponto de vista da ética, a vida humana
é um valor inviolável. Não há nenhu-
ma lei nem nenhum Governo que pos-
sam pôr em causa esse princípio. O
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que existe são diferentes opiniões
quanto ao momento no qual começa
a vida. (…) Os médicos cumprem a lei
mas têm direito a ter e ver respeita-
dos os seus princípios éticos. Uma lei
não pode violar a consciência moral
de um grupo.»

«Factos são factos, as interpreta-
ções serão as que cada um qui-
ser…» – Fernando Gomes
Fernando Gomes, secretário do CRC
presentes nesta conferência e recém-
eleito tesoureiro da Conferência das
Ordens dos Médicos Euro-Mediterrâ-
nicas, referiu o facto do Conselho Na-
cional Executivo já ter sido interpela-
do pelo Ministro da Saúde em Junho
passado. A resposta do CNE foi dada
no dia 26 desse mesmo mês. Só a 17
de Outubro, enquanto decorria na
Ordem dos Médicos uma sessão so-
bre o controlo biométrico de presen-
ças, sessão em que foi convidada como
oradora a economista e ex-ministra da
saúde Manuela Arcanjo, é que Correia
de Campos convocou «com urgência»
o bastonário da OM. Essa convocatória
teve como objectivo a entrega à OM
da carta contendo a exigência de alte-
ração do Código Deontológico e o
prazo limite para que a mesma fosse
concretizada. Classificando essa se-
quência de datas como sendo «curio-
sa», Fernando Gomes concluiu: «no dia

seguinte, os jornais não referiam as
críticas de Manuela Arcanjo ao siste-
ma de controlo de presenças que o
Ministério está a implementar. Os tí-
tulos eram antes ‘Ministro obriga OM
a alterar o Código Deontológico’. (…)
Factos são factos, as interpretações
serão as que cada um quiser…»

«Colegas europeus incrédulos
com a exigência do Ministro»
– João de Deus
João de Deus, vice-presidente do CRS
e vice-presidente do Subcomité de Éti-
ca do CPME (Comité Permanente dos
Médicos Europeus), referiu aos jorna-
listas que «os colegas europeus fica-
ram incrédulos pela forma como o Mi-
nistro da Saúde colocou esta questão.
A nível europeu o que é respeitado é
o que os médicos decidem». Explican-
do a falta de lógica da posição que al-
guns adjectivam de ditatorial assumi-
da pelo Ministério da Saúde, João de

Deus exemplificou: «Se um Governo
instaurar a tortura serão os médicos
obrigados a aceitá-la em termos éti-
cos e a incorporá-la no seu código
deontológico?». Este representante do
CRS realçou ainda que os princípios
éticos não são prejudicados pelo facto
de uma lei impor conceitos diferentes.
«Os princípios mantém-se só que não
são aplicados em face da lei».

«Uma lei não pode obrigar as pes-
soas a mudar a sua forma de sen-
tir» – José Manuel Silva
José Manuel Silva, presidente do
CRC, referiu que não se pode pôr
em causa a consciência colectiva de
uma classe profissional. «Ninguém
pode, por lei, obrigar as pessoas a
mudar a sua forma de sentir e pen-
sar. E não nos esqueçamos que a pró-
pria lei continua a considerar a In-
terrupção Voluntária da Gravidez
como algo a evitar».

«O Código Deontológico está sempre aberto a
alterações, por pedido, sugestão e decisão dos
médicos. Se o Senhor Ministro fosse médico

poderia iniciar um tal processo. Assim, só poderá
pedir alterações ao Código Deontológico dos

advogados» – Pedro Nunes
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Dada a relevância e importância fun-
damentais das carreiras para o desen-
volvimento profissional dos médicos e
as ameaças e ataques que as mesmas
sofrem constantemente, o Conselho
Nacional Executivo resolveu proceder,
através do Centro Editor Livreiro da
Ordem dos Médicos, à reedição do
Relatório sobre as Carreiras Médicas.
A obra foi em simultâneo enviada a
todos os médicos. Pedro Nunes fez
questão de sublinhar que esta reedição
consubstancia uma homenagem aos
médicos que elaboraram o relatório e
a todos os que têm trabalhado na OM.
«A presença de ex-bastonários da OM
– Germano de Sousa e Gentil Martins
– neste lançamento vem recordar-nos
que a Ordem é um contínuo. Esta
reedição foi a forma que encontrámos
para este agradecimento público e for-
mal da OM aos subscritores do rela-
tório: Jorge da Silva Horta, Bastonário
da Ordem dos Médicos e Presidente
da Comissão, Albertino da Costa Bar-
ros, Albino Aroso Ramos, António Fer-
nandes da Fonseca, António Galhordas,
Mário Luís Mendes e João Pedro Miller
Guerra (relator)».
Da sessão de lançamento da reedição
do Relatório sobre as Carreiras Médi-
cas concluiu-se, tal como foi referido
por Pedro Nunes, Bastonário da OM,
que, este é um livro com um conteú-
do profundamente actual, o que só
pode significar que o país tem estado
quase parado desde que, em 1961, a
Ordem dos Médicos fez a identifica-
ção dos problemas e a proposta de
soluções no que se refere ao sistema
nacional de saúde.

OM reedita Relatório
Sobre as Carreiras Médicas
A apresentação da reedição do Relatório Sobre as Carreiras Médicas teve

lugar no dia 7 de Novembro no auditório da Ordem dos Médicos. Muitos

médicos associaram-se a este acontecimento, não querendo deixar de estar

presentes num momento tão importante da vida da sua Ordem.

Na nota prévia de Pedro Nunes a esta
reedição, pondo em evidência a impor-
tância deste documento histórico mas,
ao mesmo tempo, actual, pode ler-se:
«Há três anos, preocupado com a au-
sência de futuro para as novas gera-
ções sujeitas a contratos individuais em
hospitais e centros de saúde autonomi-
zados, o Conselho Nacional Executi-
vo da Ordem decidiu reflectir sobre
carreiras. Começava assim um proces-
so que, espero, há-de levar os médi-
cos a tomar nas suas mãos, isto é den-
tro da sua Ordem, a responsabilidade
de tornar inteligível a evolução técni-
co-profissional ao longo da vida.
Evolução técnica, essencialmente, por-
que a ética, a outra face da profissão,
não evolui – aprimora-se. Evolução
profissional, que quando laboral come-
te a sindicatos e quando liberal a asso-
ciações, no sentido da sua adequação

à prática, densificação do conhecimen-
to, maturação do gesto. Desencadeei
essa reflexão num mês de férias, numa
interrupção de Agosto, em atmosfera
distendida, correspondendo todos a
um convite do Fernando Gomes para
provar um peixe no seu refúgio de
verão. Foi mesmo o Fernando que in-
troduziu o tema lendo uns apontamen-
tos que tinha coligido. O texto ade-
quava-se à realidade, espelhava o País,
identificava os problemas concretos e
actuais. Uma ou outra desconformi-
dade parecia inexplicável. Tudo se tor-
nou claro quando nos disse que mais
não eram do que transcrições do Re-
latório das Carreiras Médicas de 1961.
Houve uma certa estupefacção. Ou
bem que em quarenta anos de agita-
ção nada acontecera, ou bem que o
Relatório pela sua profundidade e
acutilância se tornara intemporal».

Fernando Gomes, Pedro Nunes e Isabel Caixeiro

A C T U A L I D A D E
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Manuel Machado Sá Marques, neto de
Bernardino Machado e primeiro pre-
sidente do Sindicato dos Médicos, es-
teve presente neste lançamento e foi
convidado a dizer algumas palavras, as
quais aproveitou para salientar que o
Relatório só existe graças ao afecto e
empenho dos médicos que o realiza-
ram. Sá Marques classificou os médi-
cos formados no período áureo das
carreiras médicas como sendo «a jóia
do nosso sistema de saúde» e afirmou
que «a OM e os sindicatos têm pela
frente uma luta muito importante em
nome da defesa das carreiras médicas».
Pedro Nunes havia já agradecido a pre-
sença dos representantes sindicais e
referiu que OM e dos sindicatos mé-
dicos chegaram a acordo quanto à ela-
boração e apresentação de um docu-
mento no início de Janeiro de (re)cria-
ção das carreiras médicas, aditando
mais dois graus de topo – o de especi-
alista graduado e o de chefe de servi-
ço (ou equivalente). Neste lançamen-

Sá Marques, Francisco Ferreira, Isabel Caixeiro e Carlos Alves Pereira

A Ordem representada como um contínuo,
através da presença de vários bastonários

to esteve também presente Car-
los Alves Pereira e Francisco Fer-
reira, dois dos médicos que com-
puseram a Comissão da Secção
Regional de Lisboa, uma das co-
missões eleitas pelas Assembleias
Extraordinárias das Secções Re-
gionais da OM, e sem o esforço,
competência e zelo das quais
(através da elaboração de estu-
dos sobre as carreiras médicas)
o relatório final não teria sido
possível de concretizar. Alves Pe-
reira congratulou-se com esta
reedição e realçou a sua impor-
tância fundamental.
Pedro Nunes, bastonário da OM,
Isabel Caixeiro, presidente do Con-
selho Regional do Sul e Fernando
Gomes, secretário do Conselho
Regional do Centro, compuseram
a mesa deste evento que contou
ainda com a presença de Leal da
Costa, conselheiro do presidente
da República para a Saúde.

A C T U A L I D A D E
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A primeira Direcção eleita tem a se-
guinte composição: Bekkat-Berkani
(Argélia), Presidente; Philippe Biclet
(França), Secretário-Geral; Salvatore
Amato (Itália) e Zuhair Abu Faris
(Jordânia), Vice-Presidentes; Fernando
Gomes (Portugal), Tesoureiro.

Esta nova associação de Ordens dos
Médicos tem como objectivos:

• Iniciar uma reflexão de aproximação
da ética e deontologias médicas;

• Vigiar pela independência dos médi-
cos;

• Promover o papel das Ordens na ges-
tão da profissão e naparticipação na

Foi fundada no passado dia 1 de Novembro, em Argel, a Conferência das Or-

dens dos Médicos Euro-Mediterrânicas, uma associação que resulta de cerca

de um ano de trabalhos preliminares. Na assembleia constituinte, estiveram

representadas, como membros-fundadores, as Ordens dos Médicos de Albânia,

Argélia, Bélgica, Egipto, Espanha, França, Itália, Jordânia, Marrocos, Portugal,

Síria e Tunísia e ainda a Liga Médica Árabe. A Ordem dos Médicos portuguesa

encontra-se representada na primeira Direcção desta organização, através da

eleição para o cargo de tesoureiro de Fernando Gomes, secretário do Conse-

lho Regional do Centro da OM.

melhoria dos sistemas de saúde;

• Promover programas de formação,
de educação sanitária ecientífica;

• A ligação estreita entre todas as or-
ganizações que se preocupam com as
condições de saúde das populações,
com realce para as migrações, com o
fim de prever acções comuns.

Para atingir estes objectivos a Confe-
rência das Ordens dos MédicosEuro-
Mediterrânicas propõe-se:

• Facilitar a comunicação, trocas de
ideias, informações eexperiências;

• Facilitar as visitas, a entreajuda, a so-

lidariedade e acooperação entre os
seus membros;

• Facilitar a cooperação com as ins-
tâncias competentes emmatéria de for-
mação e de organização de cuidados
de saúde;

• Editar boletins, revistas e documen-
tos que visem os seusobjectivos;

• Contribuir para a realização de estu-
dos e organizarcongressos temáticos.

A próxima Reunião e Assembleia-Ge-
ral da Conferência das Ordens dos
Médicos Euro-Mediterrânicas está
agendada para Março de 2008, em Amã,
Jordânia.

OM portuguesa integra
direcção da Conferência
das Ordens dos Médicos
Euro-Mediterrânicas
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12 de Dezembro de 2007
Onde e como votar:

1) No dia 12 de Dezembro, directamente nas Assembleias Eleitorais, das 8 às 20 horas (a listagem de
localizações das assembleias eleitorais por Secção Regional e Distrito encontra-se disponível no portal da OM em
www.ordemdosmedicos.pt)

2) Por entrega directa nas instalações sociais da Ordem dos Médicos em carta endereçada ao Presidente
da Mesa da Assembleia Eleitoral Regional do Distrito Médico a que pertence (conforme subscrito enviado para casa
dos Colegas) até às 18 horas do dia 11 de Dezembro (véspera do acto eleitoral).

3) Pelo correio até às 18 horas do dia 11 de Dezembro – os boletins de voto dobrados em quatro devem ser
introduzidos no sobrescrito branco respectivo (Presidente da Ordem, Órgãos Regionais e Órgãos Distritais) que
depois se introduzem num outro dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Eleitoral do Distrito Médico a que
pertence, com porte pago, com nome impresso, número da Cédula da Ordem e devidamente assinado com a
assinatura idêntica à existente no arquivo da Secção Regional (não sendo necessário reconhecimento oficial).

Avisam-se todos os Colegas que:

• Só serão considerados os votos por correspondência enviados por correio ou entregues pelo pró-
prio que dêem entrada na Secção Regional até às 18 horas do dia 11 de Dezembro.

• Deverão ter atenção ao sobrescrito de porte pago que leva impresso o seu nome e que servirá para
o envio pelo correio ou para entrega directa.

• Não é permitido o voto por procuração nem por portador.

• Todos os médicos no acto da votação devem apresentar a sua Cédula Profissional.
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Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos – Carlos Silva Santos

A candidatura alternativa tem vindo a
afirmar-se com uma estratégia de mu-
dança apresentando as grandes linhas
de acção que visam renovar a Ordem
dos Médicos, fortalecer a sua prática a
favor dos médicos, da medicina e da
saúde dos portugueses.
É pois tempo de, por um lado, analisar
e discutir o que tem sido o papel e a
acção da direcção da OM e, por outro,
apresentar à reflexão alargada dos co-
legas novas propostas e compromis-
sos que marquem a diferença, moti-
vem e dinamizem a intervenção dos
médicos. Numa palavra, retirar a OM
da apatia, e multiplicar o seu potencial
de salvaguarda do SNS, das carreiras
médicas, da formação contínua, das
boas práticas em todos os locais de
trabalho e circunstâncias.

A OM, como parte integrante do SNS
e do sistema de saúde, não pode nem
deve ter um papel secundário em todo
o planeamento e desenvolvimento da
política de saúde. É confrangedor veri-
ficar que as últimas direcções da OM
não têm sabido ou, melhor dizendo,
não têm sido capazes de defender os
médicos e a qualidade da medicina pe-
rante a política ofensiva, agressiva e de
pendor neoliberal desenvolvida pelos
últimos governos. A presidência da OM
desenvolveu a sua acção com base na
tese de low profile, de poucas ondas,
de falsa pureza política, de falsa inde-
pendência (há quem diga tão indepen-

ALTERNATIVA
PARA A ORDEM
DOS MÉDICOS

Com a campanha eleitoral em desenvolvimento

com vista às eleições de 12 de Dezembro próximo,

ficam cada vez mais claras as sensibilidades e as

perspectivas em presença no processo eleitoral.
dente dos médicos que já pouco lhes
diz respeito), com pouco trabalho de
reflexão e propositura e subvalorizan-
do o contributo dos médicos quer in-
dividualmente quer das direcções dos
Colégios de Especialidade. A OM ficou
assim refém de uma política mesqui-
nha, cerzida em pequenos grupos, con-
fiante que a sua reverência perante o
poder e a sua aversão anti-partidos lhe
desse dividendos. Grande engano e
grande desastre. A insatisfação dos mé-
dicos quanto ao papel e à actividade
da Ordem e dos seus actuais dirigen-
tes, nomeadamente o seu bastonário,
é generalizada e multifacetada.A OM
está pobre de património de pensa-
mento escrito, de estudos da realida-
de de quem são os médicos hoje, o
que fazem e que expectativas têm
quanto ao futuro. A OM está divorcia-
da dos meios científicos e académicos
e raramente presta o apoio desejável
e necessário ao desenvolvimento ci-
entífico e técnico dos médicos das di-
ferentes especialidades. A OM conti-
nua com uma estrutura interna pouco
operativa. Os agora meus opositores
demonstraram no último mandato
quanto é obsoleto o modelo de orga-
nização existente. A governabilidade
possível foi assegurada, no essencial,
pelo contributo dos dirigentes da sec-
ção regional centro, nomeadamente do
seu presidente o colega José Manuel
Silva que agora se recandidata numa
perspectiva de continuidade e de re-

forço da qualidade de intervenção da
OM segundo princípios claros de opo-
sição efectiva à política do actual e
anteriores governos.

Razões da candidatura alter-
nativa

Perante esta realidade reconfirmada
diariamente junto dos médicos nos
mais diversos locais de trabalho, a mi-
nha candidatura tornou-se também um
dever cívico e moral. Não é possível
alterar e reorientar o rumo da organi-
zação dos cuidados médicos e de saú-
de, a organização das condições do tra-
balho médico e os ganhos em saúde
sem uma nova direcção da OM. Por
isso é preciso reflectir sobre qual das
candidaturas, que se perfilam, tem me-
lhores condições para fazer a ruptura
necessária e reerguer a nova Ordem
do saber médico que vai à frente dos
problemas da medicina e dos médicos
que procura as soluções de forma par-
ticipada, que assume uma acção efec-
tiva onde os médicos se revejam.
Não temos dúvidas de que os meus
opositores com passado recente na
OM como dirigentes devem ser res-
ponsabilizados pelos fracassos, confli-
tos neutralizantes, guerras de peque-
nos poderes e a ausência de trabalho
sério e qualificado em matéria de polí-
tica de saúde e de defesa da boa práti-
ca e da imagem da classe médica. Será
que queremos ver repetida esta situa-
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ção que será inevitável caso vença um
dos dois?
Para obstar às limitações do funciona-
mento da OM é preciso promover a
unidade na diversidade é preciso ter
uma visão estratégica para os serviços
de saúde, é preciso aprofundar com
base técnico-científica o desenvolvi-
mento do SNS, é preciso ligar a OM à
Universidade e às associações profis-
sionais e científicas. No fundo, criar a
unidade na acção em torno de projec-
tos sem exclusões e sem tacticismos
de interesses menores. Profissional e
academicamente, penso reunir os atri-
butos necessários a levar por diante este
desafio – assim os médicos o queiram.

Com o objectivo de construir um ver-
dadeiro património de análise e refle-
xão escrita com os recursos próprios
e em cooperação com o mundo aca-
démico e da investigação em saúde e
em serviços de saúde apresentamos
um conjunto de propostas que, sendo
do bastonário, devem ser considera-
das como projectos a desenvolver e
como tal inacabados abertos a todos
os contributos dos médicos e outros
relevantes.

A candidatura alternativa apresenta-se
aos médicos e à comunicação social
com um trabalho feito de múltiplos
contactos de grande abrangência, com
um levantamento alargado das razões
de descontentamento e das preocu-
pações de muitas centenas de médi-
cos. Desenvolvemos um processo
exemplar de dinamização dos colegas
com base em diagnósticos precisos da
realidade e das ameaças em curso,
construímos projectos e propostas
que se encontram em desenvolvimen-
to dinâmico e que durante a campa-
nha eleitoral irão ser contrastadas com
a vivência e a praxis dos médicos.
Entregámos as listas alternativas para
a Secção Regional Sul, distritos médi-
cos de Lisboa, Grande Lisboa e Beja.
Contamos com votantes e apoiantes
em muitas outras listas tanto nas Sec-
ções Regionais Norte como Centro e
na generalidade das listas dos restan-
tes distritos médicos.

Apresentamos aqui o programa base
da Candidatura Alternativa que irá
enquadrar os múltiplos contributos
individuais e de grupo que irão enri-
quecer o debate e a reflexão escrita
sobre os diversos temas da agenda.
Será o nosso contributo para colmatar
a vil pobreza de pensamento escrito
actual e da inteira responsabilidade das
direcções, actual e anterior da OM.
Como candidato a Bastonário da Or-
dem dos médicos apresento-me aos
médicos do todo nacional como a can-
didatura melhor colocado para enfren-
tar o desafio de travar a subversão e a
programada destruição do Serviço Na-
cional de Saúde Constitucional, a liqui-
dação das Carreiras Médicas, a des-
qualificação geral da actividade médi-
ca e derrocada dos princípios éticos e
deontológicos da profissão.
Represento a candidatura melhor co-
locada para, em conjunto com todos
os médicos das diversas sensibilidades
e qualificações, definir uma agenda da
OM, apresentar e defender propostas
de progresso para a defesa dos inte-
resses dos médicos, da medicina, dos
serviços de saúde e da saúde dos por-
tugueses.

Os grandes temas que estamos a
lançar a debate são:
– A questão das Carreiras Médi-
cas, passado presente e futuro.
– A questão do Serviço Nacional
de Saúde, o presente e o futuro.
– A questão dos jovens médicos,
síntese prática e operativa das
duas primeiras grandes questões
temáticas.

Como candidato a Bastonário da Or-
dem dos médicos apresento-me aos
médicos do todo nacional como a can-
didatura melhor colocado para enfren-
tar o desafio de travar a subversão e a
programada destruição do Serviço
Nacional de Saúde Constitucional, a
liquidação das Carreiras Médicas, a des-
qualificação geral da actividade médi-
ca e derrocada dos princípios éticos e
deontológicos da profissão.
Represento a candidatura melhor co-
locada para, em conjunto com todos

os médicos das diversas sensibilidades
e qualificações, definir uma agenda da
OM, apresentar e defender propostas
de progresso para a defesa dos inte-
resses dos médicos, da medicina, dos
serviços de saúde e da saúde dos por-
tugueses.

Como candidato considero reu-
nir os atributos necessários para
enfrentar o desafio e reverter a
actual situação de pré desastre
para a profissão médica e para a
saúde em Portugal na medida em
que possuo capacidades:
1 – Capacidade e saber par identificar,
analisar os problemas sentidos pelos
médicos e apresentar soluções efectivas.
2 – Capacidade de avaliar técnica e ci-
entificamente as medidas e propostas
do governo e propor alternativas fun-
damentadas.
3 – Capacidade de desenvolver traba-
lho colectivo e de promover a coope-
ração inter profissional.
4 – Capacidade de promover a unida-
de dos médicos respeitando a diversi-
dade de opiniões e de interesses legí-
timos.
5 – Capacidade de leitura política da
realidade da saúde e dos serviços e de
equacionar as prioridades da agenda
da OM e dos médicos.

Domino saberes pertinentes para a
acção:
1 – Sei contextualizar saberes teóri-
cos e a realidade da saúde/doença.
2 – Sei o que quero saber sobre a pro-
dução de cuidados médicos e sobre a
história natural das doenças.
3 – Sei onde encontrar a informação
que fundamente a tomada de decisões
com evidência.
4 – Sei identificar e abordar quem co-
nhece ou está apto a investigar na área
da saúde e dos serviços de saúde.
5 – Sei o que não sei e por isso me
reservarei até estar informado.

Estou preparado para agir porque sei
fazer:
1 – Gerir a informação pertinente em
saúde
2 – Gerir grupos de trabalho para a
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produção de pensamento consensual
e fundamentado
3 – Gerir investigação não só sobre
saúde/doença como sobre serviços de
saúde
4 – Gerir conflitos de interesses téc-
nicos entre profissionais ou entidades
do SNS
5 – Gerir a acção em política de saúde
com base em conhecimentos evi-
dentes.

Neste quadro, apresento o seguinte
Programa de Acção que me compro-
meto a implementar logo que eleito
como Presidente do Conselho Nacio-
nal Executivo da Ordem dos Médicos
– e que é semelhante ao Programa e Ba-
ses programáticas já apresentadas pelos
candidatos meus apoiantes quer para a
Região Sul, quer para a Grande Lisboa,
para a Cidade de Lisboa e para Beja:

I – Defesa em progresso do
Serviço Nacional de Saúde
Constitucional

O Serviço nacional de saúde (SNS) tem
sido fundamental para a saúde dos
portugueses no seu conjunto, pesem
embora as conhecidas dificuldades e
estrangulamentos que é necessário al-
terar. A Candidatura «Alternativa para
a Ordem dos Médicos» defende o SNS
com base em análise científica da reali-
dade vigente e das suas potencialidades.

1 – Razões técnico-científicas do seu êxito
O SNS respondeu a fases muito defi-
citárias da Saúde em Portugal: com ele
saiu-se do Terceiro Mundo para pa-
drões mínimos de serviço público de
saúde, geral e universal, como a Cons-
tituição determina.

2 – Principais debilidades
O SNS atravessou fases de sub-finan-
ciamento e de má organização que co-
locaram em risco não só a sua eficácia
como também a sua continuidade.

3 – A necessidade da sua remodelação e
actualização em progresso
Por essas razões dizemos que o SNS
tem de ser remodelado e actualizado,

de modo a adaptar-se aos novos tem-
pos, às reais necessidades das popula-
ções e às novas condições económi-
co-financeiras cada vez mais apertadas
que lhe são impostas de fora.

4 – A importância da participação dos
profissionais de saúde
Defendemos sem qualquer hesitação
que estas alterações, que são urgen-
tes, devem ser conseguidas com o con-
curso interessado dos profissionais da
Saúde e, entre eles em plano indiscutí-
vel, os médicos.

5 – Os benefícios da informatização da
actividade clínica e da actividade médica
em geral há tanto tempo esperada
As aquisições da modernidade, entre
elas, por exemplo, a informatização da
actividade clínica são caminhos a per-
correr com a velocidade que a pró-
pria vida permita e que devem ser
aproveitadas para benefício especial
dos utentes dos Serviços de Saúde
públicos e outros.

6 – Vantagens da perspectiva de saúde
publica e dos ganhos em saúde e do pla-
neamento em saúde
A perspectiva de saúde pública traz
vantagens ao SNS e ao seu funciona-
mento efectivo em função dos interes-
ses das populações em geral e dos que
a ele recorrem.

7 – Vantagens de participação das popu-
lações
Na planificação e funcionamento do
SNS e na distribuição dos serviços pelo
território devem ser auscultadas
validamente as populações e os seus
representantes. Há vantagem nessa par-
ticipação. Há desvantagem no distancia-
mento que se tem pretendido impor.

8 –  Vantagens das finanças locais, regio-
nais e nacionais de saúde – estudar os
melhores critérios
Com princípios de distribuição equi-
tativa melhoram as condições do exer-
cício e melhoram os resultados do
SNS, inclusive ao nível das suas finan-
ças no todo nacional e também aos
níveis local e regional.

9 – Garantia da ética e deontologia nos
serviços de saúde – Código de Ética para
os médicos do SNS
Dadas as condições especiais de exercí-
cio da actividade clínica no SNS, justifi-
ca-se que se estabeleçam normas éticas
especiais também. A Candidatura «Al-
ternativa para a Ordem dos Médicos»
assume o compromisso de promover os
passos tendentes a estabelecer um Có-
digo de Ética para os médicos do SNS.

10 – Cooperação entre as profissões da
saúde
Não se podem dispensar os contri-
butos de todos os profissionais da saú-
de que funcionam no SNS. Pelo con-
trário, há toda a vantagem em promo-
ver essa cooperação.

11 – Aproximação aos profissionais da
administração em saúde
Na administração da Saúde, nomeada-
mente entre os administradores hos-
pitalares, há profissionais muito capa-
zes e que devem ser alvo de um esfor-
ço de sinergias também nesta área in-
dispensável a um bom resultado con-
junto.

II – Defesa das carreiras
médicas

A candidatura «Alternativa para a Or-
dem dos Médicos» compromete-se a
defender eficazmente e com determi-
nação as carreiras médicas.

A defesa das carreiras médicas é um ele-
mento basilar da Candidatura
Este é um dos suportes da qualidade, da
efectividade e da eficiência da prestação
de cuidados médicos e ainda da garantia
da realização profissional dos médicos.

O que traz de novo o velho taylorismo
nos cuidados médicos e de saúde
Uma das principais «pechas» do sector
resulta de processos antiquados e pou-
co científicos de gestão e de adminis-
tração. Modernizar esses processos é
uma necessidade e uma urgência.

Os maus resultados da parcialização das
actividades em saúde

ELEIÇÕES  2008-2010
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Defendemos uma visão global das ac-
tividades do sector. A produção conta-
bilística e de mercado neoliberal po-
derá ser um grande negócio financei-
ro mas é um mau princípio que deve
ser combatido.

A hierarquização dos cuidados e dos pro-
fissionais por critérios de formação de-
monstrada é uma vantagem em relação
à gestão casuística
Efectivamente, a formação é o pilar de
um bom exercício da actividade médi-
ca técnica e cientificamente demons-
trado.

Vantagens da produção integrada versus
produção à peça
No mesmo sentido defendemos a
integração, em detrimento da compar-
timentação, na prestação de cuidados
de saúde e de doença.

A necessidade de códigos de boas práti-
cas e protocolos de acção
… Toda a actividade médica deve ser
sujeita, tanto quanto possível, a regras
de boas práticas escritas legitimadas
pela praxis profissional tendo em vista
a garantia da qualidade e a minimização
do chamado erro médico, baseados na
responsabilização ehonestidade do tra-
balho desenvolvido.

Garantia de patamares de formação
A formação é da responsabilidade do
empregador até aqui muitas vezes au-
sente. A formação contínua e a avalia-
ção do desempenho ao longo da vida
profissional é matéria de grande rele-
vância para a OM.

Em especial: a formação pós-graduada
dos jovens internos
Esta formação é encarada como a base
do exercício profissional de excelên-
cia e tem de ser uma área de inter-
venção prioritária da OM e das direc-
ções dos colégios de especialidade com
a participação obrigatória dos própri-
os internos.

Garantia de princípios de remuneração
equitativos
A OM deve acompanhar a efectivação

do direito à retribuição de acordo com
o trabalho produzido bem como ou-
tros direitos laborais cuja defesa cabe
aos sindicatos.

Integração de todos os profissionais na
estrutura de carreiras
As carreiras médicas são unas e como
tal devem ser valorizados todos os ní-
veis de formação a começar pelo in-
ternato (garantia aos jovens e aos
menos jovens).

Garantia do trabalho em equipa
O trabalho em equipa multi-profissio-
nal e transdisciplinar é uma pedra de
toque da medicina moderna a ser efec-
tivado segundo as especificidades de
cada organização de serviços em con-
creto.

Garantia da integração
Sempre que necessário a integração
dos diversos contributos das diferen-
tes especialidades e de outros profis-
sionais de saúde para um objectivo
comum de saúde ou de prestação de
cuidados médicos deve ser equa-
cionado pela OM.

Actualização das carreiras
A actualização e a estruturação das car-
reiras, conteúdos, níveis e meios de
acesso, bem como a avaliação de de-
sempenho ao longo da vida, devem ser
uma preocupação permanente da OM,
nomeadamente nos conteúdos funci-
onais e napromoção do internato a
grau de carreira.

As condições de trabalho médico
É tempo de estudar, debater, imple-
mentar os novos paradigmas da pro-
fissão, valorizando a saúde dos mé-
dicos no local de trabalho e criando
boas condições de trabalho que fa-
çam caminho pelo século XXI, em
vez de continuar virados para o pas-
sado.

III – A promoção social e
cultural dos médicos

É premente aumentar o prestígio da
actividade médica. A Ordem não o tem

feito. Pelo contrário. De facto, é reco-
nhecido pela generalidade dos colegas
que a OM, como estrutura integrante
do nosso sistema de saúde, não tem
sabido, não tem sido capaz de defen-
der os médicos e a medicina perante
a política ofensiva, agressiva e de pen-
dor neoliberal desenvolvida pelos úl-
timos governos.

Eis as principais medidas a tomar nes-
te capítulo, para as quais os membros
da candidatura «Alternativa para a Or-
dem dos Médicos» darão o seu eficaz
contributo, cada um ao nível de inter-
venção que lhe vier a competir:

A valorização do potencial social da
nossa actividade

O contributo da nossa cidadania para
a paz e para a justiça social

O enriquecimento cultural dos médi-
cos

O convívio cultural entre pares e ou-
tros sectores da sociedade

A fruição do ambiente, da beleza e do
património cultural nacional e inter-
nacional

A solidariedade entre colegas em es-
pecial par com os que se encontrem
em dificuldade

O nosso contributo no espaço euro-
peu e internacional para democracia
em saúde

Não à mercantilização da doença

A solidariedade internacional em saú-
de

IV – A reorganização inter-
na da OM

A organização interna da Ordem está
obsoleta e é sentido por todos que
não corresponde às actuais necessida-
des de representação das diversas sen-
sibilidades e correntes de opinião exis-
tentes entre os médicos.

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos – Carlos Silva Santos
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Actualmente, a nível nacional, só o Pre-
sidente OM é eleito directamente pe-
los médicos.

As restantes estruturas executivas aos
diversos níveis são eleitas por lista sem
representação proporcional o que re-
tira representatividade e facilita a mo-
nopolização da OM por grupos insta-
lados.

É necessária outra estrutura da OM,
outros estatutos, que durante o pró-
ximo mandato serão postos à discus-
são e aprovação dos médicos.

Novos estatutos, nova democracia…
… porque os actuais estão ancilosados
e desadaptados em relação à mudança
dos tempos.

Princípio da proporcionalidade…
… na construção dos órgãos plenári-
os bem como na constituição de exe-
cutivos resultantes destes.

Garantia da pluralidade…
… de contributos para a contrição das
posições da OM.

Valorização dos colégios de especialida-
de…
… com a garantia de autonomia e
meios para exercer a sua actividade.

Criar espaços de análise…
… e avaliação de temas que interes-
sem a diversas especialidades.

Promover planos de acção de cada espe-
cialidade
Uma das medidas essenciais para visar
a operacionalidade das especialidades
é a dotação de cada uma delas do seu
projecto de intervenção, com planos
de acção adequados.

Política de comunicação aberta e pluralista
entre médicos
Fundamental: mudar os mecanismos de
interacção que a OM coloca ao dispor

ELEIÇÕES  2008-2010
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dos médicos. Há que instituir e execu-
tar uma política de comunicação am-
pla e diversificada, plural e abrangente
– ao contrário do que tem sucedido.

As relações institucionais…
… serão as próprias dos órgãos de
Estado e de governo, sem quebra da
autonomia de associação livre de mé-
dicos que também é a OM.

V – Representação externa

Há que dar maior dignidade às rela-
ções institucionais e à representação
externa da OM, adequando cada caso
à realidade em causa e diversificando
o tipo de representação:

Junto dos organismos de Estado

Junto da comunidade científica

Junto das Universidades

Internacionalmente

Conjuntamente com os PALOP

Acompanhamento dos movimentos de
utentes e de doentes

Estreita cooperação com outras asso-
ciações incluindo as sindicais e não
somente nos períodos pré eleitorais

Um novo tipo de Fórum Médico

VI – Que metodologias de
trabalho vão ser defendidas?

Entre outras, eis as principais:

Primado do trabalho em equipa, se-
guindo a vontade das maiorias com
respeito pelas minorias.

Medidas técnicas baseadas na evidên-
cia própria ou documentada.

Trabalho de consenso permanente.

Auscultação dos profissionais. Promo-
ver o estatuto da sondagem e do refe-
rendo inter-pares.

Abertura do gabinete de apoio ao
médico com uma componente técni-
ca e também jurídica (mas esta nunca
isoladamente mas sempre ao serviço
das orientações médicas).

Organização e agilização dos proces-
sos com ou sem implicação disciplinar
e a sua credibilização com eventual
contribuição de elementos externos
(magistrados por exemplo).

Penalização exemplar e atempada dos
casos disciplinares justificados. Análise
dos incidentes críticos de interesse
mais geral para a classe e eventualmen-
te para a opinião pública.

Colaboração com a Inspecção-geral da
Saúde na componente técnica da ac-
ção médica.

VII – Compromisso dos
membros das listas da Can-
didatura «Alternativa para a
Ordem dos Médicos»

Os membros da Candidatura «Alter-
nativa para a Ordem dos Médicos» as-
sumem o solene compromisso de que,
no exercício efectivo dos seus cargos,
a começar pelo de Bastonário, irão
promover a democratização interna da
OM e assegurar a defesa técnica e ci-
entificamente fundamentada dos legí-
timos interesses dos médicos, a quali-
dade da medicina no sector público e
privado, os princípios e valores éticos
e deontológicos, a formação e a qua-
lificação profissional, a independên-
cia e autonomia técnica do exercí-
cio profissional em coerência com a
elevada dimensão humana e social da
profissão, defendendo os interesses
dos doentes e da população em ge-
ral no respeito pelo direito consti-
tucional à saúde.
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Curriculum Vitae

Carlos Silva Santos

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos – Carlos Silva Santos
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• Nascido em Porto do Carro, Maceira, Leiria em 9 de Ju-
nho de 1951, residente em Lisboa.
• Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa, em 1974, com 15 valores.
• Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian do 2º ao 6º
ano do Curso de Medicina.
• Diplomado com o curso de Saúde Pública da Escola Naci-
onal de Saúde Pública em 1979.
• Diplomado com o Curso de Medicina do Trabalho da Es-
cola Nacional de Saúde Pública em 1980.
• Doutorado em Saúde Pública pela Universidade Nova de
Lisboa, em 2004, na Especialidade de Medicina do Trabalho.
• Serviço Médico à Periferia nos concelhos de Borba,
Alandroal e Vila Viçosa em 1977/78.
• Inicio da Carreira Médica de Saúde Pública no concelho
de Loures como Sub-delegado de Saúde em 1979, e como
Delegado de Saúde de 1993 a 1997.
• Chefe de Divisão de Saúde Pública da Região de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo de 1997 a 1999.
• Delegado Regional de Saúde e Coordenador do Centro
Regional de Saúde Pública da Região de Lisboa e Vale do
Tejo de 1999 a 2005.
• Autoridade de Saúde Adjunta do concelho de Lisboa des-
de 2005 até à presente data.
• Colaborador regular em grupos de trabalho e em projec-
tos de saúde pública (ocupacional e ambiental) em repre-
sentação da Direcção Geral da Saúde.
• Assistente da Escola Nacional de Saúde Pública, Universi-

dade Nova de Lisboa de 1982 a 2004.
• Professor Auxiliar Convidado da Escola Nacional de Saú-
de Pública Universidade Nova de Lisboa desde 2004.
• Autor de cerca de 150 comunicações apresentadas em
congressos e reuniões científicas no âmbito da saúde pú-
blica e ocupacional.
• Autor e co-autor de cerca de duas dezenas de trabalhos
científicos publicados em revistas nacionais e também in-
ternacionais.
• Membro eleito das Comissões de Curso desde o primeiro
ano da Faculdade e nos anos de Interno Policlínico até 1979.
• Sócio refundador do Sindicato Médico da Zonal Sul em
1979 e membro da sua direcção de 1980 a 2000. Vice-
presidente de 1982 a 1986. Presidente de 1986 a 1988.
• Membro do Conselho Regional da Secção Regional do
Sul da Ordem dos Médicos no triénio 1993/1995.
• Especialista inscrito no Colégio de Especialidade de Saú-
de Pública da Ordem dos Médicos por opção em relação à
Especialidade de Medicina do Trabalho.
• Presidente da Confraria da SopaMembro da Sociedade
Portuguesa de Medicina do Trabalho e da Sociedade das
Ciências Médicas (Academia de Medicina).
• Autor regular de artigos sobre temas de saúde pública e
política de saúde publicados na imprensa.
• Actividade continuada de exercício de cidadania social e
política, nomeadamente, como autarca nas Assembleias de
Freguesia de Odivelas e do Lumiar e como conferencista
sobre temas de saúde pública.
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OS MOTIVOS

Caras e Caros Colegas:

Em 12 de Dezembro do corrente ano,
decorrerão eleições para os Corpos
Gerentes da Ordem dos Médicos.

Decidi candidatar-me à Presidência da
Ordem dos Médicos para «Defender
e Unir os Médicos» em torno de um
Projecto e Programa nacionais,
apresentando candidaturas solidárias
em todas as Secções Regionais

Pretendo ser o porta-voz de todos os
médicos; a voz que não existiu nos úl-
timos dois anos.

Uma voz firme e determinada,
sem medo dos poderes (especialmen-
te o político), que seja o coordenador
da equipa nacional de governo da Or-
dem dos Médicos assente no Conse-
lho Nacional Executivo, procurando a
conciliação de interesses, a união de
esforços e a promoção de consensos
entre todos os médicos e suas organi-
zações representativas.

Nestes últimos anos aconteceu o
pior: o pagamento das taxas à Entida-
de Reguladora da Saúde, os despachos
ministeriais sobre as incompatibilida-
des, a redução de vencimento dos
médicos, o crescimento da instabilida-
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de profissional graças a contratos in-
dividuais de trabalho penalizantes, a
destruição progressiva e acelerada das
carreiras médicas, a ausência de diálo-
go com os Sindicatos Médicos, os ata-
ques à Associação Portuguesa dos
Médicos de Clínica Geral e seus diri-
gentes, as interferências administrati-
vas na actividade médica através da
introdução de novas taxas modera-
doras, a desorganização completa no
âmbito dos concursos e exames do
internato, a questão dos atestados
para os funcionários públicos, a ultra-
jante introdução do método de mar-
cação de ponto por impressão digital,
a instalação de meios de diagnóstico
e terapêutica nas farmácias e tanto
mais.

É caso para dizer ‘«para melhor está
bem, está bem, para pior já basta as-
sim».

Quem não defende os médicos no
presente, não tem credibilidade para
os defender no futuro.

Como Presidente da Ordem quero fa-
zer o contrário do que tem sido feito.

Nos termos do nosso Estatuto a Or-
dem dos Médicos deve «fomentar e
defender os interesses da profis-
são médica a todos os níveis», bem
como «dar parecer sobre todos os
assuntos relacionados com a or-
ganização dos serviços que se
ocupem da saúde».

Só quero cumprir o nosso Estatuto.

Por isso preconizo a MUDANÇA.

Uma Mudança que se realize com a
Unidade de todas as associações
representativas de médicos; para
que a Defesa dos Médicos seja tam-
bém a defesa dos doentes, da ex-
celência da prática da Medicina e
do nosso Serviço Nacional de
Saúde, solidário e humanista.

Não me resigno perante a depre-
ciação progressiva da Dignidade
dos Médicos e entendo que é possí-
vel – que ainda é possível – mobilizar
a Classe a que pertencemos em nome
de Ideais e Valores.

Abster-se é votar no que está.

A CANDIDATURA
DA MUDANÇA

PARA «DEFENDER
E UNIR OS MÉDICOS»
UM PROJECTO E UM PROGRAMA NACIONAIS.

UMA EQUIPA COESA E SOLIDÁRIA EM TODAS

AS SECÇÕES REGIONAIS.

Mandatário Nacional – Manuel Sobrinho Simões

Mandatário para a Região Centro – Adriano Vaz Serra

Mandatário para a Região Norte – Alfredo Loureiro

Mandatário para a Região Sul – Henrique Bicha Castelo
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Peço-lhe, pois que vote. E que vote na
Mudança logo que receba o seu bole-
tim de voto.

É para isso que preciso de contar consi-
go. É por isso que pode contar comigo.

Miguel Leão

AS CANDIDATURAS
REGIONAIS

MANDATÁRIO  –  JOÃO
RODRIGUES PENA

SECÇÃO REGIONAL DO SUL

MESA DA ASSEMBLEIA
REGIONAL

Hélder Monteiro – Urologia; José Trin-
dade Soares – Cirurgia; Helena Baptista
Costa – Medicina Geral e Familiar;
Carlos Catarino – Cardiologia

CONSELHO REGIONAL
Ana Isabel Lopes – Pediatria; António
Mário Santos – Medicina Interna; Antó-
nio Marques – Gastrenterologia; Artur
Mendes – Nefrologia; Francisco Sá
Carneiro – Cirurgia Geral; Isabel Gló-
ria Guimarães – Medicina Geral e Fa-
miliar ; Manuel de Carvalho Rod-
rigues – Cardiologia; Maria João Barrau
– Medicina Geral e Familiar; Rita Perez
– Anestesiologia; Rui Julião – Medici-
na Geral e Familiar ; Sílvia Graça
– Medicina Geral e Familiar

CONSELHO DISCIPLINAR
Carlos Nobre Leitão – Gastrente-
rologia; Manuel Costa Matos – Medi-
cina Interna; Luís Manuel Nunes – Pe-
diatria; Silva Pereira – Medicina Geral
e Familiar; António Fonseca – Gine-
cologia

CONSELHO FISCAL
Victor Gabão da Veiga – Otorrino-
laringologia; Figueiredo Lima –
Anestesiologia; Carlos França – Medi-
cina Intensiva

SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE

MESA DA ASSEMBLEIA
REGIONAL

José Remisio Castro Lopes – Neuro-
logia; José Luís Medina – Endocrinolo-
gia;  Raul Cunha – Medicina Geral e
Familiar; José Lourenço – Ortopedia

CONSELHO REGIONAL
António Araújo – Medicina Interna;
Cláudio Rebelo – Ginecologia/Obste-
tricia; Fátima Oliveira – Medicina Ge-
ral e Familiar; José Pedro Moreira da
Silva – Imunoalergologia; Lurdes Gan-
dra – Cirurgia Geral; Maria Manuela
Dias – Cirurgia Geral; Marlene Lemos
– Medicina Geral e Familiar; Miguel
Guimarães – Urologia; André Filipe
Monteiro Santos Luís – Interno
Estomatologia;  Alexandre Figueiredo
– Anestesiologia; Maria Manuela
Selores – Dermatologia

CONSELHO DISCIPLINAR
Rodrigues e Rodrigues – Otorrino-
laringologia; Carlos Dias – Medicina
Interna; Damieta Figueiredo – Aneste-
siologia; João Bernardes – Ginecolo-
gia/Obstetrícia; Fátima Carvalho – Ci-
rurgia Pediátrica

CONSELHO FISCAL
António Marinho – Oftalmologia; José
Carlos Areias – Cardiologia Pediátrica;
António Strecht Ribeiro – Medicina
Interna

SECÇÃO REGIONAL DO
CENTRO

MESA DA ASSEMBLEIA
REGIONAL

Abel Meliço Silvestre – Infecciologia;
Margarida Figueiredo Dias – Gineco-
logia/Obstetrícia; José Mendes Barros
– Psiquiatria da Infância e Adolescên-
cia;  Ana Margarida Lopes Soares – Me-
dicina Geral e Familiar

CONSELHO REGIONAL
Carlos Maia Teixeira – Medicina Geral
e Familiar; Francisco Rolo – Urologia;
Frederico Valido – Patologia Clínica;
Jorge Tomaz – Imunohemoterapia; José
Guilherme Tralhão – Cirurgia Geral;
Luís Trindade – Infecciologia; Rosa

Ramalho – Pediatria; Paula Aves – Radi-
oterapia; Graça Ribeiro – Patologia Clí-
nica; Silva Marques – Psiquiatria; Cesário
Silva – Medicina Geral e Familiar

CONSELHO DISCIPLINAR
Alberto Seabra – Cirurgia Geral; Cami-
lo Pereira Leite – Pneumologia; Antó-
nio Vieira – Infecciologia; Teresa Tomé
– Medicina Geral e Familiar; Rui Batis-
ta – Pediatria

CONSELHO FISCAL
Mário Campos – Nefrologia; José
Moura Pereira – Oftalmologia; Olga
Pedroso – Estomatologia

A EQUIPA DE CANDIDATURA

Mandatários
Nacional: Manuel Sobrinho Simões;
Secção Regional do Centro:
Adriano Vaz Serra; Secção Regional
do Norte: Alfredo Loureiro; Secção
Regional Sul: Henrique Bicha Caste-
lo; Medicina Desportiva: Miguel
Manassas; Medicina Geral e Fami-
liar: Mário Moura; Médicos Internos:
Ana Ferreira; Medicina Hospitalar:
Armando Gonçalves; Medicina Legal:
Duarte Nuno Vieira; Medicina Mili-
tar: Mário Pragosa; Medicina Priva-
da: Filipe Caseiro Alves; Medicina do
Trabalho: António Sousa Uva; Saú-
de Pública: Constantino Sakellarides;
Açores: Adelino Diniz; Aveiro: Miguel
Capão Filipe; Beja: Carlos Monteverde;
Braga: Bessa Peixoto; Bragança:
Telmo Moreno; Castelo Branco:
Fernando Jorge; Coimbra: Ferrer
Antunes; Évora: José Vieira; Faro: Luís
Pereira; Grande Lisboa: Manuel Bar-
bosa; Guarda: Gil Barreiros; Leiria:
Eduardo Fatela; Lisboa/Cidade: Trin-
dade Soares; Madeira: Dolores Quin-
tal; Oeste: Nuno Santa Clara;
Portalegre: Jaime Azedo; Porto:
Miguel Guimarães; Santarém: Pinto
Correia; Setúbal: Manuel Carrageta;
Viana: Veiga Torres; Vila Real: Marga-
rida Faria; Viseu: Pedro Henriques

Candidaturas Regionais

Mandatário: João Rodrigues Pena
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Órgãos Regionais da Secção
Regional Sul

Manuel Carvalho Rodrigues
(Conselho Regional); Hélder
Monteiro (Mesa da Assembleia
Regional); Nobre Leitão (Conse-
lho Disciplinar); Victor Gabão da
Veiga (Conselho Fiscal)

Órgãos Regionais da Secção
Regional Norte

José Pedro Moreira da Silva (Con-
selho Regional); José R.Castro
Lopes (Mesa da Assembleia Regi-
onal); Manuel Rodrigues e
Rodrigues (Conselho Disciplinar);
António Marinho (Conselho Fis-
cal)

Órgãos Regionais da Secção
Regional Centro

Carlos Maia Teixeira (Conselho
Regional); Meliço Silvestre (Mesa
da Assembleia Regional); Alberto
Seabra (Conselho Disciplinar);
Mário Campos (Conselho Fiscal)

Candidaturas Distritais
Algarve: Carlos Nunes; Aveiro:
Constança Miranda; Beja: Carlos
Monteverde; Braga: João Cunha;
Bragança: Fernando Andrade; Cas-
telo Branco: Ernesto Rocha;
Coimbra: Teresa Sousa Fernandes;
Évora: Nuno Canas Mendes; Gran-
de Lisboa: João Albuquerque Castro;
Guarda: Augusto Lourenço; Leiria:
Rui Pinheiro; Lisboa/Cidade: Carlos
Pereira Alves; Madeira: Pedro Ramos;
Oeste: Nuno Santa Clara;
Portalegre: Jaime Azedo; Santarém:
José Salgado; Setúbal: António
Paramez; Porto: José Fraga; Viana:
Nélson Rodrigues; Vila Real: Marga-
rida Faria; Viseu: José Pedro Saraiva

A EQUIPA DE CONSELHEIROS

PARA O SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE E CARREIRAS

MÉDICAS
Armando Gonçalves – Cardiologia –
Centro; Ferrer Antunes – Hematologia
Clínica –  Centro; João Almeida –
Pneumologia – Norte; José Luís Biscaia

– Medicina Geral e Familiar – Centro;
Manuel Carrageta – Cardiologia – Sul;
Martins Campos – Neurocirurgia – Sul
Martins Soares – Medicina Geral e
Familiar – Norte

PARA O ENSINO E EDUCA-
ÇÃO MÉDICAS

Bicha Castelo – Cirurgia Geral – Sul;
Adriano Vaz Serra – Psiquiatria – Cen-
tro; Alberto Barros – Genética Médi-
ca – Norte; António Sousa Pereira –
Clínica Geral – Norte; Luís Providên-
cia – Cardiologia – Centro; Luís Silva
Carvalho – Fisiologia – Sul; Sousa Guer-
reiro – Medicina Interna – Sul

PARA A ÉTICA E
DEONTOLOGIA MÉDICAS

Jorge Soares – Anatomia Patológica –
Sul; Francisco Corte-Real – Medicina
Legal – Centro; Helena Gervásio –
Oncologia Médica – Centro; Levy
Guerra – Nefrologia – Norte; Maria
do Carmo Vale – Pediatria – Sul; Nuno
Montenegro – Ginecologia/Obstetrí-
cia – Norte; Regina Corado – Gineco-
logia/Obstetrícia – Sul

PARA O DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL CONTÍNUO

José Amarante – Cirurgia Plástica
– Norte; Ana Aleixo – Cardiologia –
Sul; Carlos Robalo Cordeiro – Pneu-
mologia – Centro; Fernando Campina
– Ortopedia – Sul; Gonçalves Ferreira
– Neurocirurgia – Sul; Maria João Neto
– Medicina Interna – Centro; Nuno
Reis – Neurocirurgia – Sul; Paes Duarte
– Medicina Interna – Sul; Pinto Espa-
nhol – Medicina Geral e Familiar –
Norte; Rui Cernadas – Medicina Ge-
ral e Familiar – Norte

PARA A MEDICINA LIVRE
Filipe Caseiro Alves – Radiodiagnóstico
– Centro; Fernando Jorge – Patologia
Clínica – Centro; Joaquim Murta –
Oftalmologia – Centro; José Manuel
Morais – Patologia Clínica – Norte
Manuel Pedro Magalhães – Cirurgia
Cardio-Torácica – Sul; Passos Ângelo
– Radiodiagnóstico – Sul; Pedro Can-
tista – Medicina Física e Reabilitação –
Norte

PARA OS CONTRATOS INDI-
VIDUAIS DE TRABALHO

Ana Antunes – Anestesiologia – Norte
Carlos Mexedo – Anestesiologia –
Norte; Dora Oliveira – Anestesiologia –
Centro; Ivette Pedro – Anestesiologia –
Centro; João Subtil - Otorrinolaringo-
logia – Sul; Júlia Toste – Cardiologia –
Sul; Nuno Bettencourt – Cardiologia
– Norte; Sandra Morgado – Gastro-
enterologia – Sul

PARA O MEDICAMENTO
Ana Maria Nogueira – Medicina Far-
macêutica – Sul; Fontes Ribeiro – Far-
macologia – Centro; Jorge Fortuna –
Medicina Interna – Centro; Jorge
Polónia – Medicina Interna/Farmaco-
logia Clínica – Norte; José Pedro
Nunes – Cardiologia/Farmacologia
Clínica – Norte; Perpétua Rocha – Me-
dicina Interna – Sul; Rosa Begonha –
Medicina Interna – Norte

PARA A QUALIDADE
Susana Parente – Anestesiologia – Sul;
Álvaro Monteiro – Imunohemoterapia
– Norte; Carlos Seco – Anestesiologia
– Centro; Carvalho Rodrigues – Pato-
logia Clínica – Sul; João Paulo Nunes
dos Santos – Medicina Geral e Famili-
ar – Sul; Lafuente Carvalho – Urologia
– Norte; Paula Seiça – Imunohemotera-
pia – Centro

PARA A AVALIAÇÃO
DO LITIGIO

Duarte Nuno Vieira – Medicina Legal
– Centro; Carlos Mota Cardoso – Psi-
quiatria – Norte; Isabel Antunes –
Medicina do Trabalho – Centro; Mar-
garida Albuquerque – Pediatria – Sul;
Miguel Baptista – Ginecologia/Obste-
trícia – Centro; Pedro Ulisses – Orto-
pedia – Sul; Rui Koeller – Pediatria –
Norte

PARA A COOPERAÇÃO COM
OS PAÍSES LUSÓFONOS

Sónia Goulart – Medicina do Trabalho
– Sul; Amélia Ferreira – Oftalmologia –
Norte; António Andrade – Patologia
Clínica – Sul; Fernando Nobre – Ci-
rurgia Geral – Sul; Gomes da Silva –
Cirurgia Geral – Norte; Hernâni Ca-
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niço – Medicina Geral e Familiar –
Centro; Herculano Vitorino – Medici-
na Geral e Familiar – Centro; José
Manuel Pavão – Cirurgia Pediátrica –
Norte; José Mendes – Estomatologia
– Sul; Trindade Soares – Cirurgia Ge-
ral – Sul

PLATAFORMA DE OBSERVA-
ÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DA SAÚDE – OS NÃO MÉDICOS
Prof. Doutor Alberto Castro – Ex-Se-
cretário de Estado (Governo PS), Pro-
fessor da Universidade Católica do
Porto; Dr. Arlindo Carvalho –  Ex-Mi-
nistro da Saúde (Governo PSD); Dr.
António Arnaut –  Ex-Ministro da Saú-
de (Governo PS); Dr. António Pires de
Lima – Ex-Bastonário da Ordem dos
Advogados; Dr. Clara Carneiro – Far-
macêutica – Ex-Deputada do PSD;
Prof. Doutor Francisco Carvalho
Guerra – Professor Catedrático Jubi-
lado da Faculdade de Farmácia e Ex-
Director do Centro Regional do Por-
to da Universidade Católica; Prof.
Doutor Figueiredo Dias – Professor
Catedrático da Faculdade de Medici-
na de Coimbra; Dr.Manuel Fontes
Carvalho – Ex-Bastonário da Ordem
dos Médicos Dentistas; Prof. Enge-
nheiro Manuel Porto – Ex-Deputado
Europeu (PSD)

PLATAFORMA DE OBSERVA-
ÇÃO E ACOMPANHAMENTO

DA SAÚDE – OS MÉDICOS
Alfredo Loureiro – Nefrologia – Nor-
te; António Sousa Uva – Medicina do
Trabalho – Sul; Assunção Martinez –
Medicina Geral e Familiar – Sul;
Carlos Costa Almeida – Cirurgia
Vascular – Centro; Constantino
Sakellarides – Saúde Pública – Sul;
Francisco Castro e Sousa – Cirurgia
Geral – Centro; Fleming Torrinha –
Patologia Clínica – Norte; João
Rodrigues – Medicina Geral e Fami-
liar – Centro; Massano Cardoso –
Medicina do Trabalho – Centro; Mar-
garida Pereira – Radiodiagnóstico –
Sul; Nuno Grande – Medicina Geral
e Familiar – Norte; Rui Nunes –
Otorrinolaringologia – Norte;  Vaz
Serra/Manuel Antunes

PARA A REVISÃO DO ESTA-
TUTO E DO CÓDIGO

DEONTOLÓGICO
Daniel Serrão – Anatomia Patológica
– Sul; Agostinho Almeida Santos – Gi-
necologia/Obstetrícia – Centro; Antó-
nio Branco – Medicina Geral e Famili-
ar – Sul; António Firmo – Cirurgia
Geral – Centro; Caldas Afonso – Pedi-
atria – Norte; Francisco Crespo – Pa-
tologia Clínica – Sul; Galvão Teles –
Endocrinologia – Sul; Jorge Biscaia –
Pediatria – Centro; José Miguel Boqui-
nhas – Nefrologia – Sul; Machado Lopes
– Oncologia Médica – Norte; Manuel
António Silva – Oncologia Médica –
Centro; Paulo Mendo – Neuroradio-
logia – Norte

OS PRINCÍPIOS

I – O Presidente da Ordem deve ser
o porta-voz e o coordenador de
uma equipa nacional de governo da
Ordem dos Médicos, assente no
Conselho Nacional Executivo
unificada em torno de um progra-
ma nacional, procurando a concili-
ação de interesses, a união de es-
forços e a promoção de consensos.
Por isso deve:

Actuar com firmeza, mostrando ao
Poder Político a força dos médicos e
da sua Ordem.

Actuar com clareza, para que os
médicos, os poderes e a sociedade
percebam o sentido, o alcance e a de-
terminação das posições do Presiden-
te da Ordem dos Médicos.

Actuar com transparência, informan-
do os médicos das propostas que o Pre-
sidente veicula em nome da Ordem ou
sobre as quais a Ordem é consultada.

Actuar com oportunidade, inter-
vindo por antecipação e em tempo útil.

Actuar com democraticidade,
negociando apenas aquilo para que
estiver mandatado pelo Conselho Na-
cional Executivo.

Actuar com rigor, mantendo a coe-
rência dos princípios

Transformar a Ordem dos Médi-
cos numa organização com
protagonismo, dotada de capacida-
de de iniciativa, ambiciosa e audaz e
capaz de intervir por antecipação

II – A Ordem dos Médicos deve de-
fender os médicos

Consagrar, por via da revisão do Esta-
tuto, a competência da Ordem na de-
fesa da liberdade, independência
e autonomia dos médicos em
contrato individual de trabalho,
adoptando como principio que cabe à
Ordem dos Médicos apreciar a valida-
de das respectivas estipulações.

Proceder a um registo nacional
dos médicos em contrato indivi-
dual de trabalho, defendendo a
sua capacidade negocial e fazer
cumprir o Código Deontológico dos
Médicos que obriga os responsáveis
clínicos das unidades de saúde a co-
municarem à Ordem dos Médicos o
teor dos contratos individuais de tra-
balho por celebrados por aquelas.

Promover a criação de associa-
ções de médicos por área profis-
sional como forma de salvaguar-
dar a sua capacidade negocial
com entidades terceiras e de ga-
rantir do direito a uma remune-
ração digna.

Pugnar pela reposição da tabela de
nomenclatura e valor relativo dos
actos médicos actualmente suspensa
por intervenção da Autoridade da Con-
corrência e proceder à sua revisão.

Proceder à avaliação sistemática e à
defesa das condições de exercício
profissional dos médicos, no âm-
bito de acordos por estes celebra-
dos com terceiros, designadamente
subsistemas de saúde e entidades de-
tentoras de seguros de saúde, de for-
ma a salvaguardar o cumprimento das
regras de boa prática.
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Apresentar um projecto de regula-
mentação do risco profissional
médico em cooperação com os Sin-
dicatos Médicos.

Pugnar pelo cumprimento da legisla-
ção relativa à criação e generaliza-
ção de serviços de saúde ocupa-
cional nas unidades de saúde no âm-
bito da criação da carreira médica de
Medicina do Trabalho.

Criar uma estrutura de apoio a
médicos injustamente caluniados
de forma a reparar os danos causados
ao seu bom-nome e ao seu prestígio
profissional

Criar a Linha SOS Médico desti-
nada a prestar apoio a médicos
vítimas de situações de conflito, vio-
lência ou agressividade no exercício da
sua actividade profissional.

Defender a introdução de alterações
ao regime legal de justificação de
faltas por doença de forma aumen-
tar a responsabilização dos utilizadores
dos serviços de saúde, libertando os
médicos de pressões quotidianas visan-
do a emissão de atestados médicos.

III – A Ordem dos Médicos deve de-
fender os doentes enquanto entida-
de reguladora da qualidade do exer-
cício da medicina valorizando e pro-
movendo o papel dos Órgãos Téc-
nicos das Especialidades, Sub-Espe-
cialidades e Competências

Apresentar uma proposta defini-
dora de Acto Médico, adoptando a
formulação da União Europeia de Médi-
cos Especialistas (UEMS) e garantindo a
consagração jurídica da liderança e do
primado da hierarquia médica nas
equipas de saúde através da estipula-
ção que o exercício da medicina é da
exclusiva competência dos licenciados
em Medicina regularmente inscritos ou
registados na Ordem dos Médicos, po-
dendo a prática das técnicas de execu-
ção inerentes àquele exercício ser reali-
zada directamente por estes ou sob a
sua orientação e responsabilidade.

Consagrar, por via da revisão do Estatu-
to ou outra, a competência específi-
ca da Ordem dos Médicos no com-
bate ao exercício ilegal da medici-
na e à publicidade enganosa.

Combater a intromissão da Entida-
de Reguladora da Saúde nas com-
petências da Ordem dos Médicos.
Apresentar uma proposta de altera-
ção da legislação sobre a Receita
Médica de modo a impedir qual-
quer forma, directa ou indirecta,
de modificação da prescrição.

Combater a aplicação do Protoco-
lo celebrado entre a Associação
Nacional de Farmácias e o Gover-
no, nomeadamente no que se refere à
possibilidade de instalação de meios au-
xiliares de diagnóstico e terapêutica nas
farmácias ou à prática disfarçada de ac-
tos médicos naqueles estabelecimentos.

Proceder a uma auditoria nacional aos
serviços hospitalares ou dos cuidados
primários, com vista a identificar e
combater restrições à introdução
ou utilização de meios de diagnós-
tico e terapêutica e proceder à sua
divulgação pública.

Fornecer aos médicos, em caso de
limitações à liberdade de exercício
profissional, os instrumentos jurídi-
cos que os possam ilibar de res-
ponsabilidade civil, disciplinar ou
penal que resultem da imposição de
medidas atentatórias da qualidade do
exercício.

Promover a definição, para cada
especialidade, sub-especialidade
ou competência, dos standards
humanos e técnicos adequados ao
exercício profissional, nomeadamen-
te no que se refere a prática de actos
cirúrgicos e/ou invasivos e à composi-
ção de equipas mínimas de urgência/
emergência, tendo em conta o nível de
diferenciação das unidades de saúde.

Promover a elaboração, para cada
especialidade, sub-especialidade
ou competência, de manuais de

boas práticas, com vista à sua publi-
cação em Diário da Republica e à sua
aplicação vinculativa em todas as uni-
dades de saúde.

Promover a acreditação assisten-
cial e a certificação de qualidade
dos serviços clínicos, aplicando
critérios uniformes aos sectores
públicos e privado, pelos Colégios
de Especialidade e Comissões Técni-
cas de Sub-Especialidade e Competên-
cia, em articulação com o Conselho
Nacional da Qualidade

Elaborar e manter actualizado o
Regulamento de Certificação de
Qualidade dos Serviços e Unida-
des de Saúde, através da participa-
ção do Conselho Nacional da Quali-
dade em colaboração com as Direc-
ções dos Colégios de Especialidade e
as Comissões Técnicas de Sub-Especi-
alidade e Competência.

Criar a Competência em Audito-
rias Clínicas.

Institucionalizar a cooperação com
associações de doentes, criando o
Conselho Nacional para as Asso-
ciações de Doentes.

Criar o Conselho Nacional para
Avaliação do Litígio com vista à
inventariação e contextualização das
causas de litígio de acordo com as con-
dições objectivas de exercício profis-
sional, estimulando inter-pares a cor-
recção das suas causas

Criar a Provedoria do Doente ori-
entada para recolha de sugestões ou
críticas relativas ao funcionamento das
unidades de saúde.

Apresentar de um projecto de
regulamentação da Lei de Infor-
mação Genética e de Saúde (apro-
vada pela AR e que aguarda regulamen-
tação pelo Governo), contemplando a
possibilidade da Ordem dos Médicos
se constituir na entidade solicitadora de
informações clínicas, sem quaisquer en-
cargos para os doentes, quando estes não
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tenham possibilidade de a requerer atra-
vés do seu médico assistente

Propor as necessárias alterações ao
Decreto-Lei 101/2006 relativo à
Rede Nacional de Cuidados Con-
tinuados de modo a garantir a lide-
rança médica nas unidades integran-
tes daquela rede, nomeadamente no
que se refere aos especialistas em
Medicina Física e Reabilitação

Propor as necessárias alterações à
Portaria 646/2007 relativa ao
licenciamento de unidades priva-
das de saúde que permite a
usurpação das competências da
Ordem dos Médicos, por várias
entidades, designadamente pela
Entidade Reguladora da Saúde.

IV – A Ordem dos Médicos deve de-
fender o Serviço Nacional de Saú-
de e as Carreiras Médicas enquan-
to elementos decisivos de solidarie-
dade, coesão social, protecção dos
doentes, promoção da qualidade do
exercício da medicina e diferencia-
ção técnica dos médicos

Defender as carreiras médicas
reivindicando a participação da
Ordem dos Médicos nas negocia-
ções do Acordo Colectivo de Tra-
balho para os Hospitais do Serviço
Nacional de Saúde em cooperação
estratégica com os Sindicatos
Médicos (FNAM e SIM).

Defender uma estrutura de car-
reira médica devidamente certi-
ficada, que garanta:

- a diferenciação técnica dos médicos
- a equivalência de qualificações que
permita a sua aplicação universal, in-
dependentemente do vínculo laboral
ou do estatuto jurídico da unidade de
saúde, de forma a assegurar a liberda-
de de circulação entre sectores
- a universalidade do acesso e a qua-
lidade da formação durante o inter-
nato e após a especialização
-a existência de programas de for-
mação médica contínua, asseguradas
pela entidade patronal, criando in-

centivos à mesma e associando-a à
progressão na carreira e à remune-
ração
-a valorização do desempenho pro-
fissional

Defender a consagração legal de um
perfil de diferenciação técnica e
de competências na área da ges-
tão para a atribuição de funções
de direcção e chefia dos serviços
de acção médica de forma a garan-
tir a sua qualificação e independência
e a impedir que aquelas sejam atribuí-
das segundo o livre arbítrio dos ór-
gãos de administração.

Obter a valorização da Compe-
tência em Gestão reconhecida ou
atribuída pela Ordem dos Médi-
cos para a atribuição de funções de
direcção e chefia dos serviços de ac-
ção médica.

Combater todos os modelos de car-
reira médica que associem a progres-
são técnico-científica ou a remunera-
ção ao cumprimento de políticas de
restrição orçamental das unidades
de saúde.

Combater a concessão da explora-
ção de serviços clínicos das uni-
dades do Serviço Nacional de
Saúde a entidades privadas.

Pugnar pela realização de concur-
sos de provimento nas unidades
de saúde cujos quadros apresentem
vagas não preenchidas.

Reivindicar a periodicidade anual da
realização dos concursos de ha-
bilitação.

Monitorizar o processo de Refor-
ma dos Cuidados de Saúde Pri-
mários de acordo com princípios
seguintes:

-apoiar o principio da criação de
Unidades de Saúde Familiares,
enquanto processo de adesão volun-
tária, de auto-organização e de lide-
rança médica.

-garantir a não discriminação
dos médicos não aderentes, no-
meadamente no que se refere à pro-
gressão na carreira, ao acesso à for-
mação médica e à melhoria das con-
dições de exercício profissional, sal-
vaguardando os direitos já adquiridos.
-combater quaisquer limitações à li-
berdade de prescrição de meios de
diagnóstico e terapêutica, de acor-
do com o estado da arte, rejeitan-
do absolutamente o modelo do
«Orçamento Clínico».

Defender a liberalização do aces-
so ao regime de convenção que
deve ser apenas condicionado à verifi-
cação de critérios técnicos definidos
pela Ordem dos Médicos como sejam
o titulo de especialista e o cumprimen-
to das normas técnicas definidas pe-
los Colégios de Especialidade ou Co-
missões Técnicas de Sub-Especialida-
de ou Competência.

Defender a actualização anual da
tabela dos preços dos serviços
convencionados

Pugnar pela definição de um quadro
legal que permita a criação de car-
reiras médicas para as especiali-
dades de Medicina Desportiva,
Medicina do Trabalho e Medicina
Tropical

V – A Ordem dos Médicos deve as-
sumir um papel fundamental na
promoção da unidade entre as or-
ganizações representativas de mé-
dicos, designadamente dos sindica-
tos médicos.

Revitalizar o Fórum Médico ,
institucionalizando a realização de reu-
niões periódicas, como fórmula para a
concertação de posições das principais
organizações representativas dos mé-
dicos.

Estreitar as relações de coopera-
ção e convergência, multilaterais
e bilaterais, com a Associação dos
Médicos da Carreira Hospitalar,
com a Associação Portuguesa dos
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Médicos de Clínica Geral, com a
Associação dos Médicos de Saú-
de Pública, com a Associação Na-
cional dos Médicos Internos, com
a Federação dos Prestadores dos
Cuidados de Saúde, com a Fede-
ração Nacional dos Médicos
(FNAM) e com o Sindicato Inde-
pendente dos Médicos (SIM).

VI – A Ordem dos Médicos deve ser
a entidade que promove activamen-
te, regula e certifica a Formação
Médica Pós-Graduada e que reco-
nhece e atribui os títulos de qualifi-
cação profissional, sendo da sua
exclusiva competência, através dos
seus Colégios de Especialidade, a
definição dos programas de forma-
ção do respectivo internato e a de-
finição e verificação dos critérios
qualitativos e quantitativos de
atribuição de idoneidade formativa

Promover activamente a formação
médica continuada através da cri-
ação do Conselho Nacional para o
Desenvolvimento Profissional Con-
tínuo com vista a estabelecer parcerias
estratégicas entre a Ordem dos Médi-
cos (através dos órgãos representativos
das especialidades, sub-especialidades,
competências e dos médicos internos),
Sociedades Científicas, Faculdades de
Medicina, Institutos Públicos ou Privados
e Indústria Farmacêutica.

Criar o Fórum para a Formação
Médica, englobando representantes
das Especialidades, Sub-Especialidades
e Competências, do Conselho Nacio-
nal do Médico Interno, das Sociedades
Científicas e das Faculdades de Medici-
na com vista à harmonização de inicia-
tivas no âmbito da formação médica.

Reforçar a participação decisória
dos órgãos técnicos da Ordem de
modo a consagrar, em sede de revisão
estatutária, na composição do Plená-
rio de Conselhos Regionais, a presen-
ça dos Presidentes dos Colégios de
Especialidades e dos Coordenadores
das Comissões Técnicas de Sub-Espe-
cialidade e Competência.

Institucionalizar Plenário de Di-
recções dos Colégios de Especia-
lidade e das Comissões Técnicas
de Sub-Especialidade e Compe-
tências destinado a discutir matérias
relacionadas com a formação médica.

Estimular a cooperação entre
Colégios de Especialidade e as
Sociedades Científicas afins com
vista à harmonização de iniciativas que
promovam a formação médica e o de-
senvolvimento profissional contínuo e
que permitam uma articulação eficaz
no âmbito das respectivas represen-
tações internacionais.

Monitorizar as condições de fun-
cionamento dos internatos e de
acesso à formação médica contí-
nua em todas as unidades de saú-
de, nomeadamente aquelas sujeitas a
regras de gestão empresarial, através
de auditorias periódicas a realizar me-
diante articulação dos Colégios de Es-
pecialidade e do Conselho Nacional do
Médico Interno, com especial incidên-
cia na tutela formativa dos médicos
internos.

Adoptar os seguintes princípios
relativamente ao Internato Médi-
co, em estreita colaboração com
o Conselho Nacional do Médico
Interno:

– Defender que os mapas de vagas do
concurso de ingresso ao internato
médico sejam do conhecimento dos
médicos interessados à data da reali-
zação do respectivo exame de acesso.
– Realizar uma consulta aos médicos
interessados com vista a definir o tem-
po de inexistência de autonomia pro-
fissional após a licenciatura em Medi-
cina, respeitando a legislação aplicável
na União Europeia, continuando a ga-
rantir a existência do ano comum do
internato.
– Consagrar a definição legal do perfil
adequado ao desempenho da função
de orientador de formação, pugnar pela
criação de incentivos ao desempenho
das respectivas funções, realizar cur-
sos certificados para orientadores de

formação e promover a identificação,
junto dos colégios de especialidade,
dos médicos com funções de
orientador de formação.
– Definir como critérios para a atri-
buição de idoneidade formativa a exis-
tência de carreira médica estruturada
e quadro médico efectivamente dirigi-
do por médico da especialidade com
a categoria de chefe de serviço ou, pelo
menos, com o grau de consultor, em
circunstâncias justificadas e aceites pela
direcção do respectivo colégio.
– Instituir o princípio da realização de
visitas aos serviços para fins de atri-
buição de idoneidade formativa com a
periodicidade máxima de dois anos
– Avaliar, através de inquéritos perió-
dicos, os motivos de abandono ou
mudança de especialidade.
– Consagrar o princípio que a realiza-
ção de trabalho extraordinário dos
médicos internos, fora do âmbito dos
programas de formação da respectiva
especialidade, deve depender do acor-
do expresso dos mesmos.
– Definir o conteúdo das grelhas de
avaliação do exame final do internato,
a serem obrigatoriamente publicadas
na Revista da Ordem dos Médicos, pelo
menos 2 anos antes da época de avali-
ação a que disserem respeito.
– Defender o princípio que qualquer
especialista pela Ordem dos Médicos
poderá integrar os júris de avaliação
do internato médico, independente-
mente do respectivo vínculo contra-
tual a unidades de saúde.
– Promover a apresentação de um re-
latório apreciativo do internato, após
a realização do respectivo exame final
e aquando da inscrição no Colégio da
respectiva Especialidade.
– Instituir a atribuição de bolsas para
formação

Aprovar de imediato e exigir a
promulgação do programa de
formação do internato de espe-
cialidade de Medicina Geral e
Familiar

Promover a especialidade de Saú-
de Pública salvaguardando a respec-
tiva independência técnica e recusan-
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do a sua subordinação a entidades de
âmbito autárquico.

Obter a promulgação dos progra-
mas de formação dos internatos
médicos das especialidades de Me-
dicina Desportiva, de Medicina
do Trabalho e de Medicina Tro-
pical

Promover um debate interno relati-
vo à criação de novos títulos de di-
ferenciação profissional no âm-
bito da Geriatria e Cuidados Pa-
liativos

VII – A Ordem dos Médicos deve
procurar uma concertação estraté-
gica com as instituições de ensino
médico pré-graduado, com vista a
assegurar a consistência, coerência
e continuidade da formação pré e
pós-licenciatura em Medicina.

Desenvolver uma cooperação estra-
tégica com as Faculdades de Me-
dicina, nomeadamente através do
Conselho Nacional de Ensino e Edu-
cação Médicas e do Conselho Nacio-
nal do Médico Interno, com vista à ar-
ticulação da formação médica pré e
pós-graduada.

Monitorizar o funcionamento 6º
ano profissionalizante através do
Conselho Nacional de Ensino e Edu-
cação Médicas e do Conselho Nacio-
nal do Médico Interno em estreita
cooperação com a Associação Nacio-
nal de Estudantes de Medicina.

Combater a criação de novas fa-
culdades de medicina, sejam elas
públicas ou privadas impedindo a cria-
ção de excedentes de médicos e a sua
proletarização.

Admitir como factor de ponde-
ração para o concurso de ingres-
so ao internato médico a classifi-
cação de licenciatura, desde que
eliminadas eventuais distorções geo-
gráficas daquela classificação.
Participar no Conselho Nacional de
Avaliação do Ensino Superior e na

Comissão de Avaliação Externa das
Faculdades de Medicina

Estabelecer relação de cooperação
com a Associação Nacional de
Estudantes de Medicina atribuindo-
lhe o estatuto de observador do Con-
selho Nacional de Ensino e Educação
Médica e assegurando a distribuição da
Revista da Ordem dos Médicos aos
estudantes de Medicina.

VIII – A Ordem dos Médicos deve
exercer a acção disciplinar univer-
salmente, de forma transparente e
com independência da intervenção
socio-profissional.

Apresentar uma proposta de revisão do
Estatuto Disciplinar dos Médicos e
da Lei Orgânica da Inspecção-geral
de Saúde, com vista à criação de um
sistema inspectivo misto e aplicável a to-
das as unidades de saúde que consagre a
participação paritária de peritos médicos
designados pela Ordem dos Médicos e
pela Inspecção-Geral de Saúde.

Consagrar, em sede de revisão estatu-
tária a separação das funções de
Presidente da Ordem, de Presi-
dente do Conselho Fiscal Nacio-
nal e de Presidente do Conselho
Nacional de Disciplina.

IX – A Ordem dos Médicos deve cri-
ar, por via interna ou por negocia-
ção com entidades terceiras, meca-
nismos de solidariedade e protec-
ção aos médicos

Criar mecanismos de solidarieda-
de a médicos carenciados e seus
familiares directos alargando os
apoios actualmente existentes (que
abrangem apenas escassas dezenas de
médicos) tendo em conta os activos
do Fundo de Solidariedade.

Proceder, após consulta vinculativa e
universal a todos os médicos, à cria-
ção de um complemento de re-
forma para todos os médicos de
valor a definir, mediante a rentabiliza-
ção do Fundo de Solidariedade e/ou

um acréscimo de quotas especifica-
mente destinado a esse fim.

Proceder à criação de um seguro de
responsabilidade civil profissional,
de grupo e universal, financiado pela
Ordem dos Médicos e no valor de
250000 Euros, após consulta vinculativa
e universal a todos os médicos.

X – A Ordem dos Médicos deve re-
organizar-se de modo a garantir
celeridade, eficácia, transparência
e descentralização no processo de
tomada de decisões e a assegurar
uma adequada e generalizada in-
formação junto dos médicos e da
opinião pública.

Divulgar periódica e sistematica-
mente as deliberações do CNE
junto dos médicos e dos doentes
através dos órgãos de comunicação
social especializados e generalistas.

Defin ir  uma estratégia comu-
nicacional com a opinião pública, cri-
ando a figura do Porta-Voz Téc-
nico da Ordem dos Médicos, de-
signados pelas Direcções dos Co-
légios de Especialidade ou Comissões
Técnicas de Sub-especialidade ou
Competência.

Transformar a Revista e o Portal
da Ordem dos Médicos em instru-
mentos de comunicação demo-
cráticos e efectivamente informativos
e actualizados das actividades dos di-
versos órgãos da Ordem.

Personalizar as responsabilidades
decisórias dos membros do Conselho
Nacional Executivo, através da atribui-
ção de pelouros específicos.

Atribuir aos Presidentes dos Con-
selhos Distritais o estatuto de
observador nos Conselhos Naci-
onais Executivos.

Cometer aos Conselhos Distritais a
função de promover a eleição dos
Delegados da Ordem dos Médicos nos
locais de exercício profissional.
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Introduzir o estatuto do referendo
como instrumento de decisão para maté-
rias de relevante interesse para a classe.

XI – A Ordem dos Médicos deve to-
mar a iniciativa de propor junto do
Poder Legislativo a revisão do seu
Estatuto e de proceder à modifica-
ção do Código Deontológico

Constituir um Grupo de Missão com
a função de promover um debate na-
cional e de recolher os contributos de
todos os médicos relativos à revisão
do Estatuto da Ordem dos Médi-
cos e do Código Deontológico.

Proceder à revisão do Estatuto da
Ordem dos Médicos e do Código
Deontológico, admitindo o princí-
pio da representação proporcional
em órgãos deliberativos, nomeada-
mente os fiscalizadores e disciplinares.

Ponderar a inclusão no Estatuto da
Ordem de normas deontológicas
(como já acontece com outras Or-
dens) ou a elaboração de Recomen-
dações Éticas sobre matérias sobre as
quais não exista consenso para sua in-
clusão estatutária, garantindo desta
forma a resolução de contradições
insanáveis com o ordenamento
jurídico do país.

Submeter a consulta universal de
todos os médicos, com valor
vinculativo, os projectos de revi-
são do Estatuto e do Código
Deontológico.

XII – A Ordem dos Médicos deve
manter e desenvolver no âmbito in-
terno, relações de cooperação com
todas as Ordens Profissionais, nome-
adamente as que representam pro-
fissionais de saúde, e, no âmbito ex-
terno, para além de respeitar os com-
promissos internacionais assumidos,
aprofundar o seu relacionamento
com as organizações congéneres dos
países de língua portuguesa

Estreitar as relações de coopera-
ção com a Ordem dos Médicos
Dentistas atendendo ao facto de ser
a única Ordem do sector da Saúde que,
para além da Ordem dos Médicos, filia
profissionais com competência reco-
nhecida para estabelecer diagnósticos
e prescrever terapêuticas.

Desenvolver uma estratégia de coo-
peração com a Ordem dos Médicos
Dentistas com vista à revisão da legis-
lação que regulamenta o exercício da
actividade privada no âmbito da
estomatologia, cirurgia maxilo-facial e
medicina dentária.

Curriculum Vitae

MIGUEL JORGE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA LEÃO
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Criar o Conselho de Cooperação
Médica com os Países Lusófonos,
destinado a promover o estreita-
mento das relações de cooperação
com os médicos e suas organizações
representativas dos países de língua
portuguesa, nomeadamente através
do desenvolvimento da especialidade
de Medicina Tropical.

Reforçar a participação da Ordem dos
Médicos no Conselho Nacional das
Profissões Liberais e intervir no res-
pectivo Centro de Arbitragem com
vista à resolução de situações de
litigio que envolvam médicos e enti-
dades terceiras.

Criar a figura do embaixador itine-
rante da Ordem dos Médicos, de
forma a profissionalizar o desempenho
da representação internacional da Or-
dem dos Médicos.

Respeitar os compromissos inter-
nacionais da Ordem dos Médicos,
nomeadamente no âmbito do Comité
Permanente dos Médicos da União
Europeia e na União Europeia dos
Médicos Especialistas.

Apoiar empenhadamente as Presidên-
cias portuguesas da UEMO e do PWG.

Nascido em 26 de Setembro de 1960 no Porto, divorciado,
uma filha, com residência em Matosinhos

A) ACTIVIDADE PROFISSIONAL

• Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina do
Porto, com a classificação de 16 valores (1984)
• Monitor da Disciplina de Genética Médica da Faculdade
de Medicina do Porto (1982-1987)
• Assistente Convidado da Disciplina de Genética Médica
da Faculdade de Medicina do Porto (1987-1994)
• Assistente Convidado da Disciplina de Genética do Curso
Superior de Ciências da Nutrição (1987-1991)

Cédula Profissional – 29126

• Docente Convidado da Disciplina de Medicina Legal do Cur-
so de Direito da Universidade Católica do Porto (1987-1996)
• Mestrado em Genética Médica pela Universidade do Por-
to com a classificação de Muito Bom (1990)
• Secretário do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (1990-1992)
• Membro do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos (1990-1992)
• Membro do Conselho Redactorial da Revista Acta Médica
Portuguesa (1991-1992)
• Membro da Subcomissão de Formação Profissional do Co-
mité Permanente dos Médicos da CEE (1992)
• Secretário-Geral do Comité Permanente dos Médicos da
CEE (1992)
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• Sócio Fundador da Associação Portuguesa de Doenças
Neuromusculares (1991)
• Grau de Especialista em Neurologia com a classificação
de 19 valores (1992)
• Competência em Genética Médica pela Ordem dos Médi-
cos (1992)
• Assistente Hospitalar de Neurologia Pediátrica do Hospi-
tal de S.João com a classificação de 18,5 valores (1993)
• Especialista em Neurologia pela Ordem dos Médicos
(1995)
• Equiparação ao Ciclo de Estudos Especiais de Neurologia
Pediátrica (1996)
• Membro do Grupo Peritos destinado à análise e
reformulação do quadro legal relativo à definição e verifica-
ção da morte,por nomeação da Ministra da Saúde, Dr.ª Maria
de Belém Roseira (1996)
• Especialista em Genética Médica pela Ordem dos Médi-
cos (1998)
• Grau de Consultor e Assistente Graduado de Neurologia
Pediátrica do Hospital de S.João (1999)
• Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (1999-2004)
• Sub-Especialista em Neurologia Pediátrica pela Ordem dos
Médicos (2001)
• Membro da Comissão Consultiva Externa da Escola de
Ciências da Saúde da Universidade do Minho (2001-2002)
• Membro fundador da Associação Médica de Cooperação
Lusófona e Iberoamericana (2003)
• Membro do Júri de Coordenação Nacional da Prova de
Comunicação Médica de ingresso ao Internato Complemen-
tar (2003-2004)
• Membro do Grupo de Trabalho para regulamentar a dis-
pensa em farmácias de oficina de medicamentos de uso hos-
pitalar (2004)
• Membro da Comissão de Avaliação das Faculdades de Me-
dicina (2004)
• Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (2005-2007)
• Membro do Conselho Nacional para o Serviço Nacional
de Saúde (2005-2007)

• Filiado em várias sociedades científicas relacionadas com
a Neurologia, Neurologia Pediátrica e Genética Médica
• Autor e Co-Autor de cerca de 80 comunicações de índo-
le científica e de 25 publicações em revistas nacionais e
estrangeiras

B)ACTIVIDADE CÍVICA

• Membro fundador da Sociedade Portugal-Europa (1979)
(já extinta)
• Vice-Presidente da Associação de Estudantes da Faculda-
de de Medicina do Porto (1979-1981)
• Representante da Associação de Estudantes da Faculdade
de Medicina do Porto na Comissão Central da Queima das
Fitas da Universidade do Porto (1980)
• Representante da Associação de Estudantes da Faculdade
de Medicina do Porto na Comissão Instaladora da Associa-
ção Académica do Porto (1981)
• Membro (como aluno) do Conselho Directivo da Facul-
dade de Medicina do Porto (1981-1983)
• Vice-Presidente da Comissão Política Concelhia do Porto
da Juventude Centrista e membro do Conselho Nacional
da Juventude Centrista (1983-1984)
• Presidente da Comissão Politica Concelhia do Porto da
Juventude Centrista (1985-1986)
• Candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Ramalde
e membro da respectiva Assembleia de Freguesia pelo Par-
tido do Centro Democrático e Social (CDS) (1985)
• Membro da Comissão Distrital de apoio à candidatura do
Prof. Doutor Diogo Freitas do Amaral à Presidência da Re-
pública (1986)
• Candidato (derrotado) à Presidência da Comissão Políti-
ca Concelhia do Porto do CDS (1986)
• Membro Fundador da Fundação Portugal Século XXI e da
Associação Nova Democracia (já extintas) (1987)
• Sócio Fundador da Associação Nacional de Jovens Médi-
cos (1989)
• Filiação no Partido Social-Democrata (1995)
• Deputado à Assembleia Municipal do Concelho do Porto,
eleito pelo PSD (2002-2005)
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Porque se trata de um projecto com
que se identificam milhares de médi-
cos em todo o País não o tomo como
meu nem o assumo unicamente em
torno da candidatura a Bastonário.

É o projecto de todos os médicos que
com ele se identifiquem pelo que dele
serei representante e testemunha.
Nele têm lugar todos os que se iden-
tifiquem com os seus valores. Darei
deles testemunho como até à data dei
testemunho dos valores dos médicos
e do querer colectivo da Ordem que
tive o privilégio de representar en-
quanto Presidente.

Na medida em que transporta um
passado e a expressão de uma postu-
ra alguns querem fazer vê-lo como um
projecto de estagnação a que preten-
dem opôr os seus projectos de mu-
dança. Não é assim. O projecto de
unidade e independência é um
projecto de contínua mudança e adap-
tação a novos desafios a que natural-
mente se opõem os projectos de
mudança para pior que se desenvol-
vem em torno quer da ambição pes-
soal quer da subserviência aos desíg-
nios de um partido para quem a Or-
dem dos Médicos poderia ser um útil
instrumento de luta.

Defendo o projecto de unidade e
independência porque acredito:

CONSOLIDAR
A INDEPENDÊNCIA

– DEFENDER OS
MÉDICOS

Em Dezembro confrontam-se três projectos para

a Ordem dos Médicos: um projecto pessoal, um pro-

jecto partidário e um projecto de unidade e inde-

pendência que tenho a honra de protagonizar.

Mandatário Nacional – António Pereira Coelho

Mandatário para a Região Sul – Manuel Rodrigues Martins

Mandatário para a Região Centro – António Reis Marques

Mandatário para a Região Norte – Pedro Correia da Silva

Mandatário para a Região Autónoma da Madeira – Manuel
Brito

Mandatário para a Região Autónoma dos Açores – Francis-
co Rego Costa

Mandatário para a Medicina Hospitalar – Óscar Gonçalves

Mandatário para a Medicina Geral e Familiar – José Luís
Gomes

Mandatário para a Saúde Pública – Carlos Daniel Pinheiro

Mandatário para os Jovens Médicos – Rui Guimarães

Mandatários de Candidaturas Regionais que Apoiam a Tí-
tulo Pessoal:
Região Centro Lista B – Linhares Furtado
Região Norte Lista B – Albino Aroso

– Acredito nos médicos quando orien-
tados pelos valores de uma ética
milenar que sobrevive ao devir das ci-
vilizações e coloca o Homem, cada ho-
mem, no centro de todas as decisões.
– Acredito que a defesa dos médicos
pressupõe o poder político que só o
reconhecimento por parte da Socie-
dade confere. Que não é por reivindi-
car ser elite que se o é, mas apenas o
somos quando os outros em nós re-

conhecem capacidade, empenho e von-
tade de bem-fazer.

– Acredito que só é possível defender
os médicos quando nós próprios pu-
dermos afirmar não servir outros in-
teresses, nem militar noutras ideolo-
gias, que naqueles ou naquelas que se
identificam com os valores da Ética
Universal que enquanto Médicos so-
mos testemunha.



35Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Novembro 2007

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos – Pedro Nunes

– Acredito que todos os Médicos são
importantes para garantir a Saúde do
colectivo em que se inserem e que
todos têm um papel determinante na
construção da Ordem que nos re-
presenta. Não distingo entre médi-
cos de primeira e de segunda, entre
príncipes da Medicina e vulgares
esculápios, entre dirigentes e dirigi-
dos, entre professores e discípulos.
Apenas acredito nos médicos, em
cada médico, quando em cada acção
do seu dia de trabalho são testemu-
nha da vontade de uma Classe de
gente de Bem.

– Acredito que, como profissionais os
Médicos têm direito a defender os seus
interesses, pelo que é incontornável a
existência de Sindicatos fortes que os
defendam enquanto assalariados e As-
sociações que os defendam enquanto
profissionais liberais.
– Acredito que no Portugal do Século
XXI não é possível a Ordem eximir-se
às suas funções de intervenção exter-
na, nomeadamente nas organizações
que procuram influenciar as decisões no
espaço europeu e na interacção perma-
nente com as organizações que repre-
sentam Médicos que falam português.

– Acredito que a Ordem é a Casa de
Todos os Médicos e que o seu Presi-
dente mais não é que a face, o rosto
visível, de milhares de colegas. Cole-
gas que têm o direito de exigir ver-se
representados nos seus anseios, nos
seus propósitos e nos seus desejos
quando o seu representante é julgado
no tribunal da opinião pública.

– Acredito no direito dos portugue-
ses a cuidados de Saúde de acesso
universal, distribuídos com equidade e
gratuitos no ponto de prestação. Que
tal desígnio só se consegue com um
Serviço Nacional de Saúde público,
geral, universal e gratuito integrado
num Sistema de Solidariedade Social.
Num Sistema que igualmente potencie
a capacidade empreendedora dos mé-
dicos através da iniciativa individual, de
pequenos grupos ou cooperativas, e
da livre adesão a Convenções Univer-

sais unicamente condicionada por cri-
térios técnicos.

– Acredito que a chave para manter o
prestígio de que a Classe se voltou a
poder orgulhar nos últimos anos, resi-
de na identificação dos Médicos como
um grupo profissional livre e sem medo
que se sabe afirmar e enquadrar na
Sociedade de que faz parte. Para tal
acredito ser imprescindível manter o
rumo, em resumo CONSOLIDAR A
INDEPENDÊNCIA – DEFENDER
OS MÉDICOS...

Para que tal seja possível proponho-
me:
Acto Médico e Carreiras
Médicas

Defender a imprescindibilidade da pu-
blicação de um instrumento legal
definidor do Acto Médico é hoje pací-
fica entre os médicos. Tal diploma tem
de respeitar as especificidades e de-
senvolvimento consignado por lei a
outras profissões da área da Saúde mas
não pode deixar de ser o garante da
inviolabilidade da profissão médica. Um
diploma que defina o Acto Médico mais
que identificar os actos que são pró-
prios dos médicos tem de ser um ver-
dadeiro documento enquadrador, iden-
tificando os limites das acções de ter-
ceiros, o papel de liderança que cabe
aos médicos enquanto profissionais
dotados de maior acervo técnico e
cultura científica, bem como constituir-
se como carta de direitos dos doen-
tes a uma Medicina de qualidade.

Desencadear o processo de consoli-
dação dos acordos já alcançados em
matéria de Carreiras Médicas levando
à criação de mais dois patamares de
reconhecimento de evolução profissi-
onal por parte da Ordem dos Médi-
cos, para além dos actualmente exis-
tentes de médico e médico especialis-
ta. As Carreiras a aprovar após amplo
debate entre os médicos pelos órgãos
próprios da Ordem deverão ser sujei-
tas a consulta referendária antes da sua
implementação. Comprometo-me a pro-
mover tal consulta durante o ano 2008.

Deontologia e Ética Médicas

Considero que os valores da Ética Mé-
dica nomeadamente os que se prendem
com o primado da defesa da vida hu-
mana e o compromisso primordial dos
médicos para com o ser humano indi-
vidual são irrevogáveis e inalienáveis.
Considero que os códigos, a expressão
de tais valores e a identificação da praxis
com eles identificada, podem e devem
sofrer aprimoramentos que derivem do
permanente debate entre os médicos.

Promoverei a discussão pública entre
os médicos do projecto de revisão do
Código Deontológico completado
pelo Conselho Nacional de Ética e
Deontologia Médica do mandato que
agora finda. Após a assumpção dos
contributos dos médicos tal Código
será colocado a aprovação pelo Ple-
nário de Conselhos Regionais após o
que será sujeito a consulta referendária
antes da sua implementação.
Opor-me-ei frontal e intransigente-
mente a qualquer tentativa vinda do
exterior à profissão de condicionar os
seus valores. A independência da pro-
fissão médica face a quaisquer poderes,
nomeadamente o político e o econó-
mico, são para mim matéria não passí-
vel de qualquer negociação ou cedência.

Política de Saúde

Respeitarei as políticas de Saúde que
vierem a ser definidas pelo Governo
legítimo do País, entendendo que não
compete à Ordem paternalizar a So-
ciedade ou substituir-se a esta nas es-
colhas que lhe competem. Não deixa-
rei de, publicamente e com total fir-
meza, dar testemunho do entendimen-
to da Ordem, decidido pelos seus ór-
gãos próprios, sobre as consequências
para os portugueses das políticas
prosseguidas seja qual for o partido ou
Governo responsável.

Defenderei a Solidariedade Nacional
demonstrada numa política de desen-
volvimento homogéneo de todo o ter-
ritório, nomeadamente das zonas mais
abandonadas do interior, de manuten-
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ção e consolidação do Serviço Nacio-
nal de Saúde enquanto estruturante
dos cuidados prestados e garante da
sua universalidade e equidade. Promo-
verei o desenvolvimento de centros de
excelência nacionais sempre que tal for
tecnicamente adequado e defenderei
a sua disseminação pelo território em
detrimento de políticas centralistas.

Defenderei o direito dos Médicos à li-
vre iniciativa, à pequena empresa mé-
dica ou ao associativismo em torno de
cooperativas de prestadores ou uni-
dades autónomas. Pugnarei pela Con-
venção Universal, de adesão livre por
todos que aceitem as condições eco-
nómicas e provem possuir a caracte-
rização técnica predefinida em termos
de formação e equipamentos.

Articularei, nos termos definidos pelo
CNE, a acção da Ordem com as ac-
ções dos Sindicatos e Associações
Médicas, de molde a garantir que a
prossecução dos objectivos estatutá-
rios seja potenciadora de cada vez
melhores condições de vida e traba-
lho dos Médicos.

Continuarei a luta já encetada contra
o intrusismo na esfera de competên-
cias da Ordem por parte de entidades
como a Autoridade da Concorrência,
a Entidade Reguladora da Saúde ou
mesmo qualquer tipo de prepotência
ou autoritarismo ilegal por parte do
Governo.

Medicina Hospitalar

Enquadrado nas actuais e futuras car-
reiras médicas defenderei o respeito
pelas hierarquias de competência, es-
tabilização da vida profissional e direi-
to dos médicos ao desenvolvimento
profissional contínuo.
Promoverei as formas de organização
que potenciem o trabalho médico, no-
meadamente as que promovam a cons-
tituição de equipas multi e pluridis-
ciplinares com carácter de estabilidade.

Atento aos interesses económicos le-
gítimos dos médicos e respeitando a

esfera de acção próprias da Ordem e
dos Sindicatos, não deixarei de cha-
mar a atenção para as condições
gravosas de exercício potenciadoras
do erro nomeadamente as que resul-
tem de períodos exagerados de ser-
viço e da contratação à tarefa ou atra-
vés de empresas fornecedoras de
mão-de-obra.

A Ordem empenhar-se-á activamen-
te, qualquer que seja o enquadramento
económico ou de gestão das unidades
de saúde, em promover o trabalho em
equipa, as hierarquias de competência
aceites e assumidas interpares e a não
precarização e exploração do traba-
lho médico. Potenciarei a estabilidade
profissional e a articulação entre to-
dos de forma a que a criação de in-
centivos ao desempenho não seja ge-
radora de injustiças em si mesmas
desmotivadoras.

Promoverei o debate entre as estru-
turas representativas das várias espe-
cialidades (Colégios e Sociedades Ci-
entíficas) de forma a obviar a inútil
conflituosidade entre médicos e a fa-
cilitar a permanente evolução da praxis
e formação médicas, nomeadamente
levando à identificação de novos conteú-
dos e saberes das várias especialidades,
sub-especialidades e competências.

Conduzirei uma política de unidade
entre todos os médicos de todas as
carreiras e áreas de diferenciação para
que seja claro que só existe uma Me-
dicina e que aquilo que une os Médi-
cos é substantivamente mais que aquilo
que circunstancialmente os separe.

Intransigentemente defenderei em
cada caso concreto o primado da téc-
nica sobre a economia e a tomada de
decisão baseada em critérios clínicos.

Medicina Geral e Familiar

Reconhecendo a especificidade desta
especialidade médica e as particulares
dificuldades que os médicos especia-
listas desta área enfrentam pugnarei
pelo seu desenvolvimento e unidade.

Chamarei constantemente a atenção
para a carência do País em Médicos
de Família, as suas penosas condições
de trabalho e a necessidade de recon-
siderar a carga abusiva de trabalho bu-
rocrático e administrativo que lhes tem
sido consignada.

Apoiarei nos termos em que for defi-
nido pelo CNE, ouvido o respectivo
Colégio de Especialidade, a criação das
Unidades de Saúde Familiar enquanto
projecto de desenvolvimento e aper-
feiçoamento da prática profissional.

Não transigirei em caso algum com
tentativas de pressionar ou criar divi-
sionismo entre os médicos de família
levando a inaceitáveis situações em que
de qualquer forma sejam criados mé-
dicos ou doentes de primeira e médi-
cos ou doentesde segunda.

Obrigarei o poder político a respeitar
as decisões que cada Médico de Famí-
lia entenda tomar quanto à sua forma
de integração e actuação nos mode-
los de prestação de serviço que a Lei
lhes consigne.

Lutarei contra qualquer tipo de discrimi-
nação dos Médicos de Família em rela-
ção a outros Médicos nomeadamente no
seio das Unidades Locais de Saúde e es-
tarei atento à previsível subordinação a
gestores e administradores nos futuros
Agrupamentos de Centros de Saúde.

Continuarei a luta já longamente desen-
volvida pela Ordem contra o exercício
da Medicina por indiferenciados ou a
abusiva atribuição de funções para as
quais não haja o adequado enquadra-
mento profissional ou a formação espe-
cífica participada de forma voluntária.

Saúde Pública

Continuarei, como tenho feito até aqui,
a articular a minha acção com o Colé-
gio de Especialidade de Saúde Pública
de forma a potenciar o desenvolvimen-
to desta Especialidade Médica e asse-
gurar as condições indispensáveis ao
seu exercício.
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Atentas as funções transversais de es-
tudo e planeamento que recomendam
a sua integração no todo global da Saú-
de e as suas inalienáveis funções de au-
toridade serei intransigente contra
quaisquer formas implícitas ou explíci-
tas de subordinação, nomeadamente a
sua inaceitável e anunciada futura de-
pendência dos executivos autárquicos.

Formação Médica e Internatos

Tendo conseguido no mandato que
agora finda a longamente desejada tu-
tela da Ordem sobre a formação mé-
dica pós-graduada será minha função
dinamizar os órgãos próprios da Or-
dem com esse fim específico – os Co-
légios de Especialidade e o Conselho
Nacional da Pós-Graduação.

Será imprescindível garantir que a evo-
lução do processo no tempo seja
adaptativa de novas realidades e com-
porte melhorias na sua estruturação mas
que não se descaracterize nos seus prin-
cípios. Serão elementos caracterizadores
do processo e como tais inalienáveis:

– A participação dos Médicos Internos
em todas as matérias que digam res-
peito aos Internatos Médicos consub-
stanciada na sua presença junto das di-
recções dos Colégios de Especialidade,
a intervenção através do Conselho
Nacional do Médico Interno em todos
os debates e negociações em matéria
de Internatos bem como a presença dos
seus representantes eleitos em órgãos
da Administração Pública em que têm
assento como seja o CNIM (Conselho
Nacional dos Internatos Médicos).

– O carácter nacional das provas de
titulação e a sua gestão subordinada aos
interesses de desenvolvimento técni-
coprofissional dos médicos especialistas,
consubstanciada nas decisões determi-
nantes das direcções livremente eleitas
dos Colégios de Especialidade.

– A autonomia da Ordem em todas as
decisões que respeitem à formação mé-
dica, exceptuando-se naturalmente as
que são atribuição específica da Admi-

nistração Pública como seja a planifica-
ção de recursos humanos. Tal autono-
mia de decisão e autoridade reconheci-
da não obstará ao que considero ser o
dever de audição dos interessados no-
meadamente as Sociedades Científicas,
Faculdades de Medicina e Associações
de Estudantes e Jovens Médicos.

Política Internacional

A acção da Ordem dos Médicos é hoje
impensável sem a sua intervenção nas
Associações Europeias e Mundiais de
Médicos. No Mundo global, quer se
queira ou não, a voz dos Médicos Por-
tugueses só será ouvida ou terá qual-
quer possibilidade de intervenção no
curso dos processos de decisão se o
Presidente da Ordem for suficiente-
mente conhecedor das diversas orga-
nizações e seus protagonistas e como
tal for capaz de intervir com eficácia.

Findas que foram as lutas por assegu-
rar o direito à liberdade de prescrição
e impossibilidade de substituição da
receita médica e pela preservação de
uma Directiva sectorial, outros objec-
tivos se perfilam no horizonte. Den-
tre eles cabe destacar a preservação
da Directiva dos tempos de trabalho
bem como a sua extensão aos Médi-
cos Internos trabalho que se deve à
Presidência Portuguesa do PWG.

É  imprescindível o apoio do Presidente
da Ordem dos Médicos de Portugal às
honrosas presidências que o País
protagoniza – a Presidência da UEMO
(União Europeia dos Médicos Genera-
listas) da equipa liderada pela Dr.ª. Isa-
bel Caixeiro e que integra os Dr.s Jai-
me Correia de Sousa, Luís Santiago, Luís
Filipe Gomes e Manuela Santos, e a Pre-
sidência do PWG (Permanent Working
Group of European Junior Doctors) da
equipa liderada pelo Dr. Rui Guimarães
e que integra os Dr.s Ricardo Mexia,
Diana Mota e José Tiago Baptista.

É imprescindível manter a Presidência
da EFMA (European Forum of Medical
Associatios and World Health Orga-
nization) entidade que realizou em Lis-

boa a reunião em que pela primeira
vez o Presidente da Comissão Euro-
peia e o Director Geral da Região Eu-
ropeia da Organização Mundial de Saú-
de expuseram perante as organizações
médicas, e ouviram destas, as perspec-
tivas sobre as políticas de Saúde para
a Europa. Sendo há vários anos mem-
bro do Comité de Ligação desta es-
trutura assumo a responsabilidade por
muito do que foi feito e permitiu a
maior influência dos Médicos em es-
truturas transnacionais de inegável
importância como a Organização Mun-
dial de Saúde.

É imprescindível dinamizar a Comuni-
dade Médica de Língua Portuguesa,
associação criada pelo meu antecessor
e que foi constituída durante o meu
acto de posse. Dediquei-lhe esforço
considerável já que tenho assumido a
sua Presidência. Esta Comunidade, hoje
já legalmente constituída, membro
observador da CPLP (Comunidade de
Países de Língua Portuguesa) agrupa
Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçam-
bique e Portugal tendo já realizado dois
Congressos.

Promoverei como acordado a realiza-
ção do II Congresso de Lingua Portu-
guesa e desenvolverei o projecto de
que fui dinamizador - o Instituto de
Pós-Graduação dos Países de Língua
Portuguesa sedeado na cidade da Praia.

Organização interna

A Ordem dos Médicos, como a conhe-
cemos existe desde 1978 com o actu-
al Estatuto. Sendo a mais antiga Ordem
do período após 25 de Abril traduz
esse facto em alguns aspectos do se
Estatuto que merecem correcção e
modernização.

Tal não será contudo possível nem
mesmo desejável antes da aprovação
pela Assembleia da República de uma
Lei de enquadramento das Ordens
Profissionais que balize alguns aspec-
tos relevantes. Só após esse processo
findo, o qual tem contado com o tra-
balho empenhado do Conselho Naci-
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onal das Ordens Profissionais do qual
a Ordem dos Médicos faz parte e tem
ajudado à sua reestruturação e dina-
mização, é possível avaliar do interes-
se de tal revisão.

No caso de se mostrar exequível e, ou,
útil entrar em processo de revisão
estatutária é necessária grande unida-
de e acentuado discernimento políti-
co. É importante que se perceba que a
revisão não depende da vontade dos
Médicos mas unicamente dos deputa-
dos da AR onde, como se sabe, nem
todos são amigos...

Em qualquer caso, e quaisquer que se-
jam as soluções preconizadas para a
maior operacionalidade e representa-
tividade das minorias eleitorais, que
considero importante consignar em
futuro Estatuto, comprometo-me a não
deixar perverter os aspectos positivos
da autonomia regional que consagra.
Igualmente um futuro Estatuto não po-
derá fazer tábua rasa da realidade naci-
onal pelo que deverá tornar claras as
autonomias da Madeira e Açores.

Comprometo-me igualmente a conti-
nuar o esforço desenvolvido para al-
terar o Estatuto disciplinar tornando
a acção da Ordem mais transparente,
rápida e eficaz nos seus aspectos pe-
dagógico e de dissuasão. É importante
referir que só uma acção disciplinar
eficaz associado a um sistema justo de
responsabilidade civil baseado em se-
guro, processo que iniciei neste man-
dato, poderá retirar dos tribunais muita
conflitualidade que torna hoje penoso
o exercício da Medicina. Igualmente se
inscreve neste desígnio a promoção de
gabinetes do doente sob responsabili-
dade dos Conselhos distritais.

Os Colégios de Especialidade, Sub-es-
pecialidade e Competência que consi-
dero dever continuar a ser órgãos de
carácter consultivo em futuro Estatu-
to têm gozado durante o meu manda-
to de grande autonomia. Se fui um dos
responsáveis há vários anos pela elei-
ção das suas Direcções não seria lógi-
co que hoje assumisse qualquer tipo

de atitude centralizadora e asfixiante
da sua dinâmica.

Alguns têm-me criticado por permitir a
expressão pública de opinião de Presi-
dentes de Colégios, por vezes em con-
tradição com as posições da Ordem
podendo com elas confundir-se. Sou par-
tidário da liberdade responsável e não
pretendo qualquer unanimismo. Se rei-
vindico para a Ordem independência
face ao poder político não poderia de-
fender internamente qualquer espécie de
prepotência castradora. Em qualquer
caso a caracterização como órgão con-
sultivo permitirá sempre, tal como a no-
meação após consulta eleitoral, evitar
tendências desagregadoras que por ve-
zes se manifestam e garante um árbitro
com poder sempre que se desenhem
inúteis lutas entre especialidades.

Sob a minha presidência os Colégios
adquirirão cada vez maiores respon-
sabilidades. Findo o período de reor-
ganização dos Internatos, critérios de
Idoneidade e Programas que têm vin-
do a desenvolver potenciarei as suas
funções de autoridade técnica, quer
através do trabalho pericial e de audi-
toria junto dos tribunais e orgãos dis-
ciplinares, quer promovendo a publi-
cação de normas, recomendações te-
rapêuticas e manuais de boas práticas.

Como fiz no passado com a criação
dos Conselho Nacionais para a Evidên-
cia em Medicina, Pós-Graduação e Ava-
liação da Formação, não deixarei de
aceitar e propor a criação dos órgãos
necessários a uma boa gestão da Or-
dem e à capacidade de resposta desta
aos desafios que se lhe vão colocando.
Recuso, no entanto, o processo dema-
gógico de inventar, antes das eleições,
órgãos inexistentes para oferecer
inexistentes lugares a apoiantes.

Comprometo-me ainda, e qualquer que
seja a organização estatutária a manter
como até aqui o fiz, abertas as páginas
da Revista da Ordem dos Médicos para
a mais ampla troca de opiniões, as salas
da Ordem dos Médicos a todas as or-
ganizações que contribuam para a nos-

sa dinâmica interna e a disponibilidade
absoluta para a colaboração leal de to-
dos, mesmo os que hoje criticam e se
constituem como oposição.

Acção social

Alguns menosprezam a acção social da
Ordem dos Médicos. Naturalmente os
que a vêem como um instrumento ao
serviço dos seus interesses pessoais ou
políticos não compreendem esta sua
função social. Os que a imaginam como
um Sindicato, normalmente os que nun-
ca tiveram experiência do sindicalismo,
não compreendem como um médico
em fim de vida, na velhice e na doença
pode necessitar da sua organização pro-
fissional e da ajuda dos seus colegas.

A Ordem não dispõe de avultados
meios financeiros nem é lícito que de-
sencadeie mecanismos contributivos
obrigatórios que se tornariam redun-
dantes e penalizadores para os médi-
cos, quiçá incompatíveis constitucional-
mente com uma organização em que
a filiação é obrigatória.

A Ordem pode, no entanto, fazer mui-
to com a gestão cuidadosa dos meios
que possui e potenciando as suas fon-
tes de rendimento. São exemplo a Casa
do Médico de S. Rafael, realização do
Conselho Regional do Sul ou o pro-
jecto de Aldeia do Médico do Conse-
lho Regional do Centro. Foi também
essa a origem, que não o desenvolvi-
mento posterior, da Casa do Médico
do Norte concretizada pela direcção
do Dr. António Meireles.

Foi nessa perspectiva que conseguimos,
no actual mandato, oferecer um seguro
de responsabilidade civil e defesa jurí-
dica e um seguro de danos próprios em
caso de agressão a todos os médicos,
bem como um seguro multirisco aos
jovens médicos durante os dois primei-
ros anos do internato.

Com a colaboração das Secções Regio-
nais e dos Tesoureiros irei desenvolver
estas áreas nomeadamente através de um
«programa de apoio ao médico doente».
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Curriculum Vitae

Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes

• Nascido a 17 de Março de 1954,  em Lisboa.
• Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médi-
cas da Universidade Nova de Lisboa (curso de 1977), com
classificação final de 16 valores.
• Mestrado em Ciências Morfológicas após prestação de
Provas de Capacidade Científica e Aptidão Pedagógica à Fa-
culdade de Ciências Médicas, (1985) com a classificação de
Muito Bom.
• Monitor, Assistente Convidado e Assistente do Quadro
do Departamento de Anatomia da Faculdade de Ciências
Médicas de Lisboa, (1974 – 1993).
• Responsável pela Cadeira de Deontologia Médica da FCML
(1982-1992)
• Assistente Hospitalar de Oftalmologia da Carreira Médica
Hospitalar – Hospital Egas Moniz (1986), aprovado com 17
valores.
• Especialista de Oftalmologia pela Ordem dos Médicos
(1988), aprovado por unanimidade com distinção.
• Fundador do SIM (Sindicato Independente dos Médicos),
(1979).
• Presidente do Congresso, Membro do Conselho Nacio-
nal e do Secretariado do Sindicato Independente dos Médi-
cos (1979-1998).
•Coordenador do Departamento Internacional da Ordem
dos Médicos (1998-2004).
• Membro do LC EFMA-WHO (Comité de Ligação do

Cédula profissional n.º 18537.

Fórum Europeu das Associação Médicas Nacionais com a
Organização Mundial de Saúde), (1998-2007).
• Membro do Management Council da UEMS (União
Europeia dos Médicos Especialistas (1998-2007).
• Secretário Geral da FEMS (Federação Europeia dos Médi-
cos Assalariados) (1993-2001).
• Membro da CEOM (Conferência Europeia das Ordens
dos Médicos) (1996-2007).
• Chefe de Delegação Portuguesa ao CPME (Comité Per-
manente dos Médicos Europeus) (1996-2007).
• Membro do Comité de Ética, Deontologia e Códigos Pro-
fissionais do Comité Permanente dos Médicos Europeus
(1993-2007).
• Auditor Interno do Comité Permanente dos Médicos Eu-
ropeus (2000-2001).
• Vice-Presidente do Comité Executivo do Comité Perma-
nente dos Médicos Europeus (órgão de cúpula das organi-
zações médicas europeias) (2002-2005).
• Primeiro Vice-Presidente do Comité Permanente dos Mé-
dicos Europeus eleito para o biénio 2004/2005.
• Vogal do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médi-
cos (1992-1998).
• Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos
Médicos  (1999-2004).
• Bastonário da Ordem dos Médicos (2005-2007).

Internacional

Declaração sobre E-health e registos electrónicos de saúde

O Comité Permanente dos Médicos Europeus (CPME) aprovou, no passado mês de Outubro a seguinte decisão:

Declaração política sobre E-health e registos electrónicos de saúde
Devido a um importante crescimento da tecnologia «e-health» na prestação de cuidados de saúde, o CPME apoia
firmemente o seu uso no desenvolvimento da actividade médica.
Entre os Estados Membros da União Europeia existem, ainda, diferenças consideráveis na abordagem que os médicos
adoptam face à «e-health».
Tendo em conta estas diferenças, o CPME estabeleceu alguns princípios fundamentais atento o uso e desenvolvimento
dos sistemas «e-health» sublinhando, também, que será fundamental um aprofundamento e desenvolvimento do estu-
do destas matérias para se sejam estabelecidas regras sobre as diferentes abordagens já existentes.

Os registos de saúde electrónicos devem constituir um instrumento e servir o propósito básico de proporcionar
cuidados de saúde optimizados, fundados na relação pessoal e na confiança entre paciente e médico. O principal
objectivo da tecnologia «e-health» terá de ser o de sustentar a qualidade dos cuidados de saúde fornecidos pelos
respectivos profissionais e de garantir a segurança do paciente, no absoluto respeito dos actuais princípios ético-legais.
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O QUE VAMOS FAZER

PUGNAR PELA ELEIÇÃO DO
DR. MIGUEL LEÃO PARA PRE-
SIDENTE DA ORDEM DOS MÉ-
DICOS E SUBSCREVER O SEU
PROGRAMA NACIONAL DE
CANDIDATURA

Esta lista é a lista que se identifica com
a Candidatura a Presidente da Ordem
dos Médicos do Dr. Miguel Leão.

Esta é a lista candidata à Secção Regi-
onal do Norte com a qual o Dr. Miguel
Leão se identifica.

DEFENDER AS CARREIRAS MÉ-
DICAS E O SERVIÇO NACIO-
NAL DE SAÚDE

• Defender a existência de carreiras
médicas, enquanto instrumentos de
diferenciação técnico profissional, que,
pela sua equivalência, possam permitir
a mobilidade profissional dos médicos,
independentemente da natureza jurí-
dica dos estabelecimentos de saúde e
do vínculo laboral, em estreita coope-
ração com a FNAM e o SIM.
• Defender que é da competência da

ÓRGÃOS REGIONAIS – Lista A

defender e unir os médicos
Ordem dos Médicas a definição dos
parâmetros técnicos que balizam a
progressão técnico-científica no âmbi-
to de uma carreira médica
• Combater qualquer modelo de car-
reira médica em que a avaliação da di-
ferenciação técnico-científica ou da
progressão na mesma seja realizada
por não médicos
• Defender a autonomia técnica e ci-
entífica de todos os médicos, estejam
estes abrangidos por contratos indivi-
duais de trabalho, integrados nas car-
reiras médicas hospitalares, de clínica
geral/medicina familiar ou saúde públi-
ca ou vinculados a contratos com sub-
sistemas de saúde ou entidades gesto-
ras de seguros de saúde.
• Combater qualquer tipo de con-
trato individual de trabalho que po-
nha em causa a independência técni-
ca dos médicos ou o cumprimento
das regras deontológicas da profis-
são médica.

• Garantir a participação activa
do Observatório para os Contra-
tos Individuais de Trabalho para a
concretização deste programa e
que apresenta a seguinte consti-
tuição:

Ana Antunes – Anestesiologia – Cen-
tro Hospitalar do Alto Minho
Carlos Mexedo – Anestesiologia
– Hospital Geral de Santo António
Nuno Betencourt – Cardiologia
– Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho

• Defender os médicos de quaisquer
restrições à prescrição de meios de
diagnóstico ou terapêutica, que impli-
quem erro ou negligência, fornecen-
do-lhes instrumentos formais de co-
municação com os doentes, ao abrigo
do principio do consentimento infor-
mado e garantindo-lhes o apoio jurídi-
co e politico da Ordem dos Médicos
• Combater a imposição de medidas

que pretendam promover a quantida-
de assistencial em detrimento da qua-
lidade, sem prejuízo da criação de in-
centivos à produtividade.
• Combater quaisquer medidas do Mi-
nistério da Saúde destinadas a intro-
duzir orçamentos clínicos ou limites
financeiros à prescrição médica
• Defender o principio que o Director
dos Agrupamentos dos Centros de
Saúde deve ser um Médico, especialis-
ta em Medicina Geral e Familiar
• Apoiar o princípio da criação de USF
enquanto processo de adesão volun-
tária, de auto-organização e de lide-
rança médica.
• Garantir a não discriminação dos
médicos não aderentes às USF, salva-
guardando os direitos adquiridos.
• Combater a criação de pseudo ser-
viços de urgência nos Centros de Saú-
de, que ponham em causa a qualidade
de exercício profissional da especiali-
dade de Medicina Geral e Familiar e
que acarretem risco de responsabili-
dade para os médicos de família.
• Manter a especialidade de Saúde Pú-
blica com independência técnica e re-
cusar qualquer subordinação ao poder
autárquico.
• Rever a legislação referente à Rede
de Cuidados de Saúde Continuados
• Reforçar o papel da Ordem dos Médi-
cos na realização de auditorias aos ser-
viços de saúde, visando a inventariação
das condições de actividade profissional
e a defesa da qualidade do exercício
• Valorizar competências reconhecidas
na área da gestão da saúde na selecção
dos médicos com funções de direcção
de unidades de saúde ou de serviços
médicos, de forma a garantir a inde-
pendência e qualificação técnicas.

• Garantir a participação activa
da Comissão Regional Consulti-
va para as Carreiras Médicas para
a concretização deste programa
e que apresenta a seguinte cons-
tituição:

José Pedro Moreira da Silva
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António Bastos Lima – Neurologia
– Hospital Geral de Santo António
Alice João Reis Maia – Saúde Pública
– Centro Saúde Póvoa de Varzim
António Taveira – Cirurgia Geral
– Hospital S. João
Cristina Carrapatoso – Ginecologia/
Obstetrícia – Centro Hospitalar do
Alto Tâmega
Elisa Azevedo Teixeira –  Saúde Pública
Francisco Rocha Pinto –  Medicina Ge-
ral e Familiar – Centro Saúde do Bonfim
Hermínia Queiroz – Medicina Geral e
Familiar – Centro Saúde de Gondomar
Goretti Ribeiro – Cirurgia Geral
– Centro Hospitalar do Alto  Tâmega
Goretti Rodrigues – Anestesiologia
– Centro Hospitalar de Vila Real
Jorge Breda – Oftalmologia – Hospital
S. João
Laranja Pontes – Cirurgia Plástica
– Instituto Português de Oncologia
Paulo Lemos – Anestesiologia – Hos-
pital Geral Santo António
Pompeu Moutinho – Anestesiologia
– Hospital Pedro Hispano

• Garantir a participação da Co-
missão Regional Consultiva para
o Serviço Nacional de Saúde para
a concretização deste programa
e que apresenta a seguinte cons-
tituição:

António Silva Leal – Cirurgia Geral
Maria Cândida Machado Barreira –
Saúde Pública – Centro Saúde Lousada
José Aguiar – Anestesiologia – Hospi-
tal Geral Santo António
João Almeida – Pneumologia – Hospi-
tal S. João
Jorge Catarino – Medicina Geral e Fa-
miliar – Centro Saúde Castelo da Maia
Martins Soares – Medicina Geral e Fa-
miliar – Centro Saúde da Batalha
Strecht Monteiro – Ginecologia/Obs-
tetrícia

• Designar como membros da
Plataforma e Observação e
Acompanhamento da Saúde:

Alfredo Loureiro – Nefrologia – Insti-
tuto Português de Oncologia
Flemming Torrinha – Patologia Clínica

Rui Nunes – Otorrinolaringologia
– Faculdade de Medicina do Porto

DEFENDER E CULTIVAR A COO-
PERAÇÃO ESTRATÉGICA COM
OS SINDICATOS MÉDICOS

• Garantir a cooperação com a FNAM
e o SIM no âmbito da elaboração do
Acordo Colectivo de Trabalho para os
Hospitais EPE
• Defender a estabilidade de emprego
e a progressão profissional dos médi-
cos em todas as unidades de saúde in-
dependentemente do respectivo regi-
me de gestão.
• Apoiar os Sindicatos Médicos na re-
visão dos índices salariais dos médi-
cos integrados nas Carreiras Médicas

• Defender a regulamentação de risco
profissional médico, em colaboração
com os sindicatos médicos, tendo em
atenção as crescentes pressões para
privilegiar a quantidade assistencial em
detrimento da qualidade.
• Pugnar pela realização de concursos
de provimento em estabelecimentos
de saúde que apresentem quadros não
preenchidos.
• Combater qualquer legislação que a
pretexto da criação de incompatibilida-
des promova, de facto e sem qualquer
recompensa, o regime de exclusividade
aos médicos que a ele não aderiram.
• Combater a contratação de médi-
cos à revelia de quaisquer critérios de
qualificação técnica que ignoram qual-
quer tipo de carreira médica.

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado da Candidatura: José Nelson Coelho Pereira

Mesa da Assembleia Regional
Presidente: José Remisio de Castro Lopes
Vice-Presidente: José Luís Medina Vieira
Secretários: José Manuel Gomes Lourenço

Raúl Jorge Fernandes da Cunha

Conselho Regional
André Filipe Monteiro Santos Luís
António Manuel Ferreira Araújo
Cláudio Tomé Ramos Rebelo
José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães
José Pedro da Fonseca Moreira da Silva
Manuel Alexandre Guimarães Pais de Figueiredo
Maria de Fátima Carvalho Oliveira
Maria de Lurdes Triana Esteves Gandra
Maria Manuela Selores Azevedo Gomes Meirinhos
Maria Manuela da Silva Dias
Maria Marlene Lemos da Silva e Sousa

Conselho Fiscal Regional
Presidente: António Aires Pereira Marinho
Membros: António Gouveia Strecht Ribeiro

José Carlos Neves da Cunha Areias

Conselho Disciplinar Regional
Damieta Isabel Pinto Ramos Figueiredo
João Francisco Montenegro de Andrade Lima Bernardes
Manuel Carlos Costa Carvalho Dias
Manuel Rodrigues e Rodrigues
Maria de Fátima Soares da Costa Carvalho
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DEFENDER A QUALIDADE DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

• Promover a acreditação dos servi-
ços para fins assistenciais de acordo
com critérios elaborados por cada
Colégio da Especialidade em colabo-
ração com os órgãos consultivos para
a qualidade.
• Estimular os Colégios de Especiali-
dade a elaborar Manuais de Boas Prá-
ticas, com vista à sua aplicação univer-
sal em todos os sectores de activida-
de médica.
• Pugnar pela colaboração com os Co-
légios de Especialidade, com as Facul-
dades de Medicina e com as Socieda-
des Científicas com vista à articulação
da formação pré e pós-graduada e à
melhoria das condições de desenvol-
vimento profissional contínuo.

• Garantir a participação activa
da Comissão Regional Consulti-
va para a Qualidade para a
concretização deste programa e
que apresenta a seguinte consti-
tuição:

Eurico Monteiro – Otorrino-
laringologia – Instituto Português
Oncologia
Jorge Amil Dias – Pediatria – Hospital
de S. João
Álvaro Monteiro – Imunohemoterapia
– Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/
Espinho
Rosário Capucho – Medicina Interna
– Unidade Local Saúde de Matosinhos
Lafuente de Carvalho – Urologia
– Hospital Geral Santo  António

• Garantir a participação da Co-
missão Regional Consultiva as
Novas Tecnologias na Saúde na
concretização deste programa e
que apresenta a seguinte consti-
tuição:

Torres da Costa – Imunoalergologia –
Hospital S. João
Altamiro Costa Pereira – Faculdade de
Medicina do Porto
Frederico Carmo Reis – Urologia –
Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Fernando Lopes – Clinica Geral – H. S.
João
Ana Ermelinda Baptista Teixeira – In-
terna Cirurgia Geral – Unidade Local
de Saúde de Matosinhos

DEFENDER PRINCIPIOS DE
NATUREZA DISCIPLINAR, ÉTI-
CA E DEONTOLÓGICA QUE
PROTEJAM OS MÉDICOS E OS
DOENTES

• Promover a publicação da legislação
relativa à definição de acto médico, que
defina o primado da hierarquia médica
nas equipas de saúde e que permita com-
bater o exercício ilegal da medicina
• Combater a legalização ou o reco-
nhecimento de todas as práticas não
cientificamente validadas.
• Combater a usurpação de funções e
o exercício ilegal da medicina, por
quaisquer grupos profissionais ligados
ou não ao sector da saúde, recorren-
do às instâncias judiciais, disciplinar ou
administrativas competentes
• Combater a publicidade enganosa
relativa a actos praticados por não
médicos e relacionados com a saúde e
a doença, nomeadamente aquela que
é realizada nos órgãos de comunica-
ção social.
• Promover a revisão do Estatuto Dis-
ciplinar dos Médicos de modo a que o
poder disciplinar da Ordem dos Mé-
dico seja extensivo aos serviços públi-
cos de saúde.
• Pugnar pela revisão da Lei Orgânica
da Inspecção-geral de Saúde de forma
a assegurar a participação de peritos
designados pela Ordem dos Médicos
em todas as acções inspectivas da ACSS
que digam respeito à acção médica.
• Defender a punição dos médicos que
violem o Código Deontológico,
designadamente aqueles que sejam
coniventes com políticas que se tra-
duzam, por qualquer forma, na discri-
minação de doentes no acesso aos
serviços de saúde e a meios de diag-
nóstico e terapêutica.
• Defender a aplicação do Código
Deontológico que obriga os Directo-
res Clínicos de todas as instituições
de saúde a comunicar à Ordem dos

Médicos o teor dos contratos indivi-
duais de trabalho celebrados com
médicos, no sentido de avaliar a sua
conformidade com as regras da ética
e deontologia médicas.

. Garantir a participação activa da
Comissão Regional Consultiva de
Ética e Deontologia Médicas para
a concretização deste programa
e que apresenta a seguinte cons-
tituição:

Levi Guerra – Nefrologia
Ferraz Gonçalves - Medicina Interna
– Instituto Português de Oncologia
Nuno Montenegro - Ginecologia/Obs-
tetrícia – Hospital S. João
Herculano Rocha – Pediatria – Hospi-
tal  Maria Pia
Manuel Brandão – Anestesiologia
– Hospital Geral Santo António

• Garantir a participação activa
da Comissão Regional Consulti-
va para Avaliação do Lítigio para
a concretização deste programa
e que apresenta a seguinte cons-
tituição:

Teresa Magalhães – Medicina Legal
– Instituto de Medicina Legal
Carlos Mota Cardoso – Psiquiatria
Rui Koeller – Pediatria – Hospital Ge-
ral Santo António

PROMOVER A EDUCAÇÃO E A
FORMAÇÃO MÉDICAS DOS
MÉDICOS EM GERAL E DOS
MÉDICOS INTERNOS EM PAR-
TICULAR

• Promover a liberdade de formação
dos médicos de todas as carreiras, no
respeito pela livre escolha dos even-
tos científicos a frequentar, cuja fre-
quência apenas deve depender, salvo
situações excepcionais, do parecer do
respectivo Director de Serviço (ou
equivalente) e da autorização do res-
ponsável máximo da respectiva unida-
de de saúde.
• Combater quaisquer medidas desti-
nadas a controlar o livre acesso à for-
mação médica.

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura ao Conselho Regional do Norte
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• Aplicar, intransigentemente, a com-
petência da Ordem dos Médicos na de-
finição da idoneidade e capacidade
formativa dos serviços.
• Defender a existência de um contra-
to de formação que garanta a conti-
nuidade formativa dos internos ao lon-
go de todo o internato, precavendo
qualquer alteração do estatuto jurídi-
co das unidades de saúde onde aquele
decorra.
• Realizar inquéritos periódicos aos
médicos internos, destinados a avaliar
e a melhorar as condições de forma-
ção estimulando a participação daque-
les no processo de verificação da ido-
neidade de serviços.
• Pugnar pela criação de mecanismos
legais que possam incentivar os médi-
cos internos à realização de activida-
des docentes ou de investigação nas
Faculdades de Medicina.
• Combater a utilização dos médicos
internos como instrumento de produ-
ção sem respeito pelas condições de
formação a que tem direito.
• Combater a criação de internatos
voluntários e de médicos indiferencia-
dos.
• Definir critérios para a designação
de orientadores de formação.
• Defender a uniformização e estabili-
dade dos critérios de funcionamento
dos júris de exame final do internato
e dos respectivos métodos de avalia-
ção, segundo critérios de âmbito naci-
onal, após audição dos Colégios de
Especialidade e do Conselho Nacio-
nal do Médico Interno, com vista a
permitir a aplicação de métodos equi-
tativos e justos na avaliação e classifi-
cação dos candidatos e a impedir a
mudança das mesmas ao longo do pro-
cesso formativo.
• Promover critérios objectivos e uni-
formes de admissão ao ano comum do
internato médico nas unidades hospi-
talares
• Desenvolver as excelentes relações
institucionais com a Faculdade de Me-
dicina do Porto, o Instituto de Ciênci-
as Biomédicas Abel Salazar e a Escola
de Ciências da Saúde da Universidade
do Minho e, neste último caso, manter
a a participação da Ordem dos Médi-

cos na Comissão de Avaliação Exter-
na da Licenciatura em Medicina.
• Combater quaisquer medidas que
pretendam criar «troncos comuns» de
ensino pré-graduado abrangendo a li-
cenciatura em Medicina e quaisquer
outras licenciaturas de profissionais
não médicos.
• Combater a criação de licenciaturas
em Medicina que não corresponda às
exigências de qualificação considera-
das adequadas pela Ordem dos Médi-
cos para o exercício profissional.
• Manter activo o departamento de for-
mação da Secção Regional do Norte
da OM no sentido de colaborar no
desenvolvimento profissional contínuo,
com incidência particular nas áreas ci-
entífica, de gestão e de formação de
internos.

• Garantir a participação activa
da Comissão Regional Consulti-
va de Ensino e Educação Médica
para a concretização deste pro-
grama e que apresenta a seguin-
te constituição:

Alberto Barros – Genética Médica
– Faculdade Medicina Porto
António Sousa Pereira – Instituto Ci-
ências Biomédicas Abel Salazar
Francisco Cruz – Urologia –  Hospital
S. João
Jorge Maciel Barbosa – Cirurgia Geral
– Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/
Espinho
Nuno Carvalho Sousa – Neuroradio-
logia – Escola Ciências Médicas/Uni-
versidade do Minho
Júlia Guimarães – Pediatria – Hospital
S. João
Amadeu Pimenta – Cirurgia Geral
– Hospital  S. João

• Garantir a participação activa
da Comissão para Promoção de
Actividades Cientificas para a
concretização deste programa e
que apresenta a seguinte consti-
tuição:

Agostinho Marques – Pneumologia –
Hospital S. João
Carlos Lopes – Anatomia Patológica –

Instituto Português de Concologia
Henrique Pinto de Barros – Gastroen-
terologia – Faculdade Medicina Porto
Luís Vale – Pediatria – Hospital Geral
Santo António
João Fonseca – Imunoalergologia
– Hospital S. João
Roberto Roncon Albuquerque –  Inter-
no de Medicina Interna – Hospital S. João
Pedro Menéres – Oftalmologia – Hos-
pital Geral Santo António
Agostinha Souto – Pediatria – Unida-
de Local Saúde  Matosinhos
Bela Pereira – Interna Cirurgia Geral
– Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/
Espinho

• Garantir a participação activa
da Comissão para o Desenvolvi-
mento Profissional Contínuo para
a concretização deste programa
e que apresenta a seguinte cons-
tituição:

José Amarante – Cirurgia Plástica
– Hospital S. João
Pinto Espanhol – Medicina Geral e Fa-
miliar – Centro de Sáude de S.João
Rui Cernadas – Medicina Geral e Fa-
miliar

DEFENDER A ACTIVIDADE
PROFISSIONAL INDEPENDEN-
TE SEM SUJEIÇÕES

• Combater as intromissões da Enti-
dade Reguladora da Saúde na esfera
de competências da Ordem dos Mé-
dicos.
• Defender que a Ordem dos Médicos
assuma, mediante adesão voluntária
dos médicos, o papel de negociador
com todos os subsistemas prestadores
de cuidados de saúde, designadamente
as entidades seguradoras, de modo a
salvaguardar o cumprimento do códi-
go de nomenclatura e valor relativo
dos actos médicos e as regras da boa
prática
• Defender a competência exclusiva da
Ordem dos Médicos, através dos Co-
légios de Especialidade, na definição do
código de nomenclatura e valor rela-
tivo dos actos médicos.
• Promover a revisão urgente do có-
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digo de nomenclatura e valor relativo
dos actos médicos de modo a adequá-
lo ao estado da arte.
• Promover a generalização de conven-
ções, definindo como únicas condições
para a sua celebração a posse do títu-
lo de especialista pela Ordem dos
Médicos, salvo as incompatibilidades
decorrentes de horário ou de regime
de trabalho.
• Defender a actualização anual das re-
munerações dos serviços prestados no
âmbito da Medicina Convencionada

• Garantir a participação activa
da Comissão Regional Consulti-
va para a Medicina Livre para a
concretização deste programa e
que apresenta seguinte constitui-
ção:

José Manuel Morais – Patologia Clínica
Serafim Miguel Barreto Guimarães –
Nefrologia – Centro Hospitalar Vila
Nova de Gaia/Espinho
Pedro Cantista – Medicina Física e
Reabilitação – Hospital Geral Santo
António
Regina Brito – Neurologia – Hospital
Militar do Porto
Ricardo Campos Costa – Radio-
diagnóstico
Hernâni Troufa Lencastre – Cirurgia
Torácica – Instituto Português de
Oncologia
Paula Ramoa – Ginecologia/Obstetrícia

DEFENDER UMA POLITICA
DO MEDICAMENTO QUE AS-
SEGURE AS COMPETÊNCIAS
DOS MÉDICOS

• Pugnar pela alteração do actual mo-
delo de receita médica visando com-
bater a substituição da prescrição
médica nas farmácias.
• Combater toda e qualquer tentativa
do Ministério da Saúde e da Associa-
ção Nacional de Farmácias visando
alargar ainda mais o processo de alte-
ração da prescrição médica já existen-
te.
• Combater qualquer sistema de pres-
crição que permita o controlo do re-
ceituário médico pela Associação Na-

cional de Farmácias em violação das
disposições legais referentes ao regis-
to e protecção de dados pessoais.
• Combater o acordo do Governo com
a Associação Nacional de Farmácias
relativamente à prática de qualquer
acto médico nas farmácias.

• Garantir a participação activa
da Comissão Regional Consulti-
va para o Medicamento para a
concretização deste programa e
que apresenta a seguinte consti-
tuição:

José Pedro Nunes – Cardiologia
– Hospital de S. João
Paulo Sá – Ortopedia – Hospital de
Santo António
Jorge Polónia – Medicina Interna
Rosa Begonha – Medicina Interna
– Instituto Português Oncologia
Luís Granjeia – Medicina Interna
– Hospital Militar do Porto

DEFENDER UMA ORGANIZA-
ÇÃO DA SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE QUE APOIE OS
MÉDICOS E MANTENHA AS
SUAS ACTIVIDADES CULTU-
RAIS E DE LAZER

• Promover a defesa pública dos mé-
dicos vítimas de notícias difamatórias,
criando um Gabinete de Imprensa com
o apoio dos serviços jurídicos da Or-
dem dos Médicos.
• Propor a criação de um Gabinete In-
ternacional que coordene a participa-
ção de todos os representantes da
Ordem dos Médicos nas organizações
internacionais onde esta se encontra
representada, designadamente na UEMS,
através dos membros das direcções dos
Colégios de Especialidade.

• Garantir a participação activa
da Comissão Regional Consulti-
va para as Relações Internacio-
nais para a concretização deste
programa e que apresenta a se-
guinte constituição:

Guimarães dos Santos – Cirurgia
Geral

Celso Pontes – Neurologia
Conceição Sousa Neves – Cirurgia
Torácica – Centro Hospitalar Vila Nova
Gaia/Espinho

• Desenvolver a cooperação com os
Países Lusófonos

• Garantir a participação activa
do Núcleo para a Cooperação
com os Países Lusófonos para a
concretização deste programa e
que apresenta a seguinte consti-
tuição:

Amélia Ferreira – Oftalmologia – Fa-
culdade de Medicina do Porto
António Gomes da Silva – Cirurgia
Geral – Hospital Geral de Santo
António
José Manuel Pavão – Cirurgia Pediátrica

• Manter o Programa de Ajuda a Médi-
cos destinado a auxiliar médicos em
situações de saúde que limitam ou
comprometam a capacidade de exer-
cício profissional.
• Instituir como órgão consultivo do
Conselho Regional e dos Conselhos
Distritais, o Conselho de Delegados da
Ordem dos Médicos nos Locais de Tra-
balho.
• Proceder à descentralização adminis-
trativa da SRN da Ordem dos Médi-
cos, tendo em conta as disposições do
Estatuto da Ordem dos Médicos.
• Alargar a actividade cultural e cientí-
fica da SRN da Ordem dos Médicos a
todos os Distritos Médicos.
• Promover a autonomia financeira dos
Conselhos Distritais e criação de Se-
des Distritais da Ordem dos Médicos
nos Distritos de Bragança e Viana do
Castelo, de acordo com a situação fi-
nanceira da Secção Regional do Norte.
• Desenvolver a cooperação institu-
cional entre os Órgãos Distritais e
Regionais, nomeadamente através da
participação dos Membros Consulti-
vos dos Conselhos Distritais na activi-
dade do Conselho Regional.
• Enviar aos médicos informação actu-
alizada sobre os aspectos relevantes
da actividade dos Corpos Gerentes da
Ordem dos Médicos
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Informação

Circular Informativa n.º 3 da ACSS
Por decisão do Conselho Nacional Executivo, que a subscreve, publica-se a posição do Conselho Distrital de Setúbal
sobre a Circular Informativa n.º 3 da ACSS.

Após apreciação da Circular Informativa n.º 3 da ACSS, de 3 de Agosto, o Conselho Distrital de Setúbal entendeu por
bem transmitir o seguinte:
- É inquestionável que as estruturas do SNS devem estar ao serviço dos cidadãos e da sociedade;
- Reconhecemos que alguns recursos humanos estão desadequadamente distribuídos em função dos dados demográficos
actuais e das necessidades assistenciais existentes;
- A viabilidade e a idoneidade dos serviços pressupõe a existência de «massa crítica» o que pode condicionar a fusão
nalguns casos, dado que não é exequível haver todas as especialidades em todos os hospitais;
- Cabe pois aos médicos um dever de colaboração com as politicas que visem cumprir com estes desígnios.
Contudo, parece-nos que por trás de uma alegada «boa intenção», numa circular de conteúdo ambíguo e pouco
preciso, se escondem outro tipo de objectivos, nomeadamente:
- Extinguir Direcções de Serviço e Departamento de uma forma arbitrária;
- Fundir Serviços sem respeitar a acessibilidade dos doentes e a operacionalidade dos seus elementos;
- Reestruturar organigramas hospitalares e redes de referenciação sem olhar ao cumprimento das normas técnicas
para o exercício das respectivas especialidades, cujas estruturas legalmente capacitadas são as Direcções dos corres-
pondentes Colégios da OM.
O que verdadeiramente parece importar presentemente à Tutela, que não prima infelizmente por se comportar
sempre como uma «Pessoa de Bem» é, para além do afrontamento permanente dos médicos e das suas estruturas
representativas, uma politica regida exclusivamente por critérios economicistas e que visa em última instância alienar
as responsabilidades para com os utentes do SNS e desmotivar aqueles a quem compete a parte mais importante da
gestão clínica na prevenção e na doença.
É assim que se contratam elementos ainda inexperientes a ganhar mais do que Directores e Chefes de Serviço,
tarefeiros indiferenciados nas urgências a auferirem muito mais do que os Chefes de equipa, sem que isso pareça
incomodar o Ministério e as Administrações Hospitalares.
O objectivo a médio-longo prazo é pois, através da constante perda de poder de compra dos funcionários públicos e
pelo desrespeito quotidiano para com as chefias intermédias, fazer com que cada vez mais colegas abandonem o SNS.
Desta forma, pela destruição das carreiras médicas, se torna o próprio SNS iníquo e progressivamente alienável aos
interesses privados de teor mais mercantilista.
É por tudo isto que entendemos que é imperioso que a cúpula das nossas estruturas mais representativas falem alto
e a uma só voz, desmarcando-se também de algum «proteccionismo caseiro» que só nos poderá prejudicar de futuro.

• Manter a Actividade Cultural (artes
plásticas, música etc.) e a realização de
eventos de convívio e lazer em épo-
cas festivas

• Garantir a participação activa
da Comissão Regional Consulti-
va de Actividades Culturais e de
Lazer para a concretização  des-
te programa e que apresenta a
seguinte constituição:

Amélia Ferraz – Ginecologia/Obstetrí-
cia – Hospital S. João
José Ferraz de Oliveira – Imunoaler-
gologia – Hospital S. João
Rui Soares da Costa – Cirurgia Geral

– Hospital S. João
Manuel Quintas – Medicina Interna
Rodrigo Liberal – Interno do Ano Co-
mum – Hospital  S. João
Bernardino Castro – Medicina Interna
– Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho
Lara Marcelo – Anestesiologia –Hos-
pital Geral Santo  António

DEFENDER  A REVISÃO DO ES-
TATUTO DA ORDEM DOS MÉ-
DICOS E DO CÓDIGO DEON-
TOLOÓGICO

• Participar no processo de revisão do
Estatuto da Ordem dos Médicos e do

Código deontológico

• Designar como representantes
do Conselho Regional no proces-
so de revisão do Estatuto da Or-
dem dos Médicos e do Código
Deontológico:

Daniel Serrão – Anatomia Patológica
Caldas Afonso – Pediatria – Hospital
de S.João
Henrique Botelho – Medicina Geral e
Familiar – Centro de Saúde de Terras
do Bouro
Machado Lopes – Oncologia Médica
– IPO
Paulo Mendo – Neuroradiologia
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PROGRAMA

OS VALORES

A nossa candidatura considera indis-
pensável iniciar a apresentação do seu
programa explicitando os valores que
nos orientam. Assumimos o compro-
misso de que toda a nossa acção se
desenvolverá com base no respeito
pelos seguintes Valores fundamentais:

1. Verdade, Integridade e Transpa-
rência
Partilharemos a informação sempre
com verdade e de forma precisa.
Consideramos que não se pode dizer
uma coisa e fazer outra. Que não se
pode dizer a pessoas diferentes coisas
diferentes.
Nunca omitir parte do essencial nem
tão pouco o acessório.
Reputamos de essencial que sempre
existam explicações claras para as
decisões, as quais devem ser conhe-
cidas de todos.

ÓRGÃOS REGIONAIS – Lista B

«Uma Equipa nova para
os médicos do norte»

2. Lealdade e Solidariedade
A lealdade e a solidariedade entre to-
dos os médicos serão valores funda-
mentais da nossa candidatura. Consi-
deramos o respeito pela diversidade
de pensamento e pelos princípios de-
mocráticos na tomada de decisão im-
plícitos nos valores referidos.

3. Liderança e Responsabilidade
A assumpção das responsabilidades
por parte de todos os dirigentes da
OM será também uma bandeira da
nossa candidatura, respondendo por
estas perante todos os médicos e pe-
rante a sociedade.

OBJECTIVOS ESTRUTURAN-
TES E PRINCÍPIOS ESSENCIAIS

Sem prejuízo dos objectivos progra-
máticos que constam dos capítulos se-
guintes, a nossa candidatura propõe-
se promover de forma decisiva a defi-
nição legal do Acto Médico, a re-
visão dos Estatutos e Regulamen-
tos da Ordem dos Médicos – no-
meadamente do Código Deonto-
lógico – e de todos aqueles que,
consensualmente, o Conselho Nacio-
nal Executivo reconheça desajustados
à realidade da sociedade portuguesa
em geral e da sociedade médica em
particular.
De igual modo, propõe-se contribuir
de forma decisiva para a definição das
grandes linhas de orientação de
um modelo de carreira profissio-
nal, assente na progressão da di-
ferenciação técnica dos Médicos
e procura contínua da excelência.
Também contribuirá para a definição
de políticas que se revelem de es-
pecial importância para o desem-
penho da actividade médica, no-
meadamente a política do medi-
camento.

Neste contexto irá propor à As-
sembleia Regional do Norte a cri-
ação de um Conselho Científico,
constituído por figuras de inegável
prestígio, a ser nomeado em cada
triénio por proposta do Conselho
Regional.

A ORGANIZAÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE SAÚDE E CARREIRAS
MÉDICAS

Nos termos da Lei de Bases da Saúde,
consideramos que o Sistema de Saúde
Português é constituído pelo Serviço
Nacional de Saúde e por todas as en-
tidades públicas que desenvolvam ac-
tividades de promoção, prevenção e
tratamento na área da saúde, bem
como por todas as entidades privadas
e do sector social e por todos os pro-
fissionais que acordem com a primei-
ra a prestação de todas ou de algumas
daquelas actividades.
No contexto de uma visão da presta-
ção global de cuidados de saúde às
populações, consideramos de grande
importância a promoção de contactos
e iniciativas conjuntas com autarquias,
conscientes da importância da articu-
lação dessa prestação com políticas de
habitação, saneamento, ambiente,
transportes e educação, nas quais de-
vem intervir como peritos da
SRNOM, os médicos de Saúde
Pública.
Convictos do papel charneira da Me-
dicina Geral e Familiar no eficaz
funcionamento dos Serviços de Saú-
de, propomo-nos levar a efeito um
estudo sobre as reais carências de
Especialistas desta área, contribu-
indo desta forma para a identificação
das regiões geográficas que carecem
de mais urgente intervenção e para um
planeamento adequado de formação
destes Especialistas.

Luís Monteiro
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Mandatário: Albino Aroso Ramos
Delegado da Candidatura: Artur Manuel Osório Morais Araújo

Mesa da Assembleia Regional
Presidente: Ângelo Acílio Moreira da Silva Azenha
Vice-Presidente: Manuel Jesus Falcão Pestana Vasconcelos
Secretários: Alberto Carlos Otto Koch

Domingos do Rego Araújo

Conselho Regional
Artur Manuel Flores Fernandes
Carlos Alberto Silva Vasconcelos
Carlos Manuel Vieira de Magalhães
Fernando Rosas Vieira
Isabel Maria Almeida Lourenço Ribeiro
Isabel Maria Pilão Fortuna Moura
José Alexandre Costa Malheiro Sarmento
José Manuel Duarte Pinheiro Cardoso
Luís Manuel Estrela do Carmo Monteiro
Raquel Soraia Calisto da Silva Gonçalves
Vasco Montenegro Pinto de Miranda

Conselho Fiscal Regional
Presidente: Serafim Manuel da Rocha Guimarães
Membros: José Carlos Aroso Reis Cidrais Rodrigues

Rui Manuel Machado e Sousa

Conselho Disciplinar Regional
Ana Maria de Oliveira Aroso Monteiro
Edgar Ribeiro Lopes
Luís Afonso Meireles Maio Graça
Luís Filipe Freitas Lima Laranjeiro
Maria de Fátima Oliveira Silva Borges

Entendemos que a garantia de
qualidade de toda a prestação de
cuidados de saúde está sujeita ao
mesmo nível de exigência, inde-
pendentemente da entidade que
os presta (sector público, social ou
privado), através da racionalização dos
recursos existentes, da melhoria do
acesso dos cidadãos à prestação de
cuidados e pela obtenção de ganhos
em saúde.
Defenderemos a liberdade de es-
colha dos doentes na procura de
serviços de saúde, sem prejuízo da
garantia do cumprimento dos
princípios éticos da justiça distri-
butiva e da equidade de acesso aos
mesmos por todos os cidadãos.
Não abdicaremos de trazer a discus-
são das carreiras médicas para o âm-
bito das competências da Ordem dos
Médicos e demais organizações repre-
sentativas dos médicos, ou seja, para a
discussão entre pares e não en-
tre políticos.
Por outro lado, vamos pugnar pela cla-
rificação das competências da Entida-
de Reguladora da Saúde, de modo a
que não haja sobreposição com as da
Ordem dos Médicos.

EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Defendemos os princípios da auto-
regulação médica, não aceitando inge-
rências economicistas que prejudi-
quem o doente ou o correcto exercí-
cio profissional. Vamos combater a
massificação no atendimento, obrigan-
do ao respeito pelos padrões de um
exercício seguro e personalizado da
profissão e pelos direitos dos médi-
cos e dos doentes.

A ÉTICA E A DEONTOLOGIA

Para dar resposta aos desafios do nos-
so tempo, propomo-nos a reflectir e
a promover a reflexão sobre os
seguintes aspectos:

A Dignidade ontológica da pessoa
humana

num contexto socio-político de acres-

centado pendor economicista
num contexto científico de agressiva
carga tecnológica

A Vulnerabilidade humana

no tempo de nascer
no tempo de adoecer
no tempo de morrer

A solidariedade e a subsidiariedade

como praxis de uma cidadania exigente

como valores emergentes a observar
pelo exercício profissional e institucio-
nal no campo da saúde

Disponibilizaremos regularmente aos

médicos, através da respectiva publi-
cação no sítio da Secção Regional do
Norte, orientações éticas ou deonto-
lógicas sobre novos procedimentos ou
uso de novas tecnologias de que re-
sultem questões a exigir clarificação.

A DISCIPLINA E PREVENÇÃO
DO ERRO MÉDICO

Vamos definir e promover a divul-
gação junto da sociedade civil, das
diversas faces do erro médico, de
forma a desmistificar o grande sa-
co em que se incluem hoje ques-
tões tão diferentes como aciden-
te, incidente, erro por ausência de
decisão, por desconhecimento,
erro grosseiro, e até, o erro co-
metido por outros profissionais.
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Constituirá prioridade da nossa can-
didatura nesta área, a identificação
e formação de peritos médicos,
tendo em vista a respectiva colabora-
ção em todos os actos de litigância,
quer estes se restrinjam à intervenção
do Conselho Disciplinar, quer decor-
ram noutras instâncias (inspecção ge-
ral de saúde ou judiciais), nomeada-
mente nos casos relacionados com o
erro médico.
É nosso objectivo garantir permanen-
te intervenção na defesa dos médi-
cos injustamente acusados de
qualquer erro, através das mais diver-
sas formas de divulgação pública, no-
meadamente junto dos meios de co-
municação social.

A QUALIDADE

A garantia de qualidade e respectiva
melhoria contínua será preocupação
constante da nossa candidatura.
Consideramos que a acreditação e
certificação dos serviços de saúde, do
sector público, social e privado, são um
imperativo. Por tal motivo prestaremos
toda a colaboração às entidades pres-
tadoras de cuidados de saúde que de-
cidam implementar programas com
esse objectivo, nomeadamente através
de auditorias externas relacionadas com
o exercício técnico da medicina.
A autonomia profissional do médico
pressupõe uma profunda e constante
preocupação com as boas práticas, face
ao estado da arte.
No que diz respeito ao «exercício téc-
nico da medicina», com base na ade-
quada articulação e participação dos
Colégios de Especialidades, a nos-
sa candidatura propõe-se:
Promover a elaboração em todos os
Serviços de Saúde da «avaliação de
risco clínico», e, com base neste pro-
cedimento, desenvolver acções de co-
laboração com os médicos dos Servi-
ços participantes, com vista à resolu-
ção das situações identificadas.
Promover a construção de uma base
de dados de um «Sistema de relato
de acidentes, incidentes, aconte-
cimentos perigosos e efeitos ad-
versos» no exercício da actividade

médica, tendo em vista o desenvolvi-
mento e divulgação de estratégias de
prevenção do erro médico.
Promover a elaboração de recomenda-
ções sobre «Protocolos Terapêuticos»,
com prioridade para as situações clíni-
cas relacionadas com maiores custos na
respectiva avaliação e tratamento.
Promover protocolos de colaboração
com os médicos e os Serviços na rea-
lização de «auditorias clínicas», nome-
adamente no âmbito da implementa-
ção de programas de melhoria contí-
nua de qualidade.
Promover o estudo e avaliação das uni-
dades prestadoras de cuidados de saú-
de, na perspectiva dos serviços pres-
tados, sua diferenciação técnica e uti-
lização, centrada no interesse de to-
dos os doentes.
Participar activamente nas Comis-
sões Técnicas Nacionais e Comis-
sões de Verificação Técnica, legal-
mente previstas para o licenciamento
e fiscalização das Unidades Privadas
desde 1999, nomeadamente no capí-
tulo da qualidade de prestação de ser-
viços.
Pugnar pela inclusão na lei de gestão
de Unidades de Saúde, (Hospitais e
Centros de Saúde) das normas que
efectivamente garantam a auto-
nomia técnica dos médicos, atri-
buam efectivos poderes de deci-
são às Direcções de Serviços e
Direcção Clínica, que respeitem as
hierarquias técnicas não permitin-
do a sobreposição de hierarquias
paralelas e que simultaneamente
confiram responsabilidade e exi-
gência aos referidos Directores.

A FORMAÇÃO

A nossa candidatura empenhar-se-á na
formação médica pré e pós gra-
duada e na formação contínua,
reconhecendo estas como as princi-
pais formas de criar Valor e melhor
desempenho. Para o efeito, em cola-
boração com os Colégios de Especia-
lidade e Conselho Nacional do Médi-
co Interno, irá:
Promover a realização de parcerias
com as Universidades Públicas e Pri-

vadas da Região Norte e Institutos de
Investigação tendo em vista iniciativas
de carácter científico;
Promover em articulação com o Mi-
nistério de Saúde e outras entidades a
definição de uma política para atribui-
ção regular de bolsas para forma-
ção específica em centros espe-
cializados no país ou no estran-
geiro, dirigidas aos médicos mais
jovens. Para tal desenvolverá as acções
de sensibilização necessárias junto do
órgãos Centrais ou instituições pres-
tadoras de cuidados de saúde (quer
sejam do sector público, social ou pri-
vado), sem prejuízo de intervenções
com o mesmo objectivo junto de ou-
tras entidades vocacionadas para a
promoção da investigação e desenvol-
vimento científico;
Promover a revisão dos critérios de
definição de idoneidade formativa
dos diversos Serviços, com vista à ob-
tenção do título de especialista, apli-
cáveis simultaneamente aos estabele-
cimentos públicos, do sector social ou
privado;
Promover a criação de um Gabinete
de Apoio ao Internato Médico, que
em estreita relação com o Conselho
Nacional do Médico Interno, possa
acolher a Provedoria do Médico Inter-
no, prestando esclarecimentos e acom-
panhando a legislação e concursos,
dando assessoria às comissões de mé-
dicos internos e fomentando a reali-
zação de acções de formação;
Criar um serviço de acesso a conteú-
dos médicos electrónicos, de reconhe-
cido interesse na formação;
Promover a realização de conferênci-
as de consenso e definição de Normas
de Orientação Clínica;
Promover a classificação da idoneida-
de dos eventos científicos, numa pers-
pectiva de contribuição para a real
actualização e evolução científi-
ca de todos os médicos;
Promover as acções necessárias que
conduzam à responsabilização da Or-
dem dos Médicos pela atribuição de
todos os títulos que correspondam à
obtenção/reconhecimento de diferen-
ciação técnica (especialista, consultor
ou outros)
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Identificar e promover a realização de
acções de formação, sob as mais di-
versas formas, que dêem resposta às
necessidades dos médicos, com espe-
cial destaque para as que se relacio-
nam com as áreas de gestão e do
direito em medicina.

A INVESTIGAÇÃO E A INO-
VAÇÃO

Tendo em conta que nem tudo o que
é avanço tecnológico em medicina é
sinónimo de benefício para os doen-
tes, a nossa candidatura propõe-se
manter uma permanente atenção a
estas matérias, através do dinamismo
de uma comissão técnica específica,
que dará pareceres acerca das diver-
sas inovações, publicando-as no sítio
da Secção Regional do Norte.
De igual modo constituirá nossa pre-
ocupação permanente a análise de es-
tudos de investigação de que resultem
novos procedimentos ou introdução
de novos fármacos, pronunciando-nos
sobre o respectivo custo benefício,
custo utilidade e custo efectividade.
Das conclusões dessas análises será
dado conhecimento a todos os médi-
cos através da respectiva publicação
no sítio da Secção Regional do Norte.

A MEDICINA LIVRE E CON-
VENÇÕES

No exercício liberal da profissão, con-
sideramos que as convenções devem
ser abertas a todos os médicos que o
desejem, no âmbito das especialidades
e competências que Ihes são reconhe-
cidas pela Ordem dos Médicos;
As remunerações dos serviços previs-
tos nas convenções deverão ser revis-
tas anualmente.
Novos serviços/procedimentos a reali-
zar no âmbito das convenções deverão
ser reavaliados anualmente, face ao es-
tado da arte, sendo os respectivos pre-
ços estabelecidos por negociação en-
tre a Ordem dos Médicos, as organiza-
ções representativas dos médicos (As-
sociações) e o Ministério da Saúde.
Tendo em vista as iniciativas referidas
em relação às convenções, considera-

mos oportuno rever o Código de
Nomenclatura dos Actos Médicos,
mediante parecer da Autoridade da
Concorrência.

A SEGURANÇA E SOLIDARIE-
DADE

O trabalho desenvolvido pela SRNOM
nesta área deve ser ampliado e, princi-
palmente, ter uma gestão transparen-
te e permanentemente actualizada.
Constitui especial preocupação da
nossa candidatura a garantia de condi-
ções económicas dignas para todos os
médicos e familiares directos em con-
dições de dependência quando, pelas
mais diversas circunstâncias, transitó-
ria ou definitivamente fiquem privados
da possibilidade de exercer a profis-
são (Fundo de Solidariedade).
Nesta perspectiva, a nossa candidatu-
ra empenhar-se em potenciar os sis-
temas de apoio já existentes, diversifi-
cando as soluções que permitam tais
objectivos.
A responsabilidade civil dos médicos
será também motivo da máxima aten-
ção, tendo como objectivo garantir se-
guros que dêem as maiores cobertu-
ras às situações de risco de todos os
médicos, em qualquer grau da sua
carreira, levando em conta, nomea-
damente, as diferentes especialidades.

A RELAÇÃO COM AS OUTRAS
ORGANIZAÇÕES REPRESEN-
TATIVAS DOS MÉDICOS

A nossa candidatura propõe-se funci-
onar como o denominador comum de
todos os médicos.
Teremos sempre presente que o po-
der de influência da Ordem dos Médi-
cos nos diversos sectores da vida soci-
al e política é directamente proporcio-
nal aos objectivos e projectos que em
conjunto construirmos com as diver-
sas organizações representativas dos
médicos, designadamente os Sindicatos.

A RELAÇÃO COM ORGANIZA-
ÇÕES REPRESENTATIVAS DE
OUTROS GRUPOS PROFISSIO-
NAIS

A nossa candidatura seguirá uma polí-
tica de cooperação e bom entendimen-
to com todos os outros grupos pro-
fissionais envolvidos, directa ou indi-
rectamente, na prestação de cuidados
de saúde às populações, promovendo
ou colaborando em iniciativas que vi-
sem a defesa dos seus interesses co-
muns e, simultaneamente, como objec-
tivo de assegurar melhores cuidados
de saúde aos cidadãos.
Propomo-nos dinamizar o funciona-
mento do Fórum das Profissões Libe-
rais, para partilha de conhecimentos e
experiências.

O GABINETE DE COMUNICA-
ÇÃO E APOIO AO CIDADÃO

Sendo a actividade médica implicita-
mente centrada no cidadão, entende a
nossa candidatura que a SRNOM de-
verá dispor de um gabinete para co-
municação e atendimento específico e
directo dos cidadãos que, por algum
motivo, desejem contactar a Ordem
dos Médicos.
Este gabinete terá como objectivos
fundamentais ouvir, esclarecer, aconse-
lhar e orientar os cidadãos que nos
procurem, em matéria de serviços de
saúde ou assuntos relativos à activida-
de profissional dos médicos.
Entre os motivos de procura deste
gabinete merecerão especial atenção
as eventuais reclamações, que enten-
demos como oportunidades de melho-
ria dos serviços prestados pelos mé-
dicos e, naturalmente, diminuição de
casos de litigância.

O GABINETE DE APOIO AO
MÉDICO

Reconhecendo como um dos
pontos fracos da SRNOM o apoio
ao médico, a nossa candidatura pro-
põe-se criar o gabinete de apoio ao
médico como unidade funcional da
SRNOM que, de forma permanente e
integrada, proporcione todo o tipo de
apoio e informação que este deseje e
necessite, com um leque tão amplo
quanto possível de serviços, incluin-
do os de natureza técnica e científica,

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura ao Conselho Regional do Norte



50 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Novembro 2007

pareceres jurídicos e ligados a carrei-
ras médicas.

A ESTRUTURA ORGANIZA-
ClONAL DA ORDEM

Órgãos Distritais e Regionais

É nosso objectivo a implementação de
um programa de melhoria contí-
nua da qualidade dos serviços
prestados pela Secção aos seus asso-
ciados.
Será feito um inquérito de satisfação
anual e, em função dos seus resulta-
dos, definido o programa de melhoria
a implementar, do que será dado co-
nhecimento a todos os médicos, no-
meadamente no que se refere aos pra-
zos de concretização.
No âmbito deste processo, serão con-
sideradas as instalações sociais da Or-
dem dos Médicos e a Casa do Médico
e, naturalmente, os processos relacio-
nadas com a gestão da SRNOM mere-
cendo realce, desde já, a publicação
para cada ano civil do Plano de Acti-
vidades e do Relatório de Gestão
e Contas. Tal publicação será feita
através do sítio da SRNOM.
Tendo em conta o exposto propomo-
nos concretizar, como ponto de partida,

ELEIÇÕES  2008-2010
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uma auditoria de diagnóstico por
Entidade Independente, que sirva de
base a nova forma de gestão da Secção
Regional do Norte e Casa do Médico.
Conscientes dos princípios de interde-
pendência e complementaridade, a
nossa candidatura garantirá uma per-
manente e estreita colaboração entre
os órgãos Distritais e Regionais, des-
tacando como prática fundamental a
realização de reuniões periódicas en-
tre os citados órgãos.
Será garantido adequado financiamen-
to aos órgãos distritais, que Ihes per-
mitam um exercício autónomo, de
acordo com os estatutos.
Por outro lado, promoveremos duran-
te este mandato a abertura de Sedes
Distritais, onde estas ainda não existem.

Órgãos Nacionais

A nossa candidatura vai valorizar uma
intervenção pró-activa nos órgãos
Nacionais, motivo pelo qual elaborará
uma agenda de todas as matérias que
preocupam os médicos do Norte, ten-
do em vista a sua análise e discussão
nesses órgãos.
Contribuirá também para a promoção
da realização de Plenários dos Conse-
lhos Regionais.

A CASA DO MÉDICO

A nossa candidatura considera a
Casa do Médico o local privilegiado
de encontro de todos os médicos,
sublinhando o seu papel fundamental na
aproximação não só científica como cul-
tural e afectiva onde se incluem, natural-
mente, os respectivos familiares.
Com esse objectivo elaboraremos pro-
gramas adequados que ficarão sob a res-
ponsabilidade de Comissão própria e com
coordenação directa de elemento a de-
signar dentro do Conselho Regional. Nos
referidos programas serão consideradas
parcerias com outras Instituições de
prestígio, como são exemplo a Casa da
Música e a Fundação de Serralves.
Conscientes de que a cultura é por
definição um bem universal, conside-
ramos também que a Casa do Médico
deverá estar aberta a toda a socieda-
de, pelo que iremos pugnar pela reali-
zação de eventos em conjunto com
outras entidades.

Iremos promover uma revisão do
Regulamento da Casa do Médico
no sentido de agilizar a sua gestão, pro-
curando o total aproveitamento das
respectivas instalações de acordo com
uma programação anual.

O Conselho Regional do Norte, para
a realização deste programa, irá conta-
rcom a colaboração das seguintes
Comissões Consultivas:

Comissão Regional Consultiva de
Deontologia e Ética Médica
António Sarmento (Doenças Infecciosas)
Filipe Almeida (Pediatria)
Ilda Ferro (Anestesiologia)

Comissão Regional Consultiva de
Ensino e Educação Médica
Artur Águas (ICBAS)
Carlos Lopes (Anatomia Patológica)
Manuel Pestana (Nefrologia)

Comissão Regional Consultiva para

o Exercício Técnico da Medicina
Aníbal Albuquerque (Cardiologia)
José Luís Fougo (Cirurgia Geral)
Nuno Morujão (Anestesiologia)

Comissão Regional Consultiva
para o Serviço Nacional de Saúde
António Maia Gonçalves (Medicina In-
terna)
Luís Lencastre (Anestesiologia)
Maria das Dores Martins Pinheiro
(Anestesiologia)

Comissão Regional Consultiva
para o Exercício da Medicina Livre
António Resende (Radiologia)
Durval Campos Costa (Medicina Nuclear)
José Vila Nova (Medicina Geral e Familiar)

Comissão Regional Consultiva para
a Segurança Social dos Médicos
A. Carlos Saraiva (Cirurgia Geral)
João Luís Mocho (Medicina Geral e
Familiar)
Mário Mesquita Montes (Ortopedia)

Comissão Regional Consultiva
para o Medicamento
António Albino (Farmacologia e
Reumatologia)
Domingos Araújo (Urologia)
Fernando Magro (Gastroenterologia)

Comissão para a Promoção da In-
vestigação e Inovação em Medicina
Acácio Rodrigues (Anestesiologia)
Isabel Mesquita (Interna de Cirurgia Geral)

COMISSÕES CONSULTIVAS DO CONSELHO REGIONAL
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Comunicado
À Ordem dos Médicos chegaram informações fidedignas de que há médicos a serem contactados pelo telefone para
se pronunciarem sobre o seu sentido de voto nas próximas eleições para Bastonário. De acordo com essas informa-
ções repetidamente confirmadas, o contacto estaria associado a uma sondagem promovida pela Ordem dos
Médicos.Assim, vem a Ordem dos Médicos advertir para a ilegitimidade desses contactos em nome da instituição,
uma vez que não foi promovida qualquer sondagem, nem a OM deu o seu aval ou colaboração a qualquer trabalho
desse tipo. Consequentemente, a Ordem alerta igualmente os médicos, que têm todo o direito de não responder às
questões formuladas nesse âmbito e também o de não dar conhecimento do seu sentido de voto nas eleições do
próximo dia 12 de Dezembro.

Lisboa, 16 de Novembro de 2007

Óscar Camacho (Anestesiologia)
Patrícia Coelho (Medicina Geral e Fa-
miliar)
Roberto Roncon de Albuquerque (In-
vestigador)
Vasco Gama (Cardiologia)

Casa do Médico
Fausto Machado (Clínica Geral)
Jorge Braga (Obstetrícia)
Rui Costa (Cirurgia Geral)
Rui e Sousa (Medicina Interna)
Ruy Branco (Cirurgia Geral)
Sónia Azenha (Psiquiatria)

Comissão Consultiva para a Au-
ditoria e Qualidade
Alda Melo (Medicina Geral e Familiar)
Fátima Barros (Cirurgia Plástica)
Joaquim Pinheiro (Neurologia)
Jorge Carrapita (Cirurgia Geral)
Jorge Coutinho (Hematologia Clínica)
Jorge Reis (Anestesiologia)
Luís Fonseca (Anestesiologia)
Miguel Trigueiros (Ortopedia)
Pedro Branca (Anestesiologia)
Teresa Gama (Medicina Geral e Familiar)

Comissão de Acompanhamento
dos Hospitais E.P.E. e Privados
Ana Paula Tavares (Doenças Infecciosas)
António Jorge (Neurologia)
Freire Soares (Medicina Interna)
Jorge Santos (Cirurgia Geral)
Magda Pereira (Psiquiatria)
Rosas Vieira (Medicina Interna)
Venceslau Hespanhol (Pneumologia)

Comissão Consultiva para a Infor-
matização e Novas Tecnologias
Domingues Rodrigues (Interno de
Ortopedia)
Filipe Guerra (Interno de Cirurgia Geral)
Pedro Moura Relvas (Medicina Geral
e Familiar)
Ricardo Ramirez (Urologia)
Susana Cadilhe (Medicina Geral e Familiar)

Comissão Consultiva para a For-
mação e Internatos Médicos
Bernardo Pinto (Interno de Anes-
tesiologia)
Cristina Rodrigues (Medicina Geral
e Familiar)
Ivone Pascoal (Pneumologia)
Hugo Pinto (Medicina Desportiva)
José Alves (Pneumologia)
Raul Pereira (Interno do Ano Comum)
Ricardo Lima (Interno de Pneumologia)
Rosa Pires (Medicina Geral e Familiar)

Comissão para as Relações Inter-
nacionais
Ayres Wagner (Interno de Medicina
Interna)
Blinque Camais (Ortopedia)
Inês Amorim (Medicina Nuclear)
João Sousa (Interno de Medicina Interna)
José Alberto Martins (Anestesiologia)
Serafim Guimarães (Ginecologia)

Gabinete de Apoio a Médicos Es-
trangeiros
Joaquim Vieira dos Santos (Medicina
Geral e Familiar)

Rafael Gonzalez
Ricardo Angel Batista (Pneumologia)
Liliana Soraia Carvalho Almeida (Inter-
na do Ano Comum)

Comissão Consultiva para a Ur-
gência e Emergência
Adelaide Ramos (Medicina Geral e
Familiar)
Humberto Machado (Anestesiologia)
Jorge Teixeira (Medicina Interna)
José Artur Paiva (Medicina Intensiva)
Miguel Oliveira (INEM)
Susana Ribeiro (Medicina Geral e Fa-
miliar)

Observatório da Medicina Geral
e Familiar
Alice Rio (Medicina Geral e Familiar)
António Luís Moreira (Medicina Ge-
ral e Familiar)
António Neto Rodrigues (Medicina
Geral e Familiar)
Aurora Aroso (Medicina Geral e Familiar)
Fernanda Costa (Medicina Geral e Fa-
miliar)
Inês Viegas (Medicina Geral e Familiar)
Joaquim Moutinho de Carvalho (Me-
dicina Geral e Familiar)
José Costa (Medicina Geral e Familiar)
Nuno Grande (Medicina Geral e Familiar)

Observatório da Saúde Pública
Carlos Daniel Bravo Pinheiro (Saúde
Pública)
Laurinda Queirós (Saúde Pública)
Maria Manuela Felício (Saúde Pública)
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Aprofundar o Compromisso
e Manter a Independência

- O SNS como modelo estruturante
do sistema de saúde e a Medicina
Geral e Familiar como sua base de
sustentação.
- Defesa das Carreiras Médicas e da
Titulação Única enquanto garante
do exercício profissional
- Dignidade e qualificação dos Inter-
natos Médicos
- Defesa do exercício e da ética
médica face às lógicas de mercado
dos grupos económicos
- O primado da gestão centrada nas
necessidades da pessoa
- A importância do ensino médico
universitário
- Orientação pelas boas práticas
- Atitude transparente e de absoluta
independência no relacionamento
com as outras estruturas representa-
tivas dos médicos (sindicatos e asso-
ciações), instituições de saúde, autar-
quias, partidos políticos, ...

DISTRITO MÉDICO DE BRAGA

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado da Candidatura: Henrique Manuel da Silva Botelho

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Alberto Jorge Neves Bessa Peixoto
Vice-Presidente: Francisco Manuel Carvalho Costa
Secretário: Maria Teresa Oliveira Nogueira Lemos
Secretário: Maria Rosa Costa Marques

Conselho Distrital
Anabela Rodrigues Correia
Artur José Queirós de Sousa Basto
João Fernando Gomes da Costa e Cunha
Magda Kingwell Alcântara Santos Gonçalves
Serafim China Pereira

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Álvaro Pratas Balhau Pereira
Carlos Henrique Calheiros Silva Moreira
Jorge Miguel Amorim Cordeiro
José Luís Carvalho Fonseca
Lucinda Cerqueira Melo
Maria Helena Jacinto Sarmento Pereira
Narciso Alexandre Fernandes Oliveira

Subscreve o programa de candidatura da Lista que apresenta como candida-

to a Presidente do Conselho Regional o Dr. J. Pedro Moreira da Silva

Candidatura aos Órgãos Distritais SRN – Braga, Lista B

Mandatário: Albino Aroso Ramos
Delegado da Candidatura: Fernando Alberto da Cruz Vilaça

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: José Manuel Gonçalves Oliveira
Vice-Presidente: Tiago da Costa Godinho
Secretários: Albina Maria Sousa Silva Cardoso

Joaquim Ferreira Carvalho Ribeiro

Conselho Distrital
António Alberto Perez Dias
Fernando Henrique Pires Pardal de Oliveira

José Luís Fortunato Franqueira Pereira
Pedro Manuel Otto Koch
Vitor Hugo Meneses Baptista Nogueira

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Daniel Augusto Marques Dias
Ernesto Alves Martins
José Licinio Vieira Félix
José Manuel Mira Mendes Furtado
José Santos de Oliveira
Manuel Joaquim Santos Beleza Braga
Maria de Fátima Oliveira Pimenta Peixoto

DISTRITO MÉDICO DE BRAGA
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Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena

Delegado da Candidatura: Telmo José Moreno

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Eugénia Maria Madureira Parreira
Vice-Presidente: Rosa Maria Godinho Marques Carvalho
Secretários: João Paulo Lopes Montanha

Maria Fernanda Belchior Teixeira de Sousa

DISTRITO MÉDICO DE BRAGANÇA

Conselho Distrital
António Afonso Salgado Ruano
António Manuel Ferreira Pimentel
Fernando Ferreira da Silva Andrade
Hermando Manuel Carvalho Marques
Maria do Rosário Pires Almor Branco

Membro Consultivo ao Conselho Regional
Marcelino da Conceição Oliveira Marques Silva

Candidatura aos Órgãos Distritais SRN – Bragança, Lista B

Mandatário: Albino Aroso Ramos

Delegado da Candidatura: António Cândido Monteiro de Morais

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Domingos António da Veiga Fernandes
Vice-Presidente: Jorge Luís Mourão Poço
Secretários: António Augusto Gonçalves

Nelson Duarte Teixeira

DISTRITO MÉDICO DE BRAGANÇA

Conselho Distrital
Isabel Cristina Moura Nunes
José Luís Corriça Clemente
Lucinda de Fátima Ramos Pereira da Silva
Olimpia Trigo do Carmo
Ricardo Adriazola Semino

Membro Consultivo ao Conselho Regional
Maria Manuela Sá Ferreira

Candidatura aos Órgãos Distritais SRN – Porto, Lista A

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena

Delegado da Candidatura: José Nelson Coelho Pereira

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Isabel Maria Amorim Pereira Ramos
Vice-Presidente: Armando Jorge Mariz Rozeira
Secretários: João Carlos Bessa Cardoso

Mónica Ferreira Caetano

Conselho Distrital
António Candido Figueiredo Pereira Ferrão
António Carlos Besteiro Mexedo
António Rui Bomba Pais
Jorge Manuel Roque Neves dos Santos
José Manuel Leite de Castro Fraga

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Ana Paula Tavares Branco
Ana Sofia Coelho Antunes
António Joaquim Freitas de Oliveira e Silva
António José Machado de Faria e Almeida Praça

DISTRITO MÉDICO DO PORTO

António Marques da Silva
Carlos Filipe Pinto Leite de Gonçalves Basto
Carmen Marisa Marques Gonçalves
Francisco Luís Maia Mamede Pimentel
Gil Filipe Ramada Faria
Ingride Vanessa Macedo Fernandes da Costa
Isabel Maria Marques Aragão Fesch
Joáo Duarte Coelho do Sameiro Espregueira Mendes
João Geraldo dos Reis Correia Pinto
João Moreira Pinto
João Paulo Ferreira da Silva Oliveira
John Rodrigues Preto
Jorge Madeira do Carmo e Silva
José Fernando Santos Almeida
José Luís Martins da Costa Lima
José Manuel Oliveira Teixeira
Lara Patrícia Mendes Queirós
Luís Almeida dos Santos
Luís António Nunes de Campos
Luís Frederico Azevedo Dias Branco Lopes
Manuel Laranjeira Gomes
Manuel Luciano Correia da Silva
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Manuel Maia de Oliveira Correia
Maria Adelaide do Carmo Fernandes Pinto de Vasconcelos
Maria Antónia Sampaio Trigo Cabral
Mariana Napoles Tudela Pinho Gomes
Miguesl Joaquim Silva Dias Galaghar

Nuno Paulo Alegrete da Silva
Paulo Jorge Barbosa Carvalho
Paulo Miguel Pereira Sarmento Carvalho
Pedro Alexandre Simões Vendeira
Ricardo Manuel Alves Monteiro Fontes de Carvalho

Candidatura aos Órgãos Distritais SRN – Porto, Lista B

Mandatário: Albino Aroso Ramos

Delegado da Candidatura: Artue Manuel Osório Morais Araújo

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: António Carlos Megre Eugénio Sarmento
Vice-Presidente: Rui Manuel Cardoso Vaz
Secretários: Pedro Manuel Pinhal Neves Salazar Norton

Sergio Miguel de Azevedo Silva

Conselho Distrital
Fernando Manuel Mendes Falcão Reis
José António Caiado Soares
Luís Filipe Crespo de Goes Pinheiro
Mário Canossa Dias
Nuno Maria Trigueiros da Silva Cunha

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Álvaro Manuel Batazar Ferreira Silva
António Gomes Freitas
António João Rosmaninho de Seabra
António José Cruz Pereira Magalhães
António Manuel Neto Rodrigues
Arlindo Manuel de Sousa Matos
Armando Manuel Bernardo dos Reis
Aurora Maria Ferreira Pinho Aroso Dias
Carlos Manuel Ribeiro de Sousa
Diana Marisa Castro Diogo da Mota
Fausto Manuel  Vigário Santos Fernandes

DISTRITO MÉDICO DO PORTO
Gonçalo Nuno Castel-Branco Osório Borges
Herculano Jorge Abreu Loureiro Costa
Horácio Urgel Silva Monteiro da Costa
Inês Quelhas Lima Bessa
João da Costa Nóbrega
João Gregório de Sousa Gonçalves
João Henrique do Canto Moniz Pessanha
Moreira
João Manuel Neves Quinaz Garcia
João Paulo Branco Calheiros de Figueiredo Dias
José Carlos Guerra de Magalhães e Vasconcelos
José Carlos Morais Leitão Teixeira
José Manuel de Azevedo Lopes dos Santos
Luís Alberto de Lima Pinheiro Torres
Luís Carlos Ferreira Pinto Vouga
Manuel António Silva Ferreira Almeida
Manuel Dilio Pimenta Alves
Maria Georgina Esteves Cruz Martins Correia
Maria da Glória dos Santos Ferreira Cabral
Campello
Maria Inês Ribeiro Amorim Dias Silva
Maria João Eugénia Avides Sarmento Pestana de
Vasconcelos
Mário Ferreirinha Caetano Nora
Mário Manuel Silva Leite Sousa
Pedro Leonel Dias Marques da Cunha
Sérgio Marques Coimbra
Sérgio Miguel Pereira Chacim

Candidatura aos Órgãos Distritais SRN – Viana do Castelo, Lista A

DISTRITO MÉDICO DE VIANA DO CASTELO

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena

Delegado da Candidatura: Pedro de Meireles Vieira

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Jorge de Sousa da Veiga Torres
Vice-Presidente: Manuel Luís Antunes Belo da Silva
Secretários: Juan José Gomez Vazquez

Luís António Pacheco de Oliveira

Conselho Distrital
Alberto Jaime Marques Midões
António Nelsom Gomes Rodrigues
Diana Maria Pereira Gomes da Costa Guerra
Lourenço Fernandes Labandeiro
Manuel Gomes Afonso

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Elisabete Fernandes Barbosa
Jorge Manuel Bastos das Neves
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«Unir para Agir»

A defesa da prestação de cuidados de
saúde passa pela defesa da exelência
da prática da Medicina, de um modo
solidário e humanista. É o objectivo dos
médicos, é o que deve ser o nosso Sis-
tema Nacional de Saúde bem como o
Exercício Livre da Medicina.
Esta candidatura assume-se com o
desejo de contribuir para uma maior
participação dos médicos nas situações
relacionadas com a saúde das pessoas
e condições de trabalho dos médicos.
Nos últimos anos o Distrito Médico de
Viana do Castelo tem passado por vá-
rias vicissitudes a nível organizacional
dos seus órgãos distritais que em nada
tem favorecido a defesa da medicina e
em particular dos médicos do Distrito.
Tal paralisia tem levado a que a defesa
da dignidade do exercício da medicina
nas suas mais variadas expressões e na
defesa de um Serviço Nacional de Saú-
de moderno e eficaz não tenha sido a
mais adequada.
Esta candidatura compromete-se a tra-
balhar com todos os médicos. Nesta
eleição encontra-se solidária com José
Pedro Moreira da Silva coandidato a
Presidente do Conselho Executico da
Secção Regional do Norte.
A Ameaça das carreiras médicas, a ins-
tabilidade profissional, a precariedade
do emprego, põe em causa um exercí-
cio da medicina a bem dos nossos
concidadãos.

Vivemos um período em eque os in-
teresses das pessoas que necessitam
de cuidados médicos de saúde está a
ser posta em causa.

É possível fazer mais e melhor do
que tem sido feito «Pela Medici-
na do Alto Minho», defendendo a
dignidade de ser médico. Estamos
conscientes de que a aproxima-
ção e aquisição de um espírito
colectivo vai certamente «Reto-
mar a Iniciativa» na defesa da me-
dicina.

Convosco «Vamos Fazer de
Novo!»

Propomo-nos:

- Organizar o Distrito Médico,
(e.g. eleger Delegados nos locais de tra-
balho);

- Criação de Órgãos Consultivos
do Conselho Distrital que ajudem
em várias áreas da actividade médica,
constituído por um ou mais médicos
(e..g. Exercício Técnico da Medicina, Ac-
tividades Recreativas);

- Instalar a sede do Distrito Médico
de Viana do Castelo, com descentra-
lização e desburocratização das fun-
ções de secretariado;

- Vigilância da reforma do SNS re-
lativamente ao exercício técnico da
medicina e cumprimento preceitos
deotológicos (implementação da
ULS de Viana do Castelo, reforma
dos Cuidados de Saúde Primários e
Secundários);

- Visita anual aos locais de exercí-
cio da medicina e formação mé-
dica, ouvir os Médicos/Internos. Co-
municar às entidades competentes
qualquer irregularidade;

- Realizar debates sobre: Erro mé-
dico; Relação dos Médicos com os
meios de comunicação social; Re-
lação entre Médicos; Relação com
outros grupos profissionais da área
da saúde;

- Criar um portal do Conselho
Distrital e correio electrónico;

- Assitência a colegas envolvidos em
processos judiciais decorrentes da
sua actividade profissional;

- Criar um procedimento que permita
identificar colegas com dificuldade
social e accionar mecanismos de
ajuda;

- Realizar anualmente uma semana
cultural, desportiva.

Candidatura aos Órgãos Distritais SRN – Viana do Castelo, Lista B

Subscreve o programa de candidatura da Lista que apresenta como candida-

to a Presidente do Conselho Regional o Dr. J. Pedro Moreira da Silva

Mandatário: Albino Aroso Ramos

Delegado da Candidatura: Pedro Soares da Silva

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: António Álvaro Fontainhas Pimenta Castro
Vice-Presidente: Maria Idalina Pimentel da Costa Maciel
Secretários: Maria Ângela de Sá Carneiro Leão

Maria de Lurdes Colaço de Matos

DISTRITO MÉDICO DE VIANA DO CASTELO
Conselho Distrital
Helena Maria Bento Terleira
Hugo Pedro Silva e Costa Rodrigues
Humberto Elisio Andrade Faria
José Manuel Silva da Cunha
Maria Joana Correia Monteiro Oliveira Moura

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Dulce Helena dos Santos Leal
Jorge Faro da Costa
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Quando nos candidatamos para o
triénio 2005-2007 assumimos o com-
promisso de concretizar a criação de
um espaço específico para os médicos,

DISTRITO MÉDICO DE VILA REAL
Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena

Delegado da Candidatura: Ana Maria Pereira Rebelo Fernandes

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Manuel Fernandes Pinheiro
Vice-Presidente: António Manuel Santos Pereira de Oliveira
Secretários: Eurico Jorge dos Santos Cardoso Gaspar

Maria Teresa Mamede Passos Coelho

Conselho Distrital
Anabela Martins Morais Cadavez
Carlos Esteves Pintado
Joaquim Baptista da Fonseca
Margarida Andrade Anes Azevedo de Faria
Teresa Maria Pinto Furriel Sousa Cruz

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Jorge Mário Magalhães de Sousa Cruz
Rosa de Fátima Dinis Ribeiro

Subscreve o programa de candidatura da Lista que

apresenta como candidato a Presidente do Conse-

lho Regional o Dr. J. Pedro Moreira da Silva

Defender e Unir
os Médicos

Sede do Distrito Médico de Vila Real.
Embora este objectivo tenha sido pro-
posto em candidaturas anteriores, nun-
ca foi conseguido.

Podemos afirmar agora que a inaugu-
ração da Sede do Distrito Médico de
Vila Real da Ordem dos Médicos, ocor-
rerá até ao fim do ano 2007.
Porque as funções da Sede do Distri-
to Médico não se esgotam no apoio
administrativo, é necessária a sua
dinamização para que esta se transfor-
me num local de encontro, informa-
ção e formação para todos os médi-
cos, aglutinador de discussão dos inú-
meros problemas que o médico como
profissional e pessoa enfrenta todos
os dias.
Porque surgiram novos desafios pro-
pomos como objectivos essenciais
para o próximo triénio:

• Defender as carreiras médicas.
• Contrariar o crescimento da ins-
tabilidade profissional.
• Assumir a defesa do interesse do
doente.
• Denunciar as interferências econo-
micistas nos cuidados de saúde.
• Dignificar a profissão do médico.
• Apoiar a uniformização da avali-
ação final do internato comple-
mentar.
• Promover formação actualizada em
temas de interesse reconhecido.

Contamos com o seu apoio para
cumprir o objectivo de:

Defender e Unir os Médicos

Vila Real, 19 de Outubro de 2007

Candidatura aos Órgãos Distritais SRN – Vila Real, Lista B

Mandatário: Albino Aroso Ramos
Delegado da Candidatura: José Joaquim Gotlib Costa Gonçalves

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Francisco António Taveira Ferreira
Vice-Presidente: António Vicente de Almeida e Silva
Secretários: Albino Carreiras Leitão

Leandro Lajut Gannoumy

DISTRITO MÉDICO DE VILA REAL

Conselho Distrital
Francisco José Esteves
Maria Adelaide Sequeira Varejão Pinto
Maria Benedita Barreto Seixas dos Santos
Maria Eufémia Reis Martins Ribeiro
Maria João Vicente de Campos Serafino

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Miguel Lima Viseu Carvalho
Paulino do Nascimento Rodrigues
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Os médicos não estão, não estiveram
e nunca poderão estar em conflito com
os interesses da população, como al-
guns querem fazer crer, mas temos a
obrigação de defender-nos da demago-
gia e crescente afrontamento por par-
te de sectores da sociedade que na
última década tentaram, e em parte
conseguiram, minar a nossa relação
com a população, ao mesmo tempo

que somos um grupo (que alguns du-
vidam que pudesse ser coeso, tal a
disparidade de pensamentos e opções),
que está disposto a ir até às últimas
consequências na defesa dos interes-
ses dos médicos, pois estamos também
seguramente, a defender os interesses
da população, da sua saúde e da eco-
nomia do país.

É por isso urgente e imperioso agir e
inovar para:

- Renovar e creditar de novo a or-
dem reconciliando-a com os médi-
cos e projectando-a na sociedade ci-
vil (a Ordem é detentora de um
mandato do estado para o bem pú-
blico mas não é um sócio do minis-
tério da saúde);
- Garantir a qualidade dos cuidados
de saúde, defendendo os mais ele-
vados valores éticos e deontológicos,
elevando o prestígio dos médicos,
recolocando-o no lugar que já nos
pertenceu na sociedade.

Ninguém tem dúvidas que a Ordem
dos Médicos (OM) deve, necessaria-
mente, afirmar-se como o garante da
prática de uma Medicina qualificada,
sob os pontos de vista ético e técni-
co-científico. Ninguém duvida que para
isso é preciso que a Ordem congre-
gue todos os médicos na realização de
uma Medicina moderna, centrada no
doente e apostada em proporcionar a
toda a população os melhores cuida-
dos de saúde (nas vertentes preventi-
va, curativa e paliativa), que queremos
e manifestamente nos propomos aju-
dar a (re)organizar. Esse esforço de
voltar a fazer acreditar os médicos na
sua Ordem está por fazer, tem vindo
ano após ano a diminuir e o evidente
afastamento dos médicos da sua Or-
dem tem a sua tradução máxima, no
período eleitoral. Verdadeiramente,
poucos se importam com as eleições
e o poder político sabe ler nas mes-
mas o poder negocial dos dirigentes

ÓRGÃOS REGIONAIS – Lista A

Mais Ordem, Melhores Médicos
que penetravam ferozmente em áreas
médicas, sem que a Ordem, Sindicatos
ou qualquer outra força de associati-
vismo médico conseguisse travar es-
sas mudanças ou sequer alertar em de-
vido tempo o poder politico, fazendo
sempre crer a estes e àqueles que tudo,
era a bem da sociedade. Foi assim que
de modo sucessivo, vimos intromete-
rem-se na prescrição médica, nas com-
petências médicas, nas carreiras médi-
cas, enfim, em tudo o que se mostras-
se uma área interessante de negócio,
esquecendo sempre a população em
primeiro lugar, os interesses do país em
segundo e por arrastamento o prestí-
gio e a dignidade do «Ser Médico».

Vimos ainda com especial esperança as
promessas que, em sucessivas eleições,
colegas e políticos nos fizeram, sem que
após as mesmas, sentíssemos no dia a
dia qualquer coisa que tenha sido feita.

Não precisamos de citar exemplos em
concreto, pois todos sentimos e vive-
mos com o passar dos anos, a arro-
gância com que somos muitas vezes
tratados, a falsa continência por quem
todos os dias nos trai e substitui, o
desprezo com que somos noticia sem-
pre que um de nós falha.

Nunca sentimos da parte dos nossos
dirigentes, a firmeza e a determinação
que, infelizmente para Nós, vemos nou-
tras classes profissionais. Assim, é qua-
se diária a tentativa (muitas vezes
conseguida) do enxovalhamento da
classe médica. Basta que de modo in-
cógnito entremos numa farmácia, es-
cutemos os nossos colaboradores ou
simplesmente ouçamos os nossos (dos
outros) doentes.

A tudo isto importa dizer «Basta». É
sempre fácil dizer que esta é a opor-
tunidade de mudar, que Nós vamos
fazer melhor (ainda há 3 anos ouvimos
isto). Não acreditem. Acreditem sim

O que nos une, é uma

profunda preocupação

pelas crescentes dificul-

dades que são impostas

à actividade médica e o

delapidar constante da

credibilidade e prestígio

da nossa profissão peran-

te a sociedade.

Carlos Maia Teixeira

PROGRAMA
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Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado: Duarte Nuno Pessoa Vieira

Mesa da Assembleia Regional
Presidente: António Abel Garcia Meliço Silvestre
Vice-Presidente: Maria Margarida de Oliveira Figueiredo Dias
1º Secretário: José Mendes de Barros
2º Secretário: Ana Margarida Lopes Soares

Conselho Regional
Carlos Alberto Maia Marques Teixeira
Francisco Agostinho Rolo Marques de Oliveira
Frederico Fernando Monteiro Marques Valido
Jorge Humberto  Moura Pinto Tomaz
José Guilherme Lopes Rodrigues Tralhão
Luís António Pimenta Trindade
Rosa Maria Crespo Ramalho Alves
Paula Cristina Silva Dias Sanches Pinto Alves
Maria da Graça Vaz de Carvalho Ribeiro
António Manuel da Silva Marques
Cesário Ilídio Andrade Silva

Conselho Fiscal
Presidente: Mário Alberto Domingos Campos
Vogais: José António Alves de Moura Pereira

Olga Maria Ribeiro Louro Pedroso

Conselho Disciplinar
Alberto Ferreira Seabra
António Camilo de Caldas Pires Pereira Leite
Maria Teresa Correia Cordeiro Pereira Tomé
Rui Rodrigues Batista
António Augusto de Almeida Vieira

que de 3 em 3 anos lhe entram pela
porta. Também aqui precisamos de uma
mudança. É importante que votem pois
só assim poderemos ter força para ser
ouvidos.

Claro que a OM deve reforçar a sua
intervenção, de forma permanente e
sem alinhamentos político-partidários,
garantindo o rigor científico, a quali-
dade da formação médica, a melhoria
contínua dos cuidados de saúde pres-
tados e pugnando pelo aperfeiçoamen-
to das diferentes organizações de exer-
cício profissional.

Deve também ser obrigatoriamente o
garante da diferenciação técnico-pro-
fissional assente naquilo que é o pilar
fundamental da intervenção do médi-
co – O ACTO MÉDICO. E este, é sem
dúvida o nosso maior calcanhar de
Aquiles, porque não está legislado e
com isso permite que toda a gente
pense que pode ser ou executar os
actos próprios de um médico. Até um
nosso Presidente da República (tido
por uma pessoa sensata e de princípi-
os), nos vetou o acto médico, sendo
que contudo, foi a Nós que recorreu,
quando necessitou de cuidados de saú-
de. Sem ressentimentos mas com
amargura, perguntamos. Como é pos-
sível um País Europeu no Século XXI,
não ter a definição e respectiva legis-
lação do ACTO MÉDICO? Bem que
trocávamos uns dias de férias ou um
pouco de salário por esse tão impor-
tante documento que nunca soubemos
negociar. É uma pedra basilar que con-
tinua a fazer falta e a permitir que in-
divíduos e associações pratiquem ac-
tos médicos impunemente, não se as-
segurando o direito dos utentes a uma
medicina qualificada. Será que vai ser
preciso o exemplo dos colegas Belgas
no passado e dos Alemães no presen-
te que tiveram de mostrar ao poder a
força de «Ser Médico»?

É público que a actividade legislativa
do Ministério da Saúde, a pretexto de
reformar o Serviço Nacional de Saú-
de, originou profundas modificações,
quer da gestão hospitalar, quer do re-

gime jurídico dos hospitais e centros
de saúde, não se tendo mostrado ca-
paz de melhorar a eficácia e, sobretu-
do, a eficiência do SNS. Cada vez mais
as deficientes condições de trabalho
em que os médicos realizam a sua ac-
tividade condicionam o erro e a insa-
tisfação profissional. A quem compete
senão à Ordem, junto das autoridades
competentes, ser a voz activa e ac-
tuante na promoção e garantia da
melhoria dessas condições.

Temos de congregar os médicos à vol-
ta da Ordem, fazendo dela, uma Insti-
tuição em que cada um de nós se re-
veja e sinta orgulho por a ela perten-
cer e que, a uma só voz saiba transmi-
tir o sentir e os desejos de todos.

Assumiremos pois, como nossa, a
missão de defender os médicos e os
seus interesses bem como uma pres-
tação de cuidados de saúde de quali-
dade, com base num Sistema em
constante aperfeiçoamento e moder-
nização, que enalteça a dignidade e o
exercício do acto médico. (quer a
nível público, quer convencionado ou
privado).

Temos por isso como objectivos
prioritários para o mandato os seguin-
tes pontos (sem deixarmos de subscre-
ver outros que forem ditos na defesa dos
médicos mas que nos parecem de some-
nos importância face à gravidade dos pro-
blemas com que a classe no momento se
debate):

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura ao Conselho Regional do Centro
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1 – Cumprir e fazer cumprir os Esta-
tutos da OM, com especial incidência
no artigo 6º em que se afirmam as suas
finalidades essenciais e que a ser cum-
prido, em primeira instância pelo pró-
prio governo, evitaria desencontros e
malentendidos em relação a entidades
como a ERS ou outras que nos parece
estarem a querer substituir-se à Or-
dem em questões que estatutaria-
mente nos estão atribuídas. Também
lá consta, que é uma tarefa da Ordem
defender os interesses dos médicos, o
que até agora não tem acontecido;

2 – Defender a necessidade de uma
qualificação profissional médica, para
a prática de todo e qualquer acto mé-
dico, a fim de assegurar o direito dos
utentes a uma medicina qualificada
(sem subterfúgios linguísticos ou de
ocasião, ser médico e praticar um acto
médico implica ter andado numa Fa-
culdade de Medicina e estar inscrito
na Ordem dos Médicos);

3 – Promover o desenvolvimento da
cultura médica intra e inter pares;

4 – Não admitir que qualquer outra
Entidade dê sem sermos consultados
um parecer sobre assuntos relaciona-
dos com o ensino pós graduado, com
o exercício da medicina e com a orga-
nização dos serviços que se ocupem
da saúde;

5 – Colocar os Colégios de Especiali-
dade no Centro das decisões, como
os verdadeiros guardiães da qualidade
técnico-científica na Ordem dos Mé-
dicos;

6 – Reforçar sempre o papel interven-
tivo da OM e da Secção Regional do
Centro em particular nas discussões
e negociações com as diversas enti-
dades oficiais e associativas, sem es-
quecer a defesa intransigente dos in-
teresses dos médicos, não permitin-
do seja a quem for «beliscaduras» que
se vieram a revelar «dentadas». O
lema será sempre, «Se não concor-
dam connosco, caminhem sozinhos».
No final se verá;

7 – Procurar reformular a legislação
no que concerne à inscrição na OM.
Preocupa-nos a qualidade da formação
feita fora de Portugal e receamos a
curto prazo uma baixa da qualidade
técnico científica do acto médico bem
como a proletarização da profissão,
que já hoje a espaços se vai verifican-
do no País;

8 – Criar consensos com todas as es-
truturas médicas com vista à promul-
gação e ultimação do novo Decreto
Lei das Carreiras Médicas que contem-
ple a progressão de modo vertical e
horizontal em qualquer serviço públi-
co ou privado com creditação e
Titulação Única pela Ordem em pro-
vas públicas, assumindo a Ordem, atra-
vés dos seus órgãos próprios, um pa-
pel primordial na reformulação das
carreiras médicas e na concessão de
graus e diferenciações técnico/profis-
sionais;

9 – Queremos ainda a curto prazo:
- Fazer o levantamento e avaliação
das reais necessidades de médicos
no País, como suporte para a ade-
quação do número de vagas de in-
gresso nas Faculdades de Medicina
e nas diversas Especialidades;
- Participar no plano de abertura de
vagas para o Internato Médico na Re-
gião Centro (o que entronca no pon-
to anterior e deve ser feito em fun-
ção do levantamento efectuado);
- Fazer os internos participarem na
atribuição de idoneidades formativas,
bem como na avaliação contínua do
processo formativo;
- Impedir que o contrato individual
de trabalho possa, ainda que vela-
damente, condicionar a autonomia
profissional do médico e promover
rapidamente um contrato colectivo
de trabalho, sendo a ordem uma for-
ça motora em conjunto com os sin-
dicatos médicos;
- Promover o desenvolvimento pro-
fissional contínuo na área da forma-
ção médica;
- Afirmar a Ordem como a única en-
tidade acreditadora em acções de
formação médica;

- Alterar o projecto de lei que per-
mite que a Direcção Executiva dos
Agrupamentos de Centros de Saú-
de seja um Não Médico e do mes-
mo modo não permitir que haja in-
terferência na autonomia da Direc-
ção Clínica nos Centros de Saúde;
- Continuar a reforçar a autonomia
técnica dos médicos de família e o
esforço da reforma através das USF,
relembrando contudo à tutela que
há Centros de Saúde que trabalham
com qualidade e com parâmetros de
eficiência, que não foram contempla-
dos na reforma;
- Apoiar a formação médica na área
da gestão de unidades de saúde, sen-
do inequívoco que é mais fácil for-
mar médicos em gestão do que
gestores em médicos;
- Actualizar a legislação da carreira
médica de Saúde Pública;
- Dialogar com o Governo, Sindicatos
e as Associações de Prestação de Ser-
viços de Saúde no sentido de rever a
legislação que se encontra desactua-
lizada em especial tratando-se de co-
legas que não se encontram em ne-
nhuma carreira da função pública;
- Activar e manter vivo o projecto
de Fundo de Solidariedade, para pro-
porcionar apoio adequado aos co-
legas mais necessitados e suas famí-
lias, potencializando as perspectivas
de ajuda e os modelos já em vigor
na Ordem dos Médicos;
- Estabelecer protocolos estruturados
com IPSS de reconhecida qualidade
nos serviços prestados, como forma
de prevenir eventuais necessidades
para médicos idosos e seus cônjuges;
- Reformular e incentivar o Progra-
ma de Ajuda Integral ao Médico
(PAIM - programa de apoio aos mé-
dicos doentes);
- Voltar a dar vida ao Clube Médico,
com a promoção de iniciativas re-
gulares de carácter científica e cul-
tural, em colaboração com os diver-
sos Concelhos Distritais, reforçando
a relação existente entre a Ordem
dos Médicos e a sociedade civil.

Contamos contigo, dando-te a cer-
teza que podes contar connosco.

MAIS ORDEM, MELHORES MÉDICOS

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura ao Conselho Regional do Centro
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– Manifesto Eleitoral –

 Aos Colegas que acham que a Ordem
não devia existir, esquecendo que é devi-
do à Ordem que não são tutelados por
políticos, juristas ou enfermeiros,

 Aos Colegas que acham que a Ordem
nada faz, mas nem sequer fazem a míni-
ma ideia do que é que a Ordem faz,

 Aos Colegas que acusam a Ordem de
tudo, até de não fazer aquilo que, estatu-
tária e juridicamente, lhe é impossível fazer,

 Aos Colegas que acham que a Ordem
não toma posições, mas que tão pouco
acompanham, nos Boletins e na Comuni-
cação Social, as posições da Ordem,

 Aos Colegas que acham que a Ordem
devia fazer muito mais do que aquilo que
faz, mas não estão lá muito disponíveis
para trabalhar na Ordem,

 Aos Colegas que acompanham a Or-
dem de forma criticamente construtiva,

 Aos Colegas que sabem exactamente
o que significa trabalhar na Ordem,

 Aos Colegas que acreditam que a Or-
dem pode continuar a melhorar,

 Aos Colegas que, apesar de tudo, acham
que a Ordem está a trabalhar bem,

ÓRGÃOS REGIONAIS – Lista B

Manter o Rumo, Manter
a Diferença

A TODOS os Colegas,

Está a chegar ao fim o triénio em que a
lista «Por uma Ordem dos Médicos
muito diferente» foi responsável pela
gestão da Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos (SRC-OM).
Sob as mais diversas perspectivas, não
obstante o período muito difícil que
se atravessa na área da saúde, fruto de
uma estranha forma de Governo de
maioria absoluta e totalitária, na nossa
opinião o balanço do nosso desempe-
nho é francamente positivo, bem dife-
rente, para melhor, relativamente ao
passado. Por isso nos recandidatamos,
amadurecidos pela experiência entre-
tanto adquirida, agora sob o lema
«Manter o rumo, manter a dife-
rença».
Pretendemos continuar e melhorar o
trabalho desenvolvido e dar a oportu-
nidade aos Colegas de, votando, avali-
arem esse mesmo trabalho, que con-
tou com a inestimável participação de
muitos Colegas a quem agradecemos
todo o seu empenho, disponibilidade
e horas perdidas em benefício do co-
lectivo.
Não podemos deixar de salientar o
José Couceiro e demais Colegas do
Distrito Médico de Coimbra, cuja co-
laboração e actividade própria foram
essenciais para a concretização de toda
a actividade da SRC-OM, para além de
terem organizado numerosas iniciati-
vas culturais e científicas e exposições
de arte no Clube Médico. O entrosa-
mento entre a SRC-OM e a Secção
Distrital de Coimbra representou uma
enorme mais valia para o trabalho da
e na Ordem. Por isso vos pedimos
que votem na lista X para o Dis-
trito Médico de Coimbra.
Igualmente, é de toda a justiça re-
ferenciar o trabalho desenvolvido por
todas as Secções Distritais do Centro,
quantas vezes quase invisível mas ab-

solutamente primordial para o normal
desempenho e funcionamento da Or-
dem dos Médicos. Merecem o respei-
to, a admiração e sentido reconheci-
mento de todos nós.

E por que consideramos que se
justifica a continuação? Resumi-
damente:

- Nas palavras, nos actos e nas interven-
ções, a SRC-OM foi intransigentemente
independente de partidos, sindicatos,
associações ou grupos de pressão.
- Não houve medo das palavras, escri-
tas e faladas. Sempre que necessário
fomos polémicos, críticos e contun-
dentes, para dentro e para fora da Clas-
se. Fomos totalmente livres e, por ve-
zes, fomos profundamente incómodos
para alguns. É exactamente assim que
pretendemos continuar a ser, pensa-
dores e actores livres, descomprome-
tidos, controversos e acutilantes. Para
uma SRC-OM silenciosa e anódina te-
rão de escolher outros.
- Enquanto muitos, apesar das suas
responsabilidades, se refugiaram em
estranhos e comprometedores silên-
cios, estivemos criticamente presentes.
Enquanto alguns, sem dizer como, afir-
mam querer uma Ordem ainda mais
crítica mas nunca tiveram coragem de
aparecer em público, nós demos a cara
pelos médicos e pelas nossas convic-
ções! Só os muito distraídos po-
derão dizer que nos acomodá-
mos. Estando no ‘poder’ da Or-
dem, nós fomos o verdadeiro ‘con-
tra-poder’! Recorde-se, por exemplo,
textos como «Nunca fui a um SAP nem
nunca irei», «O Atestado», «Mercená-
rios!?», «Os números estão com gri-
pe», «Michael Porter e Correia de
Campos», «Os Internos e o Serviço
de Urgência», «Para onde vai o SNS?»,
«Lavar as mãos», etc., etc., etc.
- Analisámos a política da saúde com

José Manuel Silva
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Mandatário: Alexandre José Linhares Furtado
Delegado: Jorge António Monteiro de Carvalho Pratas Leitão

Mesa da Assembleia Regional
Presidente: Henrique Vilaça Ramos
Vice-Presidente: Paulo Henrique Lages Coelho dos Santos
1º Secretário: João Carlos Araújo Morais
2º Secretário: Beatriz Gusmão Pereira

Conselho Regional
José Manuel Monteiro de Carvalho e Silva
José Ávila Rodrigues Costa
Fernando Manuel da Conceição Gomes
Maria Teresa Gomes Fernandes Lopes
Maria dos Prazeres Gomes Figueiredo Reis Teixeira Francisco
António Carlos de Paiva Ramalheira
Ana Sofia Bento de Matos
Jorge Miguel Eva Miguéis
Maria Filipa Cabral Antunes de Seabra Pereira
Paula Cristina Aires Coutinho Figueira da Silva
Alexandra Maria da Cunha Vilar Guedes Estrada

Conselho Fiscal
Presidente: José Humberto Santos Paiva de Carvalho
Vogais: Ana Maria Amaro Soares Torres de Almeida

João José Santiago Alves Correia

Conselho Disciplinar
Almerinda Purificação Freitas Rodrigues Marques
Maria Zaida Monteiro Pereira Fernandes
Décio Bernardino Pereira de Sousa
Carlos Alberto Castelo-Branco Ordens
Maria do Carmo Rosa da Cruz

seriedade, de forma tecnicamente fun-
damentada, com apresentação de alter-
nativas ao actual rumo da saúde. De-
fendemos o Serviço Nacional de Saúde
e não a sua destruição, a co-habitação
com a iniciativa privada, com regras cla-
ras e transparentes, a igualdade de di-
reitos e deveres no sistema público e
privado e a livre escolha do cidadão.
- Verberou-se sem subterfúgios e luta-
remos por alterar: a subordinação
economicista do SNS, o encerramen-
to desregrado de recursos, a maior
desprotecção das populações mais
carenciadas, a entrega da saúde aos
grandes grupos económicos, as iníquas
taxas de cirurgia ambulatória e inter-
namento, a ausência de investimento
na qualidade, o ataque à pequena inici-
ativa privada e às Carreiras Médicas, a
transformação de ambulâncias em Ma-
ternidades e de Bombeiros em espe-
cialistas de obstetrícia, a absurda legis-
lação sobre os atestados médicos, a
incapacidade de elaboração de um re-
gulamento das Consultas Abertas, a
substituição de médicos por enfermei-
ros em alguns SAPs, a obcecação em
colocar os hospitais a dar lucro (seja
lá o que isso quer dizer!), a imposição
de limites à produção hospitalar sob a
capa de uma falsa contratualização, o
recuo na promessa em substituir os
gestores dos hospitais EPE com pio-
res resultados (até podemos imaginar
a razão…), os zigzags de uma política
que afirmou mas logo recuou na in-
tenção de transformar os piores hos-
pitais EPE em SPA, a nomeação dos
administradores da saúde por critéri-
os partidários e não exclusivamente
por competência, o incumprimento da
promessa de disponibilizar todos os
recursos necessários para a reforma
dos CSP, as ameaças à Saúde Pública,
os recorrentes ataques demagógicos e
insultuosos aos médicos, a existência e
a exorbitância da Entidade Reguladora
da Saúde, o regime de justificação de
faltas, a receita médica, etc., etc., etc.
- Contra os enviesados interesses e
estratégia pessoal de alguns dirigentes,
colaborámos e permitimos o funcio-
namento da Ordem, com um posicio-
namento crítico e independente, mas

responsável, maduro e participativo. A
postura da SRC-OM evitou graves pre-
juízos para a Classe Médica e a parali-
sação e descredibilização da própria
Ordem. É esta a postura que iremos
adoptar no futuro, caso sejamos reelei-
tos, respeitando e trabalhando leal-
mente com o Bastonário que vier a
ser livremente eleito pelos médicos.
Estranho é que quem durante três
anos trabalhou contra a Ordem e pro-
moveu a desunião da Classe se apre-
sente agora com intenções de a unir...
- Com os pés bem assentes no chão e
depois da realização de um Inquérito,
a que responderam mais de 700 Cole-
gas, iniciámos o ambicioso projecto da
Aldeia do Médico com a aquisição de
um magnífico terreno de cerca de onze

hectares, projecto já divulgado publica-
mente. Muitos prometeram, nós
estamos a concretizar. No início de
2008 lançaremos um concurso aberto
de arquitectura. Durante o próximo
triénio planeamos mudar a sede admi-
nistrativa da Ordem para um novo e
moderno edifício nos terrenos da Aldeia
do Médico e lançar toda a restante obra.
- Através das Presidências Abertas, em
estreita colaboração com os Conse-
lhos Distritais, visitámos todos os dis-
tritos da SRC para dialogar e levar a
Ordem ao encontro dos Colegas. Só
não efectuámos mais visitas porque,
legalmente, foi impossível dedicar ain-
da mais tempo à Ordem dos Médicos,
uma das questões importantes que
tem de ser revista nos Estatutos, legali-
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zando a possibilidade de uma maior de-
dicação à Ordem, em moldes a definir.
O programa das Presidências Abertas é
para manter, visitando novos locais.
- Desenvolvemos um programa de vi-
sitas aos nossos Colegas mais idosos,
que irá continuar, os mais esquecidos
dos Médicos, que nos recordam as
nossas memórias e as raízes da Medi-
cina e a quem levámos a nossa home-
nagem, o nosso reconhecimento, a nos-
sa presença e o nosso carinho.
- As reuniões quinzenais do Conselho
Nacional Executivo evitaram os cró-
nicos atrasos na análise de documen-
tos e tomadas de posição nos assun-
tos mais sensíveis. Somando as reuni-
ões do Conselho Regional e outras,
foram centenas as reuniões em que
estivemos presentes!
- As contas da Ordem foram e continu-
arão a ser sistematicamente auditadas.
- Foi criada uma rede e renovado o ma-
terial informático das Secções Distritais,
aumentando a sua autonomia de funci-
onamento e capacidade de resposta.
- Foram oferecidos seguros, gratuita-
mente, a todos os médicos: um seguro
de responsabilidade civil e de defesa
jurídica, caso sejam vítimas de proces-
sos por alegada má prática e um segu-
ro de danos próprios em caso de ag-
ressão durante o exercício profissio-
nal. Foi oferecido a todos os jovens
médicos um seguro multirrisco duran-
te os dois primeiros anos de activida-
de profissional.
- Revolucionou-se a regulamentação e,
pela primeira vez, situação ímpar no
mundo, a Ordem assumiu toda a
organização e responsabilidade
sobre o Internato Médico, garan-
tindo a sua idoneidade e qualidade e
vagas para todos os licenciados, e de-
fenderam-se os jovens Médicos do tra-
balho excessivo e desprotegido no
serviço de urgência. Reconhecidamen-
te, com algumas arestas a limar, os exa-
mes nacionais vieram introduzir mai-
or equilíbrio e seriedade na avaliação
final do Internato Médico.
- Acabou-se com a absurda prova de
comunicação para todos os que fize-
ram a sua licenciatura na língua portu-
guesa. Propomos modificar o Regula-

mento desta prova de modo a que
quem tenha feito o ensino secundário
em língua portuguesa também seja dela
dispensado.
- Organizou-se o Congresso Nacional
de Medicina, os jovens organizaram
anualmente a MostrEM (Mostra das
Especialidade Médicas) e colaborou-se
na organização do Congresso dos
Médicos de Língua Portuguesa.
- Por nossa iniciativa, aprovada no Ple-
nário dos Conselhos Regionais, o Re-
gulamento Eleitoral foi actualizado e
tornado mais transparente e a eleição
do Bastonário foi dignificada, introdu-
zindo a exigência de maioria absoluta,
solução que agora começa a ser de-
fendida para outras Ordens.
- Repondo a justiça e a legalidade, nal-
guns casos com recurso aos tribunais,
implementou-se um programa de re-
cuperação das quotas em atraso, que
continuará, pois encontrámos cerca de
600000 euros de quotas não liquida-
das! Foi essencial para fazer face ao
projecto da Aldeia do Médico e para
colocar um ponto final na enorme in-
justiça de nem todos cumprirem as
suas obrigações.
- Com regularidade organizaram-se
importantíssimos debates na
SRC-OM com a presença e mo-
deração do Bastonário, onde se
abordaram temas polémicos, como o
Acto Médico, as Carreiras, o SNS, a
reforma dos CSP, o ALERT, etc.
- Defendemos a aprovação urgen-
te de uma Lei do Acto Médico,
adaptada aos tempos modernos e que
dignifique e reconheça as especificida-
des da profissão Médica e defenda a
Saúde Pública, iniciativa estranhamente
sabotada pela absurda, demagógica e
prejudicial obstinação de alguns diri-
gentes do Norte num texto já vetado,
ilegal e inaprovável. Infelizmente, a si-
tuação actual permite que qualquer ci-
dadão deste país continue a praticar
Actos Médicos de forma totalmente
impune, desde que não usurpe o títu-
lo de Médico.
- Pugnámos e pugnaremos pela revi-
são dos Estatutos, juridicamente de-
pendente de uma iniciativa legislativa
da Assembleia da República e actual-

mente uma questão extremamente
delicada face à elaboração de uma nova
Lei definidora do enquadramento ju-
rídico das Ordens. Algumas das novi-
dades que propomos são a profissio-
nalização da Ordem, a criação de um
Secretário-Geral, médico, em dedica-
ção exclusiva, que agilize e se respon-
sabilize por todo o funcionamento
burocrático-administrativo da Ordem,
uma separação entre o poder execu-
tivo e disciplinar da Ordem e uma nova
fórmula de distribuição das quotiza-
ções, menos penalizadora para a SRC-
OM, a mais pequena das três Secções.
- Colocámos uma ênfase muito parti-
cular no cumprimento exemplar das
funções de auto-regulação da Ordem.
Para o Conselho Disciplinar, numa even-
tual futura revisão dos Estatutos, defen-
demos o aumento do número de ele-
mentos que o compõem, de forma a
acelerar a sua capacidade de resposta.
- Iniciaram-se os ensaios do Grupo
Coral da SRC-OM, com o Maestro
Virgílio Caseiro (são necessárias mais
vozes masculinas e femininas).
- Triplicámos as páginas do Boletim
da SRC-OM e tornámo-lo indiscutivel-
mente mais vivo, interessante e partici-
pado. O nosso Boletim foi considerado
pelo jornal Tempo Medicina como «o
mais ousado» das três Secções Regio-
nais da Ordem. Consideramos que foi
uma distinção merecida. Ousado nos
temas, ousado nas ideias, ousado nas crí-
ticas, ousado nas propostas. Na nota ‘E
esta?’ (TM, 12/04/06), depois de repro-
duzir uma notícia publicada no Boletim
da Secção Regional do Centro, este jor-
nal afirmou: «… Boletim, que já agora,
diga-se, justifica encómios. De todos os
que se publicam na órbita da Ordem é
o mais ousado, o que publica matéria de
opinião mais polémica e não teme tra-
tar assuntos difíceis. E porque merece,
aqui fica o elogio».
- Iniciou-se um processo de divulga-
ção das realizações da Ordem por e-
mail, forma simples, rápida e barata de
chegar a todos os Médicos, pelo que,
mais uma vez, se apela para que todos
os Colegas comuniquem à Ordem o
seu e-mail pessoal (podem fazê-lo pelo
e-mail om.centro@mail.telepac.pt).

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura ao Conselho Regional do Centro
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- Reunimos o Fórum Médico Regional do
Centro, num esforço de dinamização do
debate e união de esforços entre as or-
ganizações representativas dos médicos.
- Confirmado pelo juízo de muitos
Colegas que espontaneamente o afir-
maram, transformámos a Ordem
numa instituição mais viva, mais
presente e mais próxima, mais
atenta e mais interveniente e, aci-
ma de tudo, sentimos que a SRC-OM
atingiu um elevado patamar de
realização, intervenção, acuti-
lância, reconhecimento e prestígio
nacional a todos os títulos assinalável.
Igualmente nos sensibiliza profunda-
mente verificar que os Colegas nos
consideram aptos a concretizar o ar-
rojado projecto da Aldeia do Médico.
- Continuámos e promoveremos o di-
álogo com outras Ordens.
- O actual Conselho Nacional de
Deontologia e Ética Médica, presidi-
do pelo Prof. Vilaça Ramos, elaborou
uma proposta de um novo Código
Deontológico , adaptado à mo-
dernidade, que será lançado à discus-
são pública da Classe logo após o pe-
ríodo eleitoral.

...........

Sem querermos nem podermos
ser exaustivos e deixando muitas
questões e realizações por refe-
rir, pensamos que as actividades
descritas são suficientes para nos
orgulharmos do trabalho efectu-
ado e legitimar plenamente a
aposta na manutenção do rumo
e na afirmação da diferença.
A marcar esta recandidatura está o
momento mais difícil do SNS e da pro-
fissão Médica do último quarto de sé-
culo. Estranhamente e de forma ines-
perada, a mudança de Governo e de
Ministro da Saúde, na sequência da
antecipação das eleições nacionais,
apenas piorou o cenário por nós tra-
çado há três anos.

Quem segue com atenção a mais
recente estratégia da política da
saúde em Portugal, nas suas múl-
tiplas facetas, verifica que esta
persegue os mesmos objectivos
essenciais do anterior Governo,
relativamente aos quais, como
sempre fizemos, nos propomos
continuar em frontal e incansável
oposição:
- Destruição progressiva e emagreci-
mento forçado do SNS, que a OMS ti-
nha considerado como o 12º melhor
do mundo.
- Através do emagrecimento forçado
e selvagem do SNS, exercício de uma
pressão subliminar para a subscrição,
pela população, de seguros de saúde,
que em Portugal são maus e caros, in-
duzindo uma dupla contribuição para
a saúde, através dos impostos e dos
prémios dos seguros de saúde.
- Privatização da saúde e liquidação
da pequena Medicina Privada indepen-
dente, em benefício dos grandes gru-
pos económicos e com prejuízo para
os doentes.
- Afastamento dos recursos da saúde
das populações mais carenciadas e
transferência de custos do Estado para
os cidadãos doentes.
- Entrega de funções nucleares do Es-
tado aos privados, como a conferên-
cia de facturas e receitas.
- Criação de uma bolsa de Médicos
desempregados, aumentado para além
do necessário e desejável o numerus
clausus, com a finalidade de fragilizar e
proletarizar a Classe. Opomo-nos in-
transigentemente à criação de novas
Faculdades de Medicina.
- Aumento da pressão sobre os Médi-
cos e transformação progressiva em
simples assalariados sem independên-
cia técnica (defendemos a duplicação
do salário base dos médicos e uma dis-
cussão transparente dos horários, mas
essa é uma questão sindical).
- Desvalorização da Classe Médica, no-
meadamente na área da emergência

pré-hospitalar, favorecendo outras clas-
ses profissionais da saúde e inventan-
do o suporte intermédio de vida (!),
com agravamento dos riscos para os
doentes.
- Destruição das Carreiras Médicas
(sendo certo que apoiamos a sua mo-
dernização).
- Reconhecendo e saudando os inegá-
veis avanços, criticamos construtiva-
mente os adiamentos, indefinições,
contradições e insuficiências da refor-
ma dos CSP.

...........

Por tudo isto propomo-nos defender
inflexivelmente a independência e uni-
dade da Ordem e continuar a elevá-la
a um irredutível bastião e parceiro na
defesa da verdade e transparência na
reforma da Saúde, na preservação do
SNS, na manutenção do acesso univer-
sal e socialmente equilibrado e justo
de todos os cidadãos ao SNS e da qua-
lidade da prática médica, pública e pri-
vada, na livre escolha do doente, na
modernização e dignificação das Car-
reiras Médicas, na assunção de funções
de verdadeiro Provedor do doente.
O nosso percurso nos últimos três
anos, bem mais do que quaisquer
intervenções ou promessas im-
possíveis e demagógicas, pusilâni-
me e cavilosamente limitadas ao
período eleitoral, é a melhor ga-
rantia de que, em caso de vitória,
a nossa postura como responsá-
veis da SRC e Distrito Médico de
Coimbra, trabalhando em conjun-
to com as outras Secções Distri-
tais e Regionais e com o Presiden-
te do CNE, continuará a ser inte-
ligente, esclarecida, ponderada,
fundamentada, independente, de-
terminada, coerente, ousada e
perseverante.

«MANTER O RUMO, MANTER A DI-
FERENÇA»

ELEIÇÕES  2008-2010
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DISTRITO MÉDICO DE AVEIRO

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado: Artur Manuel Restani Graça Alves Moreira

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: João Francisco da Paula Terrível
Vice-Presidente: José António Madail Ratola
1º Secretário: António Luís da Conceição Cardoso
2º Secretário: António Manuel Frias Coutinho

Conselho Distrital
Constança Maria Tipping Bettencourt da Câmara de Miranda
Maria Elvira de Magalhães Vilela Pires Rito
Maria João Parracho Vidal
Paulo Jorge Barreto Marques da Maia
Nuno Filipe Maio Lopes Fernandes

Membros Consultivos ao Conselho Regional
António Frederico Ramos de Morais Cerveira
António Carlos da Cruz Maia
Manuel Nunes Simões dos Santos

propõe como Programa de Acção:
1º Dar continuidade, incentivando e
promovendo reuniões periódicas, co-
lóquios e conferências nas vertentes:

Profissional, no âmbito do desenvolvi-
mento profissional sistemático e con-
tínuo,
Formativa – eventos com conteúdo pe-
dagógico claro, acompanhando a forma-
ção contínua dos Médicos disponibi-
lizando as Instalações da Ordem para tal.
cultural, e promover exposições, fazen-
do da Ordem um Centro previlegiado
de convívio.

2º Pôr o Conselho Distrital da Ordem
à disposição dos Médicos, na sua defe-
sa Profissional Institucional, e Pessoal.

3° Manter uma estreita colaboração
com o Conselho Regional e Nacional
promovendo relacionamento previli-

giado pessoal e Institucional, na defesa
dos Médicos e na resolução rápida e
justa nos problemas que surjam.

4º De acordo com as directrizes do
Programa Nacional se faça a defesa das
Carreiras Médicas e do bom nome dos
Médicos.

5º Promover e incentivar a articula-
ção entre os Cuidados Hospitalares, a
Medicina Geral e Familiar e Saúde Pú-
blica, explorando e procurando formas
de colaboração e cooperação. Anali-
sar, promover e incentivar em reuni-
ões com os interessados as melhores
formas de combate às Listas de Espe-
ra, a acessibilidade dos Doentes do
Distrito aos Cuidados Médicos, e à
Excelência desses mesmos Cuidados
na procura de Meios tecnológicos e
Condições para a prática de Medicina
de Qualidade e excelência, motivando

e interessando para tal as Administra-
ção Hospitalar.

6° Interessar, motivar e empenhar as
forças vivas do Distrito, diligenciando
para que o Hospital de Aveiro, seja um
Hospital Central dotado das valências,
que Aveiro e a sua Região há muito
merecem e desejam.

7° Acompanhar e pugnar pelo redi-
mensionamento das Unidades da Rede
Nacional de Cuidados Continuados
Integrados no Distrito da Aveiro.

8° Aproveitar, com vantagens mútuas,
a prestigiada Universidade de Aveiro,
para em conjunto elaborarem planos
que integrem os recursos Tecnológicos
e Humanos existentes.

9° Deligenciar para que no Distrito
haja a Casa do Médico,  em articula-
ção com as entidades competentes no
garante de uma Obra que prestigie os
Médicos do Distrito, integrando a com-
ponente administrativa, social, científi-
ca e de lazer.

10º Propor que seja prestada home-
nagem aos Médicos que desenvolve-
ram acção Profissional relevante no
Distrito.

11° Criar deslocações do Conselho
Regional a diversas Unidades de Saú-
de do Distrito, promovendo reuniões
alargadas com os Médicos com inter-
venção e diálogo no prestígio médico,
eliminação de conflitos entre a classe,
organização, humanização de Cuidados,
e preocupação com a Qualidade e Bem
Estar dos Doentes.

12° Cronograma elaborado para divul-
gação, fazendo um balanço anual do
que cumprimos e analisando o que falta
fazer.

Setembro 2007

A Lista proponente ao Conselho
Distrital

A Lista ao Conselho
Distrital da Ordem

dos Médicos
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Os actuais elementos que compõe os
Órgão Distritais de Castelo Branco da
Ordem dos Médicos apresentaram-se
a sufrágio em Dezembro de 1998 numa
posição de independência face a dife-
rentes grupos e correntes existentes
na classe médica e fora dela, procu-
rando, sobretudo servir os médicos,
mantendo-se com esta filosofia em três
mandatos consecutivos. O lema foi sem-
pre «PELO PRESTIGIO DA CLASSE
– COM SOLIDARIEDADE MÉDICA».

Nos últimos tempos as bases estrutu-
rais em que assentava o Serviço Naci-
onal de Saúde têm sido delapidadas e
alteradas e desta forma os ideais para
garantir uma medicina de qualidade são
cada vez mais difíceis.
O nosso papel com «provedores» dos
doentes está a ser substituído pela

DISTRITO MÉDICO DE CASTELO BRANCO

Delegado: Álvaro Rascão Ferreira Pinto

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Francisco Manuel Dias do Coito Elias
Vice-Presidente: Manuel Armindo de Oliveira Reis
1º Secretário: Luís Manuel Gomes Fernandes
2º Secretário: Rui Miguel Alves Filipe

Conselho Distrital
Ernesto Fernandes Rocha
Vitor Manuel dos Santos
Eduardo João Abrantes Pereira
Jorge Augusto Faria de Vilhena Monteiro
Filipe Reis Antunes

Membros Consultivos ao Conselho Regional
José Carlos da Fonseca Rua

PROGRAMA DE ACÇÃO

«SER MÉDICO»
implementação de sistemas que nos le-
vam ao funcionalismo. A imagem de um
técnico superior que exerce a sua activi-
dade em parâmetros pré estabelecidos
não se coaduna com a actividade médica.
Este profissional deve exercer a sua
profissão de forma hipocrática e não de
forma hipócrita, como diria um colega
nosso que muito estimo. A actividade
médica está para além do diagnóstico
e tratamento.
Quem forma os colegas mais novos?
Quem promove a formação médica
contínua? Quem é que fora do seu
«horário laboral» promove tantas ac-
tividades de forma gratuita e não re-
conhecida (júris de exames nacionais,
referees de artigos científicos, organi-
zação e eventos para formação médi-
ca, cargos nas instituições do estado
que não são remunerados...)

Há que voltar a «SERMOS MÉDI-
COS».

Sabemos que estaturariamente pouco
ou nada poderemos fazer mas é verda-
de que esta Ordem Distrital tem esta-
do aberta às inquietações, aos medos
denunciando nos locais próprios.
Para isso é necessário que todos vo-
tem, que os colegas se aproximem da
Ordem Distrital para que em conjun-
to possamos alterar e melhorar a nos-
sa acção e levar a que os órgãos cen-
trais criem mais dinamismo, mais for-
ça  perante o poder central.

Assim:

1. Actuaremos de acordo e com o
respeito que o Código Deontológico
e os Estatutos da Ordem exigem e
nos honram,
2. Defenderemos a deontologia e éti-
ca de acordo com o juramento por
nós feito,
3. Seremos independentes de qual-
quer poder,
4. Defenderemos a qualidade do acto
médico,
5. Estaremos com todos os colegas
em solidariedade sempre que injus-
tiçados,
6. Não seremos neutros nem indife-
rentes aos problemas distritais e ou
regionais mantendo sempre um diá-
logo aberto e franco com todos os
colegas e instituições de Saúde, pro-
curando gerar e gerir os maiores
consenso possíveis.

Vamos continuar a privilegiar o deba-
te com os médicos do Distrito sobre
todos os assuntos pertinentes da clas-
se , dando oportunidade aos colegas
para manifestarem as suas opiniões e
de as fazer chegar aos outros órgãos
da Ordem.
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O que nos une, é uma profunda preo-
cupação pelas crescentes dificuldades
que são impostas à actividade médica
e o delapidar constante da credibili-
dade e prestígio da nossa profissão
perante a sociedade.

Os médicos não estão, não estiveram
e nunca poderão estar em conflito com
os interesses da população, como al-
guns querem fazer crer, mas temos a
obrigação de defender-nos da dema-
gogia e crescente afrontamento por
parte de sectores da sociedade que na

DISTRITO MÉDICO DE COIMBRA

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado: Vitor Luís Adão Melo

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: José Manuel Azenha Tereso
Vice-Presidente: José Emílio Vieira de Campos Coroa
1º Secretário: António José Ribeiro Alegre
2º Secretário: Rui Artur Coutinho da Silva Nogueira

Conselho Distrital
Maria Teresa Matos Pereira Sousa Fernandes
José de Magalhães Freitas
Maria Hermínia Vicente Trindade Simões
Luís Filipe Santos Silva
Aida Maria Nunes de Sousa Palmeiro

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Américo Manuel da Costa Figueiredo
Carlos Aragão Pereira de Athayde
Jorge Manuel Costa Lains
Mário Manuel Chaves Loureiro
Andrea Cristina Cruz Almeida Sousa Gomes
Tiago Miguel Soares Carreiro
José Manuel da Silva Ramos Rodrigues
António Neves Vicente
Maria Luisa Ferreira Soares e Silva Reis Ribeiro
César Duarte Fernandes
Sérgio José da Cruz Serra Lourenço
Manuel Lencastre de Campos
António Manuel Costa Gomes da Silva
José Domingues da Ascenção Cabeças

Programa de acção

Mais Ordem, Melhores
Médicos

última década tentaram, e em parte
conseguiram, minar a nossa relação
com a população, ao mesmo tempo
que penetravam ferozmente em áreas
médicas, sem que a Ordem, Sindicatos
ou qualquer outra força de associati-
vismo médico conseguisse travar es-
sas mudanças ou sequer alertar em
devido tempo o poder politico, fazen-
do sempre crer a estes e àqueles que
tudo, era a bem da sociedade. Foi as-
sim que de modo sucessivo, vimos in-
trometerem-se na prescrição médica,
nas competências médicas, nas carrei-

ras médicas, enfim, em tudo o que se
mostrasse uma área interessante de
negócio, esquecendo sempre a popu-
lação em primeiro lugar, os interesses
do país em segundo e por arrasta-
mento o prestígio e a dignidade do
«Ser Médico».

Vimos ainda com especial esperança as
promessas que, em sucessivas eleições,
colegas e políticos nos fizeram, sem que
após as mesmas, sentíssemos no dia a
dia qualquer coisa que tenha sido feita.

Não precisamos de citar exemplos em
concreto, pois todos sentimos e vive-
mos com o passar dos anos, a arro-
gância com que somos muitas vezes
tratados, a falsa continência por quem
todos os dias nos trai e substitui, o
desprezo com que somos noticia sem-
pre que um de nós falha.

Nunca sentimos da parte dos nossos
dirigentes, a firmeza e a determinação
que, infelizmente para Nós, vemos nou-
tras classes profissionais. Assim, é qua-
se diária a tentativa (muitas vezes con-
seguida) do enxovalhamento da classe
médica. Basta que de modo incógnito
entremos numa farmácia, escutemos
os nossos colaboradores ou simples-
mente ouçamos os nossos (dos ou-
tros) doentes.

A tudo isto importa dizer «Basta». É
sempre fácil dizer que esta é a opor-
tunidade de mudar, que Nós vamos
fazer melhor (ainda há 3 anos ouvimos
isto). Não acreditem. Acreditem sim
que somos um grupo (que alguns du-
vidam que pudesse ser coeso, tal a
disparidade de pensamentos e opções),
que está disposto a ir até às últimas
consequências na defesa dos interes-
ses dos médicos, pois estamos também
seguramente, a defender os interesses
da população, da sua saúde e da eco-
nomia do país.

É por isso urgente e imperioso agir e
inovar para:

- Renovar e creditar de novo a or-
dem reconciliando-a com os médi-
cos e projectando-a na sociedade
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civil (a Ordem é detentora de um
mandato do estado para o bem pú-
blico mas não é um sócio do minis-
tério da saúde);
- Garantir a qualidade dos cuidados
de saúde, defendendo os mais ele-
vados valores éticos e deontológicos,
elevando o prestígio dos médicos,
recolocando-o no lugar que já nos
pertenceu na sociedade.

Ninguém tem dúvidas que a Ordem
dos Médicos (OM) deve, necessaria-
mente, afirmar-se como o garante da
prática de uma Medicina qualificada,
sob os pontos de vista ético e técni-
co-científico. Ninguém duvida que para
isso é preciso que a Ordem congre-
gue todos os médicos na realização de
uma Medicina moderna, centrada no
doente e apostada em proporcionar a
toda a população os melhores cuida-
dos de saúde (nas vertentes preventi-
va, curativa e paliativa), que queremos
e manifestamente nos propomos aju-
dar a (re)organizar. Esse esforço de
voltar a fazer acreditar os médicos na
sua Ordem está por fazer, tem vindo
ano após ano a diminuir e o evidente
afastamento dos médicos da sua Or-
dem tem a sua tradução máxima, no
período eleitoral. Verdadeiramente,
poucos se importam com as eleições e
o poder político sabe ler nas mesmas o
poder negocial dos dirigentes que de 3
em 3 anos lhe entram pela porta. Tam-
bém aqui precisamos de uma mudança.
É importante que votem pois só assim
poderemos ter força para ser ouvidos.

Claro que a OM deve reforçar a sua
intervenção, de forma permanente e
sem alinhamentos político-partidários,
garantindo o rigor científico, a quali-
dade da formação médica, a melhoria
contínua dos cuidados de saúde pres-
tados e pugnando pelo aperfeiçoamen-
to das diferentes organizações de exer-
cício profissional.
Deve também ser obrigatoriamente o
garante da diferenciação técnico-pro-
fissional assente naquilo que é o pilar
fundamental da intervenção do médi-
co – O ACTO MÉDICO. E este, é sem
dúvida o nosso maior calcanhar de

Aquiles, porque não está legislado e
com isso permite que toda a gente
pense que pode ser ou executar os
actos próprios de um médico. Até um
nosso Presidente da República (tido
por uma pessoa sensata e de princípi-
os), nos vetou o acto médico, sendo
que contudo, foi a Nós que recorreu,
quando necessitou de cuidados de saú-
de. Sem ressentimentos mas com
amargura, perguntamos. Como é pos-
sível um País Europeu no Século XXI,
não ter a definição e respectiva legis-
lação do ACTO MÉDICO? Bem que
trocávamos uns dias de férias ou um
pouco de salário por esse tão impor-
tante documento que nunca soubemos
negociar. É uma pedra basilar que con-
tinua a fazer falta e a permitir que in-
divíduos e associações pratiquem ac-
tos médicos impunemente, não se as-
segurando o direito dos utentes a uma
medicina qualificada. Será que vai ser
preciso o exemplo dos colegas Belgas
no passado e dos Alemães no presen-
te que tiveram de mostrar ao poder a
força de «Ser Médico»?

É público que a actividade legislativa
do Ministério da Saúde, a pretexto de
reformar o Serviço Nacional de Saú-
de, originou profundas modificações,
quer da gestão hospitalar, quer do re-
gime jurídico dos hospitais e centros
de saúde, não se tendo mostrado ca-
paz de melhorar a eficácia e, sobretu-
do, a eficiência do SNS. Cada vez mais
as deficientes condições de trabalho
em que os médicos realizam a sua ac-
tividade condicionam o erro e a insa-
tisfação profissional. A quem compete
senão à Ordem, junto das autoridades
competentes, ser a voz activa e
actuante na promoção e garantia da
melhoria dessas condições.

Temos de congregar os médicos à vol-
ta da Ordem, fazendo dela, uma Insti-
tuição em que cada um de nós se re-
veja e sinta orgulho por a ela perten-
cer e que, a uma só voz saiba transmi-
tir o sentir e os desejos de todos.

Assumiremos pois, como nossa, a mis-
são de defender os médicos e os seus

interesses bem como uma prestação
de cuidados de saúde de qualidade,
com base num Sistema em constante
aperfeiçoamento e modernização, que
enalteça a dignidade e o exercício do
acto médico (quer a nível público, quer
convencionado ou privado).

Temos por isso como objectivos priori-
tários para o mandato os seguintes pon-
tos (sem deixarmos de subscrever outros
que forem ditos na defesa dos médicos mas
que nos parecem de somenos importância
face à gravidade dos problemas com que a
classe no momento se debate):

1 – Cumprir e fazer cumprir os Esta-
tutos da OM, com especial incidência
no artigo 6º em que se afirmam as suas
finalidades essenciais e que a ser cum-
prido, em primeira instância pelo pró-
prio governo, evitaria desencontros e
malentendidos em relação a entidades
como a ERS ou outras que nos parece
estarem a querer substituir-se à Or-
dem em questões que estatutaria-
mente nos estão atribuídas. Também
lá consta, que é uma tarefa da Ordem
defender os interesses dos médicos, o
que até agora não tem acontecido;

2 – Defender a necessidade de uma
qualificação profissional médica, para
a prática de todo e qualquer acto mé-
dico, a fim de assegurar o direito dos
utentes a uma medicina qualificada
(sem subterfúgios linguísticos ou de
ocasião, ser médico e praticar um acto
médico implica ter andado numa Fa-
culdade de Medicina e estar inscrito
na Ordem dos Médicos);

3 – Promover o desenvolvimento da
cultura médica intra e inter pares;

4 – Não admitir que qualquer outra
Entidade dê sem sermos consultados
um parecer sobre assuntos relaciona-
dos com o ensino pós graduado, com
o exercício da medicina e com a orga-
nização dos serviços que se ocupem
da saúde;

5 – Colocar os Colégios de Especiali-
dade no Centro das decisões, como
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os verdadeiros guardiães da qualidade
técnico-científica na Ordem dos Mé-
dicos;

6 – Reforçar sempre o papel interven-
tivo da OM e da Secção Regional do
Centro em particular nas discussões
e negociações com as diversas entida-
des oficiais e associativas, sem esque-
cer a defesa intransigente dos interes-
ses dos médicos, não permitindo seja
a quem for «beliscaduras» que se vie-
ram a revelar «dentadas». O lema será
sempre, «Se não concordam connosco,
caminhem sozinhos». No final se verá;

7 – Procurar reformular a legislação no
que concerne à inscrição na OM. Preo-
cupa-nos a qualidade da formação feita
fora de Portugal e receamos a curto
prazo uma baixa da qualidade técnico
científica do acto médico bem como a
proletarização da profissão, que já hoje
a espaços se vai verificando no País;

8 – Criar consensos com todas as es-
truturas médicas com vista à promul-
gação e ultimação do novo Decreto
Lei das Carreiras Médicas que contem-
ple a progressão de modo vertical e
horizontal em qualquer serviço públi-
co ou privado com creditação e Titu-
lação Única pela Ordem em provas
públicas, assumindo a Ordem, através
dos seus órgãos próprios, um papel
primordial na reformulação das carrei-
ras médicas e na concessão de graus e
diferenciações técnico/profissionais;

9 – Queremos ainda a curto prazo:
- Fazer o levantamento e avaliação
das reais necessidades de médicos
no País, como suporte para a ade-

quação do número de vagas de in-
gresso nas Faculdades de Medicina
e nas diversas Especialidades;
- Participar no plano de abertura de
vagas para o Internato Médico na Re-
gião Centro (o que entronca no pon-
to anterior e deve ser feito em fun-
ção do levantamento efectuado);
- Fazer os internos participarem na
atribuição de idoneidades formativas,
bem como na avaliação contínua do
processo formativo;
- Impedir que o contrato individual
de trabalho possa, ainda que velada-
mente, condicionar a autonomia pro-
fissional do médico e promover
rapidamente um contrato colectivo
de trabalho, sendo a ordem uma for-
ça motora em conjunto com os sin-
dicatos médicos;
- Promover o desenvolvimento pro-
fissional contínuo na área da forma-
ção médica;
- Afirmar a Ordem como a única en-
tidade acreditadora em acções de
formação médica;
- Alterar o projecto de lei que per-
mite que a Direcção Executiva dos
Agrupamentos de Centros de Saú-
de seja um Não Médico e do mes-
mo modo não permitir que haja in-
terferência na autonomia da Direc-
ção Clínica nos Centros de Saúde;
- Continuar a reforçar a autonomia
técnica dos médicos de família e o
esforço da reforma através das USF,
relembrando contudo à tutela que
há Centros de Saúde que trabalham
com qualidade e com parâmetros de
eficiência, que não foram contempla-
dos na reforma;
- Apoiar a formação médica na área
da gestão de unidades de saúde, sen-

do inequívoco que é mais fácil for-
mar médicos em gestão do que
gestores em médicos;
- Actualizar a legislação da carreira
médica de Saúde Pública;
- Dialogar com o Governo, Sindica-
tos e as Associações de Prestação
de Serviços de Saúde no sentido de
rever a legislação que se encontra
desactualizada em especial tratando-
se de colegas que não se encontram
em nenhuma carreira da função pú-
blica;
- Activar e manter vivo o projecto
de Fundo de Solidariedade, para pro-
porcionar apoio adequado aos co-
legas mais necessitados e suas famí-
lias, potencializando as perspectivas
de ajuda e os modelos já em vigor
na Ordem dos Médicos;
- Estabelecer protocolos estrutura-
dos com IPSS de reconhecida quali-
dade nos serviços prestados, como
forma de prevenir eventuais neces-
sidades para médicos idosos e seus
cônjuges;
- Reformular e incentivar o Progra-
ma de Ajuda Integral ao Médico
(PAIM – programa de apoio aos mé-
dicos doentes);
- Voltar a dar vida ao Clube Médico,
com a promoção de iniciativas re-
gulares de carácter científica e cul-
tural, em colaboração com os diver-
sos Concelhos Distritais, reforçan-
do a relação existente entre a Or-
dem dos Médicos e a sociedade ci-
vil.

Contamos contigo, dando-te a cer-
teza que podes contar connosco.

MAIS ORDEM, MELHORES MÉDICOS
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DISTRITO MÉDICO DE COIMBRA

Mandatário: Celso Daniel da Cruz Cruzeiro
Delegado: Ana Bela Grosso dos Santos Couceiro

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Salvador Massano Cardoso
Vice-Presidente: José Manuel Pacheco Portela
1º Secretário: Luísa Maria de Abreu Freire Diogo Matos
2º Secretário: Daniel Santos Brito

Conselho Distrital
Amândio José Correia Martins Couceiro
Manuel Teixeira Marques Verissimo
Ana Luisa Machado Agudo Simões Mateus
Teresa Paula Lopes Sousa de Santis
Ricardo Manuel Angélico Faria Gabriel

Membros Consultivos ao Conselho Regional
José Mário Pinto Saraiva Martins
Luiz Miguel de Mendonça Soares Santiago
Maria da Luz Machado Martins
Maria Fernanda da Silva Leite Gouvêa
Carlos Alberto Fontes Ribeiro
Gisela Margarida Monteiro Dias da Costa
Marília Dias Pereira
António Manuel Pinto Brochado Moreira Morais
Maria Irene Valente Baptista Martins
Fernando Jaime Alves Dias Martinho
José Henrique Dias Pereira
Emanuel San Bento Furtado
Andrea Alexandra Guerra Sancho Salgueiro da Costa
Ciro Magalhães Guedes Costa

Programa de Acção

«Manter o Rumo,
Manter a Diferença»

A nossa candidatura ao Distrito Médi-
co de Coimbra subscreve integralmen-
te o programa da lista «MANTER O
RUMO, MANTER A DIFERENÇA»,
que se candidata à Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos. Aí es-
tão claramente consignados os princí-
pios e ideias que defendemos e que
também constituem o nosso progra-
ma de acção.
Apesar disso, importa realçar alguns
aspectos a que nos comprometemos
a dar particular atenção.
Propomo-nos unir e dinamizar os
Médicos do Distrito Médico de
Coimbra em torno desses princípi-

os e desse programa.
No último triénio, o Conselho Regio-
nal, através das «presidências abertas»
e em estreita colaboração com os
Conselhos Distritais, visitou todos os
distritos da Secção Regional do Cen-
tro, para dialogar e levar a Ordem ao
encontro dos colegas.
Vamos manter esta postura, compro-
metendo-nos a visitar no próximo
triénio todas as instituições hospitala-
res e centros de saúde do distrito mé-
dico, procurando o diálogo e anteci-
pando soluções, fazendo da Ordem
uma estrutura cada vez mais partici-
pada e actuante.

Vamos manter e melhorar um conjun-
to de acções, em que os médicos par-
tilhem com a Sociedade envolvente a
procura de respostas para os proble-
mas da saúde. Neste sentido vamos
propor às autarquias locais parcerias
que permitam informar, discutir, pre-
venir e procurar soluções para as po-
pulações, abrindo a Ordem à Socieda-
de envolvente.
Propomo-nos manter e valorizar a já
existente produção cultural a que o
Clube Médico nos habituou e refor-
çar e dinamizar este espaço, como cen-
tro de todas as actividades que pos-
sam contribuir para a dignificação e
imagem pública da classe médica.
No último triénio foram realizadas
exposições de pintura, escultura e fo-
tografia com periodicidade mensal.
Ciclos de conferências, em parceria
com o CEIS XX, com seis realizações
anuais de grande nível cientifico e cul-
tural, relacionados habitualmente com
a saúde e a medicina.
As instalações do Clube Médico foram
cedidas a pedido de Médicos ou Asso-
ciações Médicas, dezenas de vezes, para
realizações culturais e cientificas vari-
adas, lançamento de livros, actividade
do Grupo Coral.
Mas, obviamente pensando no futuro,
os nossos esforços irão no sentido da
consolidação do projecto da «Aldeia
do Médico», que terá em 2008, após a
já efectuada aquisição do terreno de
onze hectares, o lançamento do con-
curso para o projecto de arquitectura.
Durante o próximo triénio planeamos
mudar a sede administrativa da Ordem
para um novo e moderno edifício nos
terrenos da aldeia do médico e lançar
toda a restante obra.

«O nosso percurso nos últimos três
anos, bem mais do que quaisquer in-
tervenções ou promessas demagógi-
cas, pusilânime e cavilosamente limita-
das ao período eleitoral, é a melhor
garantia de que, em caso de vitória, a
nossa postura como responsáveis da
SRC e Distrito Médico de Coimbra,
trabalhando em conjunto com as ou-
tras Secções Distritais e Regionais e
com o Presidente do CNE, continuará
a ser inteligente, esclarecida, pondera-
da, fundamentada, independente, deter-
minada, coerente, ousada e perseve-
rante».
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DISTRITO MÉDICO DA GUARDA

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado: Luís António Vicente Gil Barreiros

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Augusto José de Sousa Rente
Vice-Presidente: Manuel Francisco de Almeida Gomes
1º Secretário: Maria Eugénia Serra Pereira
2º Secretário: Isabel Maria  Seromenho Sequeira Mendes

Conselho Distrital
Augusto Manuel Almeida Lourenço
Ricardo Nuno Calado Cabral de Campos
Luís Manuel Marques
Fernando Manuel Seromenho Sequeira Mendes
Ana Paula Valente Silva Gonçalves

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Dr. Francisco José Fernandes Luís

Programa de Acção

Ordem renovada,
Ordem Activa

Somos um grupo de colegas, que ten-
do sentido a necessidade de mudança
se empenharam em apresentar uma
lista aos Órgãos Distritais.
Pugnamos por dignificar a Classe e
transformar a Ordem na sua real voz.
Não podemos ficar calados e desmo-
bilizados perante as mudanças que es-
tão em curso.

Queremos envolver todos os colegas
nas actividades da Ordem independen-
temente da sua carreira ou local de
trabalho.
Devemos ter orgulho em ser Médicos.
Temos uma sede, fruto do trabalho das
anteriores direcções, que saudamos,
mas que necessita de ter vida.
Queremos ter uma sede com a porta

aberta e na qual todos os colegas se
sintam em casa.

COM A CONVICÇÃO QUE SOMOS
CAPAZES, PROPOMOS

• SER DIFERENTES
• RENOVAR A ORDEM
• ABRIR A ORDEM A TODOS OS
COLEGAS E SOCIEDADE CIVIL
• PROMOVER CURSOS DE FORMA-
ÇÃO E ACTIVIDADES CIENTIFICAS
• CRIAR UMA PAGINA NA NET
• ESTABELECER PROTOCOLOS DE
COOPERAÇÃO COM OUTRAS
ORDENS PROFISSIONAIS
• PROMOVER ACTIVIDADES
LÚDICAS NA SEDE E EM TODO O
DISTRITO
• APOIAR PROMOVER E PATROCI-
NAR INICIATIVAS DOS COLEGAS
• RENTABILIZAR AS INSTALAÇÕES
• INICIAR ESTUDOS PARA A VIABI-
LIDADE DA CRIAÇÃO DA CASA
DO MEDICO
• PROMOVER CONDIÇÕES PREFE-
RENCIAIS DE ACESSO DOS
MEDICOS AO COMERCIO E
SEVIÇOS DO DISTRITO

COM A VOSSA VONTADE E COLA-
BORAÇÃO SEREMOS A ORDEM
RENOVADA E ACTIVA

SOMOS A ALTERNATIVA
SOMOS A MUDANÇA

Programa de Acção

Esbater Fronteiras, Preservando
a Dignidade da classe e Defendendo

o Direito à Saúde das Populações
Somos um grupo de médicos empe-
nhados na prossecução do que devem
ser as tarefas dum Conselho Distrital
duma Ordem Profissional: a defesa da
classe no contexto da realidade em que
nos inserimos.
Trabalhamos num distrito de fronteira.
A fronteira é simultaneamente um ter-

Candidatura aos Órgãos Distritais SRC – Guarda, Lista B

ritório de demarcação e um espaço de
convivência.
Temos a Leste – Espanha; a Sul – Cova
da Beira; a Oeste – Viseu e a Norte –
Trás-os-Montes.
Convivemos, pois, com: o país vizinho
para o qual enviamos estudantes de
Medicina e do qual recebemos médi-

cos; uma Universidade em crescimen-
to à qual fornecemos já formadores e
da qual receberemos quadros; regiões
equipadas com serviços hospitalares em
expansão partilhando com elas zonas
de influência em termos da organiza-
ção dos cuidados de saúde primários e
redes de referenciação hospitalar.
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DISTRITO MÉDICO DA GUARDA

Delegado: Álvaro Rascão Ferreira Pinto

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: João José dos Reis Pereira
Vice-Presidente: António José Ferreira Nolasco
1º Secretário: Carlos Manuel Gonçalves Almeida
2º Secretário: Celestina Blanco Torres

Conselho Distrital
António José Pissarra da Costa
Isabel Natividade Carvalho Coelho Cruz Antunes
Maria de Jesus Martins Rabaço Ferreira Clara
Cremilda Maria Sucena Santos e Sousa e Costa
José Manuel Paulo da Silva

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Maria de Fátima Domingues Azevedo Cabral
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Vivemos tempos de mudança.
O país enfrenta um período de refor-
mas no campo da organização dos cui-
dados de saúde e da segurança social,
algumas das quais interferem com di-
reitos que considerávamos adquiridos.
O mundo experimenta transforma-
ções na forma de encarar o nascimen-
to, os relacionamentos inter-pessoais
e a morte, que acarretam necessaria-
mente mudanças em diversos aspec-
tos éticos da nossa profissão (veja-se

sas carreiras e sectores, em fases dife-
rentes de progressão na carreira e de
diversas nacionalidades.
Entendemos que, DEFENDER A
CLASSE, é lutar pela preservação da
nossa dignidade enquanto cidadãos, da
nossa respeitabilidade como profissi-
onais, da nossa ética em mudança e da
nossa responsabilidade enquanto
interlocutores sociais.
Desta forma, sem pretender inviabilizar
as mudanças que possam beneficiar os
doentes (em função dos quais nós,
médicos, existimos), não poderemos
deixar de nos preocupar, enquanto
Ordem, com os interesses socio-
profissionais da classe, com desta-
que para os seus sectores mais des-
protegidos (nomeadamente os médi-
cos em princípio e fim de carreira) e
com aspectos éticos fundamentais
(designadamente o da nossa indepen-
dência em relação aos interesses
económicos).
Pretendemos continuar a aproveitar os
espaços de que dispomos, desde o
edifício da nossa sede às conferências
públicas como as da Saúde Sem Fron-
teiras, ampliando o debate e procu-
rando o consenso possível, no seio
da classe e da sociedade.

o caso do aborto, do suicídio assistido
e da eutanásia).
Somos uma classe heterogénea.
Na classe médica, como na sociedade
portuguesa, há opiniões diferentes em
relação à melhor forma de defender
os seus/nossos interesses e de nos
articularmos com os interesses/direi-
tos dos outros.
Neste contexto, apresentamo-nos
como uma lista assumidamente hete-
rogénea integrando médicos de diver-
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O que nos une, é uma profunda preo-
cupação pelas crescentes dificuldades
que são impostas à actividade médica
e o delapidar constante da credibili-
dade e prestígio da nossa profissão
perante a sociedade.

Os médicos não estão, não estiveram
e nunca poderão estar em conflito com
os interesses da população, como al-
guns querem fazer crer, mas temos a
obrigação de defender-nos da dema-
gogia e crescente afrontamento por
parte de sectores da sociedade que na
última década tentaram, e em parte
conseguiram, minar a nossa relação
com a população, ao mesmo tempo
que penetravam ferozmente em áreas
médicas, sem que a Ordem, Sindicatos
ou qualquer outra força de associati-
vismo médico conseguisse travar es-
sas mudanças ou sequer alertar em
devido tempo o poder politico, fazen-
do sempre crer a estes e àqueles que
tudo, era a bem da sociedade. Foi as-
sim que de modo sucessivo, vimos in-
trometerem-se na prescrição médica,

Programa de Acção

Defender e Unir
os Médicos

nas competências médicas, nas carrei-
ras médicas, enfim, em tudo o que se
mostrasse uma área interessante de
negócio, esquecendo sempre a popu-
lação em primeiro lugar, os interesses
do país em segundo e por arrasta-
mento o prestígio e a dignidade do
«Ser Médico».

Vimos ainda com especial esperança
as promessas que, em sucessivas elei-
ções, colegas e políticos nos fizeram,
sem que após as mesmas, sentíssemos
no dia a dia qualquer coisa que tenha
sido feita.

Não precisamos de citar exemplos em
concreto, pois todos sentimos e vive-
mos com o passar dos anos, a arro-
gância com que somos muitas vezes
tratados, a falsa continência por quem
todos os dias nos trai e substitui, o
desprezo com que somos noticia sem-
pre que um de nós falha.

Nunca sentimos da parte dos nossos
dirigentes, a firmeza e a determinação

que, infelizmente para Nós, vemos nou-
tras classes profissionais. Assim, é qua-
se diária a tentativa (muitas vezes con-
seguida) do enxovalhamento da classe
médica. Basta que de modo incógnito
entremos numa farmácia, escutemos
os nossos colaboradores ou simples-
mente ouçamos os nossos (dos ou-
tros) doentes.

A tudo isto importa dizer «Basta». É
sempre fácil dizer que esta é a opor-
tunidade de mudar, que Nós vamos
fazer melhor (ainda há 3 anos ouvimos
isto). Não acreditem. Acreditem sim
que somos um grupo (que alguns du-
vidam que pudesse ser coeso, tal a
disparidade de pensamentos e opções),
que está disposto a ir até às últimas
consequências na defesa dos interes-
ses dos médicos, pois estamos também
seguramente, a defender os interesses
da população, da sua saúde e da eco-
nomia do país.

É por isso urgente e imperioso agir e
inovar para:

- Renovar e creditar de novo a or-
dem reconciliando-a com os médi-
cos e projectando-a na sociedade
civil (a Ordem é detentora de um
mandato do estado para o bem pú-
blico mas não é um sócio do minis-
tério da saúde);
- Garantir a qualidade dos cuidados
de saúde, defendendo os mais ele-
vados valores éticos e deontológicos,
elevando o prestígio dos médicos,
recolocando-o no lugar que já nos
pertenceu na sociedade.

Ninguém tem dúvidas que a Ordem
dos Médicos (OM) deve, necessaria-
mente, afirmar-se como o garante da
prática de uma Medicina qualificada,
sob os pontos de vista ético e técni-
co-científico. Ninguém duvida que para
isso é preciso que a Ordem congre-
gue todos os médicos na realização de
uma Medicina moderna, centrada no
doente e apostada em proporcionar a
toda a população os melhores cuida-
dos de saúde (nas vertentes preventi-
va, curativa e paliativa), que queremos
e manifestamente nos propomos aju-

DISTRITO MÉDICO DE LEIRIA

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado: Cândido Manuel Pereira Monteiro Ferreira

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: António Rui Costa Paixão
Vice-Presidente: Salvaterra Bandeira
1º Secretário: Graça Maria Barbeiro Fabião
2º Secretário: Carlos Alberto Ferreira Bucete

Conselho Distrital
Carlos Alberto Bernardino Pinheiro
Élio Fernando Pimentel da Silva Vasques
Maria Dulce Coimbra Pais Correia
Leonel Pereira dos Santos
José Maria da Silva Carvalhinho

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Norberto Gameiro Malho
José da Cunha Pereira
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dar a (re)organizar. Esse esforço de
voltar a fazer acreditar os médicos na
sua Ordem está por fazer, tem vindo
ano após ano a diminuir e o evidente
afastamento dos médicos da sua Or-
dem tem a sua tradução máxima, no
período eleitoral. Verdadeiramente,
poucos se importam com as eleições
e o poder político sabe ler nas mes-
mas o poder negocial dos dirigentes
que de 3 em 3 anos lhe entram pela
porta. Também aqui precisamos de uma
mudança. É importante que votem pois
só assim poderemos ter força para ser
ouvidos.

Claro que a OM deve reforçar a sua
intervenção, de forma permanente e
sem alinhamentos político-partidários,
garantindo o rigor científico, a quali-
dade da formação médica, a melhoria
contínua dos cuidados de saúde pres-
tados e pugnando pelo aperfeiçoamen-
to das diferentes organizações de exer-
cício profissional.

Deve também ser obrigatoriamente o
garante da diferenciação técnico-pro-
fissional assente naquilo que é o pilar
fundamental da intervenção do médi-
co – O ACTO MÉDICO. E este, é sem
dúvida o nosso maior calcanhar de
Aquiles, porque não está legislado e
com isso permite que toda a gente
pense que pode ser ou executar os
actos próprios de um médico. Até um
nosso Presidente da República (tido
por uma pessoa sensata e de princípi-
os), nos vetou o acto médico, sendo
que contudo, foi a Nós que recorreu,
quando necessitou de cuidados de saú-
de. Sem ressentimentos mas com
amargura, perguntamos. Como é pos-
sível um País Europeu no Século XXI,
não ter a definição e respectiva legis-
lação do ACTO MÉDICO? Bem que
trocávamos uns dias de férias ou um
pouco de salário por esse tão impor-
tante documento que nunca soubemos
negociar. É uma pedra basilar que con-
tinua a fazer falta e a permitir que in-
divíduos e associações pratiquem ac-
tos médicos impunemente, não se as-
segurando o direito dos utentes a uma
medicina qualificada. Será que vai ser

preciso o exemplo dos colegas Belgas
no passado e dos Alemães no presen-
te que tiveram de mostrar ao poder a
força de «Ser Médico»?

É público que a actividade legislativa
do Ministério da Saúde, a pretexto de
reformar o Serviço Nacional de Saú-
de, originou profundas modificações,
quer da gestão hospitalar, quer do re-
gime jurídico dos hospitais e centros
de saúde, não se tendo mostrado ca-
paz de melhorar a eficácia e, sobretu-
do, a eficiência do SNS. Cada vez mais
as deficientes condições de trabalho
em que os médicos realizam a sua ac-
tividade condicionam o erro e a insa-
tisfação profissional. A quem compete
senão à Ordem, junto das autoridades
competentes, ser a voz activa e ac-
tuante na promoção e garantia da
melhoria dessas condições.

Temos de congregar os médicos à vol-
ta da Ordem, fazendo dela, uma Insti-
tuição em que cada um de nós se re-
veja e sinta orgulho por a ela perten-
cer e que, a uma só voz saiba transmi-
tir o sentir e os desejos de todos.

Assumiremos pois, como nossa, a mis-
são de defender os médicos e os seus
interesses bem como uma prestação
de cuidados de saúde de qualidade,
com base num Sistema em constante
aperfeiçoamento e modernização, que
enalteça a dignidade e o exercício do
acto médico (quer a nível público, quer
convencionado ou privado).

Temos por isso como objectivos
prioritários para o mandato os seguin-
tes pontos (sem deixarmos de subscre-
ver outros que forem ditos na defesa dos
médicos mas que nos parecem de some-
nos importância face à gravidade dos pro-
blemas com que a classe no momento se
debate):

1 – Cumprir e fazer cumprir os Esta-
tutos da OM, com especial incidência
no artigo 6º em que se afirmam as suas
finalidades essenciais e que a ser cum-
prido, em primeira instância pelo pró-
prio governo, evitaria desencontros e

malentendidos em relação a entidades
como a ERS ou outras que nos parece
estarem a querer substituir-se à Or-
dem em questões que estatutaria-
mente nos estão atribuídas. Também
lá consta, que é uma tarefa da Ordem
defender os interesses dos médicos, o
que até agora não tem acontecido;

2 – Defender a necessidade de uma
qualificação profissional médica, para
a prática de todo e qualquer acto mé-
dico, a fim de assegurar o direito dos
utentes a uma medicina qualificada
(sem subterfúgios linguísticos ou de
ocasião, ser médico e praticar um acto
médico implica ter andado numa Fa-
culdade de Medicina e estar inscrito
na Ordem dos Médicos);

3 – Promover o desenvolvimento da
cultura médica intra e inter pares;

4 – Não admitir que qualquer outra
Entidade dê sem sermos consultados
um parecer sobre assuntos relaciona-
dos com o ensino pós graduado, com
o exercício da medicina e com a orga-
nização dos serviços que se ocupem
da saúde;

5 – Colocar os Colégios de Especiali-
dade no Centro das decisões, como
os verdadeiros guardiães da qualidade
técnico-científica na Ordem dos Mé-
dicos;

6 – Reforçar sempre o papel interven-
tivo da OM e da Secção Regional do
Centro em particular nas discussões
e negociações com as diversas entida-
des oficiais e associativas, sem esque-
cer a defesa intransigente dos interes-
ses dos médicos, não permitindo seja
a quem for «beliscaduras» que se vie-
ram a revelar «dentadas». O lema será
sempre, «Se não concordam connosco,
caminhem sozinhos». No final se verá;

7 – Procurar reformular a legislação
no que concerne à inscrição na OM.
Preocupa-nos a qualidade da formação
feita fora de Portugal e receamos a
curto prazo uma baixa da qualidade
técnico científica do acto médico bem

ELEIÇÕES  2008-2010
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como a proletarização da profissão,
que já hoje a espaços se vai verifican-
do no País;

8 – Criar consensos com todas as es-
truturas médicas com vista à promul-
gação e ultimação do novo Decreto
Lei das Carreiras Médicas que contem-
ple a progressão de modo vertical e
horizontal em qualquer serviço públi-
co ou privado com creditação e Titula-
ção Única pela Ordem em provas pú-
blicas, assumindo a Ordem, através dos
seus órgãos próprios, um papel primor-
dial na reformulação das carreiras
médicas e na concessão de graus e di-
ferenciações técnico/profissionais;

9 – Queremos ainda a curto prazo:
- Fazer o levantamento e avaliação
das reais necessidades de médicos
no País, como suporte para a ade-
quação do número de vagas de in-
gresso nas Faculdades de Medicina
e nas diversas Especialidades;
- Participar no plano de abertura de
vagas para o Internato Médico na Re-
gião Centro (o que entronca no pon-
to anterior e deve ser feito em fun-
ção do levantamento efectuado);
- Fazer os internos participarem na
atribuição de idoneidades formativas,
bem como na avaliação contínua do
processo formativo;
-Impedir que o contrato individual
de trabalho possa, ainda que velada-

mente, condicionar a autonomia pro-
fissional do médico e promover ra-
pidamente um contrato colectivo de
trabalho, sendo a ordem uma força
motora em conjunto com os sindi-
catos médicos;
- Promover o desenvolvimento pro-
fissional contínuo na área da forma-
ção médica;
- Afirmar a Ordem como a única en-
tidade acreditadora em acções de
formação médica;
- Alterar o projecto de lei que per-
mite que a Direcção Executiva dos
Agrupamentos de Centros de Saú-
de seja um Não Médico e do mes-
mo modo não permitir que haja in-
terferência na autonomia da Direc-
ção Clínica nos Centros de Saúde;
- Continuar a reforçar a autonomia
técnica dos médicos de família e o
esforço da reforma através das USF,
relembrando contudo à tutela que
há Centros de Saúde que trabalham
com qualidade e com parâmetros de
eficiência, que não foram contempla-
dos na reforma;
- Apoiar a formação médica na área
da gestão de unidades de saúde, sen-
do inequívoco que é mais fácil for-
mar médicos em gestão do que
gestores em médicos;
- Actualizar a legislação da carreira
médica de Saúde Pública;
- Dialogar com o Governo, Sindica-
tos e as Associações de Prestação

de Serviços de Saúde no sentido de
rever a legislação que se encontra
desactualizada em especial tratando-
se de colegas que não se encontram
em nenhuma carreira da função pú-
blica;
- Activar e manter vivo o projecto
de Fundo de Solidariedade, para pro-
porcionar apoio adequado aos co-
legas mais necessitados e suas famí-
lias, potencializando as perspectivas
de ajuda e os modelos já em vigor
na Ordem dos Médicos;
- Estabelecer protocolos estrutura-
dos com IPSS de reconhecida quali-
dade nos serviços prestados, como
forma de prevenir eventuais neces-
sidades para médicos idosos e seus
cônjuges;
- Reformular e incentivar o Progra-
ma de Ajuda Integral ao Médico
(PAIM - programa de apoio aos mé-
dicos doentes);
- Voltar a dar vida ao Clube Médico,
com a promoção de iniciativas re-
gulares de carácter científica e cul-
tural, em colaboração com os di-
versos Concelhos Distritais, refor-
çando a relação existente entre a
Ordem dos Médicos e a sociedade
civil.

Contamos contigo, dando-te a cer-
teza que podes contar connosco.

MAIS ORDEM, MELHORES MÉDICOS
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De novo em tempo de eleições, a de-
cisão de uma recandidatura deve-se à
vontade de dar continuidade à
dinamização do Distrito Médico.

O nosso projecto é independente e
não associado a outras candidaturas.

Estamos conscientes e seguros do que
fizemos:

Programa de Acção

UMA CASA À(S) SUA(S) ORDEM(S)

Candidatura aos Órgãos Distritais SRC – Leiria, Lista B

1. Climatização e segurança da sede;
2. Requalificação do andar superior
que vai permitir, dispor de um gabi-
nete para apoio jurídico e criação de
uma ampla sala de reuniões e biblio-
teca;
3. Informatização da sede, com acesso
á Internet: omleiria@sapo.pt;
4. Realização de várias conferências/
debates:

 Acto Médico
 Erro Médico/Negligência Médica
 USFs e Novos Modelos Organiza-

cionais dos Centros de Saúde
 Seguros Médicos;

5. Realização de dois Cursos de Infor-
mática;
6. Sessões clínicas;
7. Actividades de carácter cultural/re-
creativo:
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DISTRITO MÉDICO DE LEIRIA

Delegado: Guilherme Wilson Júnior

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Maria Dulce Geraldes Mendes
Vice-Presidente: Rui Manuel da Silva Matias
1º Secretário: Fernando Gonçalves Travassos
2º Secretário: António Macedo Mota

Conselho Distrital
Ana Maria Rodrigues de Barros
Célio Ferreira Fernandes
Rui Manuel Passadouro Fonseca
Maria de Lurdes Rocha
Paulo Jorge Antunes Clara

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Carlos Alberto Faria Ferreira
Vítor Manuel Ribeiro Faria

 Exposição colectiva de pintura de
Médicos do Distrito;
 Exposição individual de pintura de

um colega;
 Lançamento de livros de dois co-

legas do Distrito;
 Aulas de dança;
 Passeio convívio com visita guiada

à parte histórica da cidade;
8. Homenagem anual aos Médicos com

25 e 50 anos de inscrição na Ordem
Médicos.

Continuamos motivados para prosseguir:
1. Defender uma Medicina de qualida-
de, técnica e eticamente isenta;
2. Defender o S.N.S. e as Carreiras
Médicas;
3. Criação de um Gabinete de Forma-
ção;
4. Manter o Ciclo de Debates, com
temas que sejam julgados oportunos;
5. Continuar com as realizações de
ordem cultural e recreativa;
6. Relançar a figura de delegado da
Ordem nos locais de trabalho, de for-
ma a quebrar o isolamento e contri-
buir para a resolução de problemas;
7. Homenagem anual aos Médicos com
25 e 50 anos.
8. Recepção anual aos colegas mais
novos, com a finalidade de facilitar a
sua integração e de conheceram o es-
paço da Ordem.

INOVAR É PRECISO
CONTAMOS COM O VOSSO APOIO
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Candidatura aos Órgãos Distritais SRC – Viseu, Lista A

Programa de Acção

Dignificar a Classe,
Defenda Saúde

Razões de candidatura

• Reafirmar a Ordem dos Médicos
como a Entidade Acreditadora, Re-
guladora e Certificadora do exercí-

cio da Medicina
• Defender o Serviço Nacional de Saú-
de enquanto elemento estruturante de
coesão social
• Assegurar a qualidade e a conti-

nuidade da formação pré e pós gra-
duada
• Valorizar a competência e reforçar a
autonomia dos médicos
• Defender as Carreiras Médicas

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena

Delegado: Hélio Fausto Moita dos santos Fresco

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Francisco José das Neves Cortez Vaz
Vice-Presidente: Carlos Alberto Leocádio Daniel
1º Secretário: Rita Maria Ferreira Figueiredo
2º Secretário: Bela Marisa Torres Prata

Conselho Distrital
José Pedro Simões Saraiva
António Simões Torres
Américo Jerónimo Taveira da Silva
Jorge Alberto da Silva
Fernando José de Matos Marques

Membros Consultivos ao Conselho Regional
João Carlos de Almeida Alexandre
António Júlio Simões Silva Santos

DISTRITO MÉDICO DE VISEU
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Objectivos

• Conseguir uma Sede Distrital dig-
na, que seja um espaço de reflexão e
debate, bem como, de actividade

lúdica e cultural
• Garantir a descentralização adminis-
trativa e consultadoria jurídica
• Promover Acções deFormação pa-
trocinadas pela Ordem dos Médicos

nas várias áreas das Especialidades
• Definir um programa de diagnóstico
de situação dos vários estabelecimen-
tos de Saúde de Distrito, identificando
«in loco» problemas e necessidades

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura aos Órgãos Distritais SRC – Viseu, Lista A

Mandatário: Marina Cabral Figueiredo Bastos

Delegado: Ilídio José Albuquerque Beirão

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: José Joaquim Coelho Dias Arêde
Vice-Presidente: Alexandra Maria da Cunha Vilar Guedes Estrada
1º Secretário: Isabel Maria de Oliveira Almeida Rodrigues
2º Secretário: Maria da Graça Ferreira de Carvalho

Candidatura aos Órgãos Distritais SRC – Viseu, Lista B

Programa de Acção

Continuar a Unir e Dinamizar:
UMA ORDEM PARA TODOS

DISTRITO MÉDICO DE VISEU

Conselho Distrital
José Armando Marques Neves
Maria Cristina Pereira Andrade Monteiro da Costa
Duarte Jorge Nunes da Silva
Cristina Andrade Delgado Pereira
João César de Carvalho Marques dos Santos

Membros Consultivos ao Conselho Regional
Fernando Jorge Prior Caldas Pereira
Eduardo Jorge Gonçalves Mendes

Notícia

INTERNACIONAL – COMITÉ PERMANENTE DOS MÉDICOS EUROPEUS

O Comité Permanente dos Médicos Europeus (CPME) aprovou, no passado mês de Outubro as seguintes decisões:

Deliberação sobre boicotes académicos
O CPME expressa a sua oposição de princípio aos boicotes académicos.
Boicotes académicos ou quaisquer outras acções que tenham por intenção criar discriminações em razão do sexo,
etnia, fé, grupo social ou nacionalidade, independentemente do fundamento invocado, são uma ameaça perigosa para a
liberdade académica e para o progresso científico. As instituições académicas estão, por natureza, implicadas no com-
promisso de que a difusão de conhecimento e informação contribuem para o desenvolvimento da Humanidade. Por-
tanto, devem manter os valores de liberdade, tolerância e respeito entre todos os povos e promover à escala universal
o entendimento e respeito pelos sucessos científicos e académicos.

Moção de apoio aos médicos Checos
O CMPE manifesta o seu apoio absoluto aos colegas da República Checa e, em particular, no que respeita à protecção
do seu envolvimento na regulação médica. O CPME apela a todos os governos da EU/EEA que reconheçam, nos seus
respectivos países, a importância da profissão médica no âmbito da prestação de cuidados médicos seguros e de boa
qualidade.
O CPME apela, ainda, aos governos da EU/EEA no sentido de manterem o modelo de associações médicas profissionais
como entidades independentes dentro da sociedade civil.
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Os novos poderes subvertem o exer-
cício da medicina enquanto conheci-
mento organizador das instituições e
do exercício profissional, a favor de
uma estratégia que tudo vulgariza.
Grandes serviços retrocedem na sua
diferenciação e são empurrados para
a mediania.
Regridem a motivação, a dedicação e
o consenso, substituídos pelo espírito
de caserna, a litigância e a desmobili-
zação. Deixa de fazer-se o que é im-
portante ser feito para se fazer ape-
nas o que se é obrigado a fazer. É o

regresso à voz de comando que torna
profissionais diferenciados em peões
de uma máquina degradada em que não
participam, não assumem responsabi-
lidades, e da qual se dissociam, força-
dos a despir a camisola da dedicação
que sempre foi seu apanágio.
O retrocesso da medicina como pro-
fissão estruturante dos cuidados de
saúde é indissociável dos sinais de de-
cadência do SNS. Em poucos anos, o
SNS cedeu o passo na frente tecnoló-
gica e organizativa, na captação da ex-
celência profissional e, sobretudo, na
resposta às necessidades da população.
Desse retrocesso ficou também pre-
judicada a tradicional medicina liberal,
confrontada com as seguradoras que
esmagam preços e os hospitais bancá-
rios que secundarizam a Medicina.
Teria de ser necessariamente inovado-
ra a resposta médica quando são pos-
tas em causa, qualidade, autonomia e
auto-regulação profissionais. Um novo ci-
clo na Ordem torna-se imperioso para unir
os médicos na sua diversidade e vencer
as ameaças à profissão.
Esta lista  agrega o fundamental das cor-
rentes que no passado b ipolarizaram
a competição eleitoral, porque a divi-
são deve ceder perante as respostas
que é necessário dar às ameaças do
presente. Ao fazê-lo, valorizam-se as
importantes realizações do mandato
anterior (ver tabela) ao mesmo tem-

Mais Ordem na Saúde
A resposta às ameaças da actual

política de saúde

Nunca se assistiu, em tão pouco tempo, a tanta deterioração na medicina.

Fragmentou-se a profissão desregulando os vínculos contratuais, ameaçando-

se a formação e desarticulando-se a hierarquia técnica, garante da qualidade.

Em nome de uma agenda exclusivamente política, os resultados em saúde

cederam o passo ao volume de exames ou consultas. Generalizou-se um esti-

lo de comando burocrático.

po que se descobre um novo alento,
um novo vigor, na mobilização de to-
dos os médicos. A diversidade é o pon-
to de partida para um renovado com-
promisso.
É por isso que cada candidato se com-
promete nesta lista candidata ao Con-
selho Regional do Sul, independente-
mente do bastonário que decida apoi-
ar. Trata-se de uma nova visão que con-
cilia diversidade, agregação e  governa-
bilidade da Ordem, em vez de uma ilu-
sória unicidade que, nas actuais cir-
cunstâncias, seria factor de exclusão,
fragilidade e dispersão. A independên-
cia e a diversidade das listas não de-
vem pôr em causa a governação insti-
tucional da Ordem em torno do basto-
nário que venha a merecer a confian-
ça dos médicos.

[1] Autonomia Profissional e
Auto-regulação Profissional

Enquanto habilitação específica, a au-
tonomia profissional é o garante do
interesse do doente, o seu insubstituí-
vel advogado de defesa, inspirada que
é nos avanços da medicina, consensos
técnicos e imperativo humanista da
profissão.
A proliferação de gestores e o gigan-
tismo do aparelho administrativo não
se repercutem em nada na produção e
servem apenas para pressionar os ser-

ELEIÇÕES  2008-2010

Isabel Caixeiro

Candidatura ao Conselho Regional do Sul
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viços de saúde no sentido da conten-
ção das respostas que a medicina po-
deria e deveria dar aos doentes. Este
novo paradigma burocrático introme-
te-se no acto médico procurando a
todo o custo afastar a profissão do seu
papel insubstituível na relação médico-
doente, organização do trabalho e na
co-definição da estratégia institucional.
A par com a recessão que se está a
verificar no Serviço Nacional de Saú-
de e a expansão privada no financia-
mento e prestação, tanto a autonomia
como a qualidade da medicina estão a
ser postas em causa. Pelo esmagamen-
to dos preços, as seguradoras pressi-
onam a qualidade dos actos e a sobre-
vivência da medicina liberal. Os gran-
des investidores na prestação, exibin-
do pontualmente contratos atraentes
acentuam, no essencial, o divórcio en-
tre a profissão e a concepção e orga-
nização das instituições, excluindo de-
las qualquer veleidade de projecto, para
além da mera recuperação do investi-
mento no curto prazo. Representam,
também eles, uma avassaladora pres-
são sobre a profissão liberal e as suas
instituições que remete a medicina
para um lugar mais periférico.

A orientação com que esta Lista pro-
cura mobilizar os médicos para um
vasto compromisso de acção assenta
nos seguintes eixos:

[1.1] Exigência da publicação da
Lei do Acto Médico, balizadora do
saber e da acção específicos da pro-
fissão, em complementaridade com as
restantes profissões da saúde e, so-
bretudo, na promoção da autonomia
profissional ameaçada pelos novos
poderes.

[1.2] Mobilização de todos os mé-
dicos para o urgente relança-
mento das carreiras médicas, na
continuidade do esforço de múlti-
plas gerações de Colegas, com o pro-
pósito de as instituir como matriz
dos serviços públicos, independen-
temente da sua natureza jurídica.
Deverá este esforço orientar-se
igualmente para a conquista do re-

gime de carreiras como referencial
para as instituições privadas, na pers-
pectiva de que se tornarão indispen-
sáveis na defesa da qualidade e na
certificação adequadas dos actos e
serviços. No seu desenho e consa-
gração procuram-se obter:

• Titulações únicas atribuídas pela
Ordem através dos seus colégios.
• Concursos públicos para os graus
das carreiras equivalentes no sector
publico ou privado com contraparti-
das nas competências e remuneração.
• Reconhecimento da Ordem como
única entidade competente nas ti-
tulações em qualquer sector onde a
prática médica se exerça.
• Garantia da formação contínua, cer-
tificada, com avaliação por critérios
inter-pares.
• Promoção do papel dos Colégios
de Especialidade na formação médi-
ca pós graduada.

• Uniformização dos requisitos
formativos e condições técnicas ne-
cessárias à prática médica independen-
temente do local onde se exerça.

[1.3] Definição de uma moldura
reguladora da segurança e qua-
lidade das prestações. É indispen-
sável definirem-se regras quanto a
tempos de atendimento e execução
de actos. É imperioso procurar a sus-
tentação da actividade médica com
qualidade, ao nível contratual, nas ta-
belas de convenções e seguradoras,
para que não seja comprometida pela
contínua depreciação dos preços.

[1.4] Para a Ordem, a autonomia
não se confunde com compla-
cência em relação a práticas in-
suficientes ou não fundamenta-
das, ou com desvios injustificados
às recomendações consensualizadas
por comissões idóneas da profissão.

ELEIÇÕES  2008-2010

Pontos Altos do mandato cessante!

Construção da Casa do Médico de S. Rafael em Sines

Proximidade aos Colegas com visitas a Hospitais e Centros de saúde
de toda a Região Sul e Regiões Autónomas

Aquisição de novas instalações para melhor operacionalidade dos
serviços da Ordem

Nova Legislação do Internato Médico

Seguro de responsabilidade civil para todos os médicos

Seguro de acidentes pessoais para jovens médicos nos dois primei-
ros anos de carreira

Seguro de acidentes pessoais por agressão física no exercício
da actividade profissional para todos os médicos

Presença reforçada em órgãos internacionais

Presidência da UEMO [Isabel Caixeiro]

Realização em Portugal da Reunião da Primavera da UEMO

Homenagem aos colegas com cinquenta anos de inscrição
na Ordem

Candidatura ao Conselho Regional do Sul
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Pelo contrário, a autonomia profis-
sional é indissociável da sujeição às
melhores práticas, comprometen-
do-se esta equipa com a dinamiza-
ção de iniciativas que visem aumen-
tar a exigência no exercício profis-
sional.

[1.5] Esta lista, no quadro da dis-
persão e incoerência das funções de
regulação, entre ministério, autori-
dades de saúde e inspecção dos ser-
viços de saúde, a que acresce a
ambiguidade e indefinição da Entida-
de Reguladora da Saúde, não pode
deixar de promover as funções
específicas, inalienáveis, de auto-
regulação profissional que ca-
bem à Ordem dos Médicos. O
mesmo sentido deve orientar a in-
tervenção no caso do poder políti-
co desencadear uma revisão do Es-
tatuto das Ordens profissionais.
A auto-regulação profissional deve
naturalmente incidir na definição dos
requisitos para a prática médica, na
definição de idoneidades formativas
por via dos colégios da especialida-
de, na participação nos concursos de
habilitação e de carreira, na verifica-
ção das condições técnicas idóneas
das valências assistenciais, instala-
ções, equipamento e quadros míni-
mos de pessoal, na vigilância contra
abusos nos horários e cargas laborais
que de algum modo ponham em cau-
sa a segurança dos actos para os
doentes. O poder de auto-regulação
assume, naturalmente, um lugar cen-
tral no poder disciplinar.

Esta lista, compromete-se a:

• Conceder as melhores condições
de trabalho aos colégios de espe-
cialidade nas suas funções regula-
doras
• Conceder as melhores condições
ao trabalho do Conselho Disciplinar
• Estudar a criação de mecanismos
de certificação da qualidade de ser-
viços mediante auditorias indepen-
dentes e credíveis, accionáveis numa
base voluntária
• Favorecer a intervenção pública da

Ordem em assuntos que questionem
as práticas de membros da classe,
com respeito dos direitos de defesa,
prudência na valorização dos con-
textos, consideração dos meios pos-
tos à disposição do médico, mas con-
trariando enviesamentos corpora-
tivos injustificados.

[2] Formação Médica

A Formação médica é estruturante da
profissão, constituindo-se cada vez
mais como condição de defesa da au-
tonomia e garante da qualidade da
medicina.

[2.1] O conceito que esta lista pro-
curará desenvolver define-se como:

O direito dos médicos internos
das especialidades a aceder ao
melhor treino! Ao abrigo deste di-
reito, o médico pode escolher as
Unidades e Instituições melhor ape-
trechadas para realizar os estágios,
sem subordinações a necessidades
assistenciais desviadas da priorida-
de formativa. Este direito materiali-
za-se na liberdade de escolha do ser-
viço onde exista capacidade forma-
tiva disponível, por ordem de classi-
ficação, sem subordinação a um mapa
de vagas rígido que impõe a conve-
niência dos hospitais no recrutamen-
to de mão-de-obra em detrimento
dos serviços com melhor desempe-
nho formativo. Passaria assim para
as instituições a responsabilidade de
atraírem os internos para aí realizem
a sua formação.

Neste domínio esta lista orienta-se
pelos seguintes objectivos:

• Estabelecimento de regras claras
de acesso ao Internato Médico e sua
estabilização, de modo a definir-se
um quadro plurianual que permita
ao interno e aos serviços uma defini-
ção melhor informada da respectiva
estratégia.
• Defesa da função formativa dos ser-
viços e verificação da sua idoneida-
de e da sua capacidade formativa por

parte dos colégios de especialidade.
• Desenvolvimento de uma estrutu-
ra profissional que dê apoio a todo
o processo de acesso e gestão dos
internatos, conjunta entre a Ordem
e o Ministério da Saúde, com dinami-
zação da participação dos colégios
e maior apoio ao exercício da sua
actividade.
• Exigência da profissionalização do
internato médico em termos de re-
muneração, dedicação e concentra-
ção do trabalho na formação.
• Defesa das condições de exercício
dos orientadores de formação, com
incentivos ao desempenho e valori-
zação da sua função, estimulando o
aprofundamento das suas competên-
cias pedagógicas.
• Atribuição de incentivos aos servi-
ços com melhor desempenho for-
mativo.
• Defesa de modalidades isentas e
idóneas de avaliação, por júris inde-
pendentes de natureza nacional ou
regional.

[2.2] Esta lista procurará promover
a todos os níveis a formação pós-
graduada e o desenvolvimento
profissional contínuo, em colabo-
ração com os colégios e associações
científicas da especialidade. Neste
domínio, actuará na promoção do
seguinte conceito:
Em parceria com os colégios e as as-
sociações científicas da especialida-
de, o Conselho Regional dos Sul ac-
tuará para promover um sistema de
acreditação que valide, à semelhan-
ça do que já acontece noutros paí-
ses, a formação médica pós-gradua-
da, com transparência e independên-
cia em relação aos grupos econó-
micos e à indústria farmacêutica.

Neste domínio esta lista orienta-se
pelos seguintes objectivos:

• Elaboração e debate com os colé-
gios e restantes órgãos da Ordem
de regulamentos que enquadrem as
concessões de certificação das ini-
ciativas de formação.
• Estudo de modalidades curriculares

ELEIÇÕES  2008-2010
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onde a participação em acções de
formação certificadas constitua um
requisito de aproveitamento

[3] Os Médicos no centro
das Reformas da Saúde, em
Defesa dos Doentes

Numa actividade em constante inova-
ção como a saúde, importa combater
a sua captura por lógicas excessivas,
administrativas e financeiras. As refor-
mas detêm a legitimidade do poder
democrático mas não podem afrontar
os valores da medicina, o primado do
interesse do doente e da população.
O que se pede à Ordem é um papel
responsável na sua compatibilização.
Como se constata hoje em dia, não se
podem mistificar promessas de requali-
ficação dos serviços de saúde com sub-
reptícias, mas reais, ordens de recessão
e desarticulação. Para esta lista, o que
se está a passar no SNS, afronta o pa-
pel da medicina também pelo seu visí-
vel retrocesso. Menos SNS significará
menos actualização tecnológica e ci-
entífica, menos capacidade formativa,
menos respeito pelas condições ine-
rentes à boa prática da medicina e
ameaça sobre a própria medicina libe-
ral. Para esta lista, a resposta médica
não se substitui ao papel do legislador,
mas procura intervir para influenciar
com maiores e melhores respostas nos
cuidados de saúde, no escrupuloso res-
peito pelos valores da qualidade, auto-
nomia e auto-regulação profissionais.

Esta lista procurará os consensos in-
dispensáveis na classe para agir nas se-
guintes direcções:

• Intervir a favor de condições
consolidadas de Reforma dos
Cuidados Primários para alcançar
efectiva autonomia, responsabili-
zação, uma moldura estimulante nos
incentivos e amplas coberturas à
população. Ao mesmo tempo inter-
vir para impedir inaceitáveis desigual-
dades, para profissionais e cidadãos, em
resultado da transição de regimes,
abrindo uma ampla reflexão em tor-
no dos méritos e deméritos deste

modelo de reforma (USFs e Agrupa-
mentos de Centros de Saúde) e pos-
síveis alternativas. Para esta lista, o
caminho tem de ser o de facilitar
avanços negociados, consistentes, e
claros para todos os intervenientes.
• Reposicionar a Saúde Publica no
lugar exigido por uma visão holistica
doServiço Nacional de Saúde, acom-
panhando as mudanças organizacio-
nais que seestão a verificar nos ser-
viços locais de saúde e reclamando
maior intervenção na concretização
do Plano Nacional de Saúde.
• Respeitar e valorizar o trabalho dos
sindicatos, propondo-lhes uma am-
pla colaboração em tudo o que diga
respeito à profissão médica. Trata-se
de assistir e facilitar os debates para
dar corpo ao princípio de ligar a re-
muneração ao valor do desempenho.
Debate que aliás cabe no relança-
mento das carreiras.
• Incentivar uma política do medi-
camento mais racional, no respei-
to pela centralidade médica da pres-
crição e da sua inviolabilidade, mas
igualmente facilitadora de medidas
reguladoras cuja evidência seja a mais
útil para a segurança dos doentes.

[4] Nova cultura institu-
cional e a eleição do Direc-
tor Clínico

Esta lista defende uma nova cultura
institucional de participação e
concertação democráticas nas
instituições em oposição à pressão
administrativa e financeira hoje em
desenvolvimento. Evolução em tudo
oposta às promessas governamentais
de autonomia, contratualização e con-
cessão de incentivos, escandalosamen-
te desrespeitadas.
É absurdo pensar-se que uma indústria
tão sofisticada se desenvolva sem forte
participação, motivação e negociação
internas com a sua base profissional. A
defesa dos doentes, da eficiência médi-
ca e a melhoria nos indicadores de saú-
de, obrigam ao urgente relançamento
da participação da hierarquia médica e
dos profissionais na organização dos
cuidados, no desenvolvimento de no-

vas apostas e no estabelecimento de
metas e planos de acção.
A Ordem não pode estar alheada do
combate necessário pela devolução à
medicina do seu papel fulcral na orga-
nização da prestação. Mesmo que isso
implique oposição aos Conselhos de
Administração e a decisões prepo-
tentes do ministério.

• Para esta lista, concertação, demo-
cracia, responsabilização e autono-
mia institucionais só se materializam
e tornam credíveis junto dos médi-
cos através da eleição pelos mé-
dicos do Director Clínico, como
membro não executivo do Conse-
lho de Administração do Hospital. É
este o repto que esta lista coloca a
todos os médicos para com ele se
comprometerem, ao País e ao po-
der político, para através dele com-
preenderem a causa da moderniza-
ção do SNS e a remobilização da sua
importante base profissional.
• Esta lista  promoverá o mais amplo
acesso dos médicos à formação
e Competência em Gestão de
Unidades de Saúde, instrumento
que pode constituir-se em factor po-
deroso na reconquista do espaço pro-
fissional que é e deve ser a organiza-
ção da prestação, a contratualização
e a definição estratégica do desen-
volvimento institucional.

[5] Apoio social aos médicos

A Ordem não pode ser apenas o es-
paço definidor e regulador da profis-
são, antes deve unir todos os médicos
por laços de interesse comum que
acentuam a sua coesão social.
Os Médicos não estão imunes às pa-
tologias que afectam a restante popu-
lação e, pelas pressões múltiplas a que
estão sujeitos no desempenho da sua
actividade, estão em risco acrescido de
desenvolver situações de «burn out»,
perturbações do comportamento ou
de adicção.
A Ordem deve estar particularmente
atenta, enquanto entidade reguladora
da profissão, às situações de doença
que originem risco para os doentes
por prática incorrecta ou negligente.
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Nestas situações, mais que punir, impor-
ta criar uma rede de apoio que possa
acompanhar os colegas doentes, do
ponto de vista clínico, social e jurídico.
Também o envelhecimento da classe,
a evolução sócio-familiar e a escassez
de equipamentos sociais dignos para
apoio nesta fase da vida, merecem a
nossa preocupação.
Têm crescido, nos mandatos anteriores,
os equipamentos e os apoios sociais aos
médicos nas mais diversas vertentes.

Compromete-se esta lista a ampliar
este trabalho para:

• Concluir o projecto da Casa do
Médico de S. Rafael, em Sines, mo-
delo inovador de apoio a colegas que,
decidindo viver nas proximidades,
podem contratualizar apoio domici-
liário e simultaneamente utilizar a
Casa para convívio, realização de
reuniões ou outros eventos.
• Desenvolver o Programa de
Apoio ao Médico Doente, de
acordo com as permissas já referi-
das, com forte componente preven-
tivo das situações de «burn out»
com apoio de colegas voluntários.
• Desenvolver um projecto de Lar
para grandes dependentes com uma
vertente de apoio domiciliário na
região de Lisboa.
• Apoiar, consoante as necessidades
e os recursos disponíveis, médicos
ou familiares dependentes em difi-
culdades por motivos de doença,
morte ou incapacidade.
• Desenvolver actividades lúdicas,
culturais, turísticas, desportivas e so-
ciais no âmbito da Ordem de modo
regular e continuado.
• Estabelecer contratos com empre-
sas dos quais revertam inequívocos
benefícios para os médicos enquan-
to consumidores e que não compro-
metam a independência e isenção da
Ordem enquanto instituição de uti-
lidade pública.
• Desenvolver os protocolos com
Seguradoras para uma mais eficien-
te cobertura dos riscos a que os
médicos estão sujeitos, nomeada-
mente a responsabilidade civil e vida.

• Apoiar jurídica e processualmente
os médicos vítimas de acusações por
má pratica ou alvo de calúnias ou
agressões no desempenho da sua
profissão.
• Estudar o lançamento de novos
apoios em software, modalidades de
organização, de articulação em rede,
contabilidade, apoios a empresas e
cooperativas de médicos no sen-
tido de redinamizar e prestigiar a
oferta da medicina liberal carecida
como está de reorganização e
reapetrechamento.
• Apoiar o desenvolvimento da Bi-
blioteca Histórica da Secção Regio-
nal do Sul que constitui o maior acer-
vo de 1as edições de obras de ficção
escritas por autores médicos.
• Apoiar a SOPEAM (Sociedade Por-
tuguesa de Escritores e Artistas Mé-
dicos)

[6] Imagem da Ordem e dos
Médicos

A Ordem, pelo universo médico que
reúne, pelas exigências científicas que
decorrem do exercício profissional,
pelos desafios do poder político e ad-
ministrativo, mas igualmente pela pres-
são concorrencial com que a medicina
liberal, individual ou de pequenas em-
presas, é constantemente confrontada,
tem necessariamente de encetar uma
resposta compreensiva que promova o
papel dos médicos nas organizações de
saúde e no conjunto da sociedade.
A medicina portuguesa tem argumen-
tos de peso para se posicionar mais
favoravelmente na nossa sociedade,
mesmo quando defronta a hostilidade
do poder:

• É motriz na edificação de um siste-
ma de saúde que desempenha me-
lhor, no concerto das nações desen-
volvidas, do que a maioria das ou-
tras actividades na nossa sociedade.
• Atrai e entusiasma a excelência nas
novas gerações de portuguesas e
portugueses.
• Embora em condições deveras ad-
versas, pela reconhecida ausência de
meios, mobiliza o engenho e a criati-

vidade de investigadores de relevo.
• São reconhecidos muitos médicos e
instituições como detendo um saber
e um desempenho inigualáveis, mes-
mo em comparações internacionais.
• Desperta enorme interesse na po-
pulação pela constante inovação de
que é portadora, pela curiosidade
por parte da sociedade em relação
à medicina, à biologia, e em relação
aos constantes e prodigiosos avan-
ços científicos.

São muito responsabilizadores estes
argumentos, mas são simultaneamen-
te a base para os médicos se afirma-
rem ainda mais e alcançar maior reco-
nhecimento. Em nenhum caso deve o
prestígio alcançado servir o elitismo.
Perante as dificuldades, a resposta só
pode ser maior abertura à sociedade,
maior exigência profissional, melhor
organização.

Esta lista compromete-se a:

• Promover a imagem da Ordem
e da Medicina no contexto da soci-
edade portuguesa de maneira a au-
mentar o reconhecimento da sua
importância e a relevância da saúde
nos processos de decisão política e
económica.
• Desenvolver instrumentos profis-
sionalizados de apoio científico à pro-
fissão que abram caminho à criação
de um grande serviço de biblioteca
electrónica susceptível de superar
as lacunas reconhecidas nas institui-
ções do Estado e privadas.
• Lançar um debate entre as institui-
ções médicas mais envolvidas na in-
vestigação sobre o rumo e as neces-
sárias reestruturações, a propor aos
órgãos da Ordem, relativamente à
Acta Médica.
• Reorganizar e melhorar o medi.com,
boletim da Secção Regional do Sul,
nas suas versões, em papel e electró-
nica, e o site da Ordem dos Médicos.

[7] Internacional

Num mundo globalizado o papel da
Ordem não se esgota na acção a nível

ELEIÇÕES  2008-2010
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nacional. É já publicamente reconhe-
cida a excelência da medicina portu-
guesa, da formação médica e da acti-
vidade da Ordem dos Médicos pelas
outras organizações médicas interna-
cionais.
Um desenvolvimento da cultura mé-
dica de língua portuguesa deve ser tam-
bém objectivo de todos e levou à cri-
ação da Comunidade Médica de Lín-
gua Portuguesa.
Pela participação empenhada nas as-
sociações europeias, Portugal detém
neste momento:

• Presidência da UEMO (União
Europeia dos Médicos Generalistas
e de Família) (Isabel Caixeiro,
Manuela Santos e Luís Filipe Gomes)
• Presidência do PWG  (Rui Guima-
rães e Ricardo Mexia)
• Vice-Presidência da AEMH (João de
Deus)

Esta lista compromete-se a:

• Apoiar as actividades decorren-
tes dos altos cargos desempenha-
dos a nível europeu, pelos nossos
colegas.
• Apoiar o trabalho do Departamen-
to Internacional da Ordem desenvol-
vendo a participação nas organiza-
ções médicas europeias e mundiais.
• Apoiar o desenvolvimento da Co-
munidade Médico de Língua Portu-
guesa e a criação de um Instituto de
Formação Médica Pós-Graduada em
Cabo Verde.

[8] Convergência das orga-
nizações médicas

Esta lista dará todo o apoio a uma es-
tratégia inclusiva em relação aos mé-
dicos e às organizações médicas, de
índole científica ou sócio-profissional,
porque a Ordem somos Todos.
Os objectivos da lista exprimem-se nas
seguintes intenções.

• Promover a realização de encon-
tros regulares com os sindicatos
médicos, no sentido de melhorar a
troca e circulação da informação.

ELEIÇÕES  2008-2010

• Reforçar a articulação com as outras
Ordens de profissionais da saúde.
• Estimular a auscultação regular das
organizações de prestadores liberais
para defender a profissão do colap-
so dos preços e da sua fixação uni-
lateral pelas entidades financiadoras.
• Promover uma auscultação regu-
lar com médicos das diversas insti-
tuições, no sentido de recensear os
problemas e mobilizar a classe para
as tarefas que se colocam.
• Continuar a incentivar a participação
e a acção dos órgãos distritais na solu-
ção dos diferentes problemas iden-
tificados ao seu nível de influência.
• Continuar a descentralizar as reu-
niões regulares ou extraordinárias
do Conselho Regional.
• Promover canais de comunicação
com a imprensa médica e generalista,
fundações, convicções religiosas, es-
colas e estabelecimentos de ensino,
comissões técnicas partidárias,
corporações sócio profissionais. Va-
lorizar as formas de comunicação da
Ordem dentro das normas estatu-
tárias (Gabinete de imprensa e rela-
ções públicas).
• Actuar de forma inclusiva na rela-
ção com todas as organizações mé-
dicas com o objectivo de as envol-

ver no trabalho conjunto com a Or-
dem e de alcançar, em última análi-
se, uma regularidade de auscultação
e colaboração geradoras de coesão
profissional e de maior afirmação dos
médicos no contexto nacional.
• Desenvolver as iniciativas para a
efectiva auscultação e mobilização da
classe com a promoção de Assem-
bleias e de referendos.

Em conclusão:

Com este programa, esta lista procura
concretizar o vasto compromisso
agregador de que é protagonista, dando
a máxima prioridade às propostas que
cimentam e dão força a esse compro-
misso. Trata-se de superar efectivamen-
te divisões do passado através de uma
renovada síntese que transforme a am-
plie a eficácia da intervenção médica.
Este é um programa para gerar consen-
sos, para dar força e agregação à classe.
Este é um programa para defender
a independência e a dignidade dos
médicos.
É um programa para melhorar o de-
sempenho e a governabilidade da Or-
dem em concerto com todos os seus
órgãos, é um programa para pôr Mais
Ordem na Saúde.

Candidatura ao Conselho Regional do Sul

Mandatário da Candidatura: António Pereira Coelho

Mesa da Assembleia Regional
Caldeira Fradique, José Manuel Esteves, Manuel França Gomes, Maria José Reis

Conselho Regional
Isabel Caixeiro, Álvaro Beleza, João de Deus, Eduardo Santana, Fátima Araújo,
José Luís Gomes, Manuela Santos, Nídia Zózimo, Paulo Coelho, Paulo Fidal-
go, Ricardo Mexia

Conselho Fiscal
Francisco Rita, João Coimbra, Rasiklal Ranchhod

Conselho Disciplinar
Francisco Freire de Andrade, Manuel Freitas e Costa, Manuela Reis, João
Furtado, Valente Fernandes

Gabinete do Doente
Alberto Escalda

Programa de Apoio ao Médico Doente
António Sampaio
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«UNIR E DEFENDER
OS MÉDICOS»

Mandatário Nacional – João Rodrigues Pena

Delegado da Candidatura – Joshua Ruah

Presidente da Assembleia Regional – Hélder Monteiro

Presidente do Conselho Fiscal – Gabão da Veiga

Presidente do Conselho Disciplinar – Nobre Leitão

Presidente do Conselho Regional – Manuel de Carvalho
Rodrigues

Os Princípios da Candidatura
O Governo da Ordem dos Médicos assente no

Conselho Nacional Executivo, deve ser consti-

tuído por uma equipa nacional unificada em tor-

no de um programa e de um projecto nacional,

procurando a conciliação de interesses, a união

de esforços e a promoção de consensos.

O Conselho Regional do Sul enquanto
integrante do Conselho Nacional Exe-
cutivo deve actuar com clareza, para que
os médicos, os poderes e a sociedade
percebam o sentido, o alcance e a de-
terminação das suas posições.
Saberemos actuar com transparência,
informando os médicos das propostas
que defendemos nos múltiplos proble-
mas que actualmente afectam a digni-
dade, o prestígio e de uma forma geral
as condições de trabalho dos Médicos,
bem como as pressões oriundas das
mais diversas entidades que sobre to-
dos nós têm vindo a recair, sem que se
note qualquer estratégia ou posição
dos actuais dirigentes.
Actuaremos com oportunidade, inter-
vindo por antecipação e em tempo útil.
Exerceremos o nosso mandato com
firmeza, expressando com coragem os
elogios ou as críticas que quaisquer
iniciativas legislativas me mereçam.
Propomo-nos transformar a Ordem
dos Médicos numa organização dota-
da de capacidade de iniciativa, ambici-

1 – Define-se por medicina.

a)A actividade de avaliação diagnóstica,
prognóstica, de prescrição e de exe-
cução das medidas preventivas e tera-
pêuticas relativas à saúde das pessoas,
grupos ou comunidades, sem prejuízo
das disposições legais relativas aos ac-
tos médicos dentários e odontológicos
b)A realização de exames de perícia
médico-legal e respectivos relatórios
c)Os actos de declaração de estado
de saúde, de doença ou de óbito de
uma pessoa

2 – O exercício da medicina é da exclusiva
competência dos licenciados em Medicina
regularmente inscritos ou registados na Or-
dem dos Médicos, podendo a prática das
técnicas de execução inerentes àquele exer-
cício ser realizada directamente por estes ou
sob a sua orientação e responsabilidade.

Manuel de Carvalho Rodrigues

osa, capaz de intervir por antecipação
e de se assumir como interlocutor e
protagonista na formulação dos prin-
cípios técnicos das políticas de saúde.
A Ordem dos Médicos deve agir no
pressuposto que a defesa dos doentes
implica a defesa dos médicos e que a
defesa dos médicos implica a defesa
dos doentes. O Estatuto da Ordem
prevê que esta tem como finalidades,
para além daquelas evidentemente re-
lacionadas com a ética, a deontologia e
a qualificação profissional, «fomentar e
defender os interesses da profissão
médica a todos os níveis», bem como»
dar parecer sobre todos os assuntos
relacionados com a organização dos
serviços que se ocupem da saúde».
Apresentaremos uma proposta defini-
dora de Acto Médico, adoptando a for-
mulação da União Europeia de Médi-
cos Especialistas (UEMS).
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a) Consagrar, por via da revisão do Es-
tatuto ou outra, a competência especí-
fica da Ordem dos Médicos no comba-
te ao exercício ilegal da medicina e à
publicidade enganosa relacionada com
a saúde e a doença dos cidadãos
b) Lutar por todos os meios ao nosso
alcance pela alteração da legislação
sobre a Receita Médica de modo a
impedir, qualquer forma, directa ou in-
directa, a modificação da prescrição.
c) Combater a aplicação do Protoco-
lo celebrado entre a Associação Naci-
onal de Farmácias e o Governo, no-
meadamente no que se refere à possi-
bilidade de instalação de meios auxili-
ares de diagnóstico e terapêutica nas
farmácias ou à prática disfarçada de
actos médicos naqueles estabeleci-
mentos.
d) Consagrar, por via da revisão do Es-
tatuto, a competência da Ordem dos
Médicos na defesa da liberdade, inde-
pendência e autonomia dos médicos,
nomeadamente no âmbito da celebra-
ção dos contratos individuais de traba-
lho, adoptando os princípios seguintes:

• que são nulas as estipulações
contratuais, bem como quaisquer
orientações ou instruções da enti-
dade contratadora que restrinjam a
isenção e a independência do médi-
co ou que, de algum modo, violem os
princípios deontológicos da profissão.
• que cabe à Ordem dos Médicos
apreciar a validade das estipulações,
orientações e instruções dos con-
tratos individuais de trabalho e sua
compatibilidade com os deveres da
deontologia profissional.

e)Fazer cumprir o Código Deontoló-
gico dos Médicos que obriga os res-
ponsáveis clínicos das unidades de saú-
de a comunicarem à Ordem dos Mé-
dicos o teor dos contratos individuais
de trabalho celebrados com médicos
na respectiva instituição.
f) Pugnar pela reposição da tabela de
nomenclatura e valor relativo dos ac-
tos médicos actualmente suspensa por
intervenção da Autoridade da Concor-
rência e proceder à sua revisão.
g) Criar uma estrutura de apoio a
médicos injustamente caluniados de
forma a reparar os danos causados ao

seu bom-nome e ao seu prestígio pro-
fissional.
h) Criar a Linha SOS Médico destina-
da a prestar apoio a médicos que dele
careçam em resultado de situações de
conflito, violência ou agressividade de
que sejam vitimas no exercício da sua
actividade profissional, de acordo com
as recomendações sobre política cri-
minal do Conselho Superior do Minis-
tério Público.
A Ordem dos Médicos deve defender
o Serviço Nacional de Saúde, no con-
texto do Sistema Nacional de Saúde,
enquanto elemento estruturante e
decisivo de solidariedade e coesão
social, de protecção dos doentes, de
promoção da qualidade do exercício
da medicina e de diferenciação técni-
ca dos médicos, através de carreiras
médicas.
Reivindicaremos a participação da
Ordem dos Médicos nas negociações
do Acordo Colectivo de Trabalho para
os Hospitais do Serviço Nacional de
Saúde em cooperação estratégica com
os Sindicatos Médicos (FNAM e SIM),
com vista à salvaguarda de uma estru-
tura de carreira médica devidamente
certificada que garanta:

- a diferenciação técnica dos médicos
- a equivalência de qualificações que
permita a sua aplicação universal, in-
dependentemente do vínculo laboral
ou do estatuto jurídico da unidade de
saúde, de forma a assegurar a liber-
dade de circulação entre sectores
- a universalidade do acesso e a qua-
lidade da formação durante o inter-
nato
- a existência de programas de for-
mação médica contínua, asseguradas
pela entidade patronal, criando in-
centivos à mesma e associando-a à
progressão na carreira e à remune-
ração
- a valorização do mérito e da quali-
dade do desempenho profissional

Pugnaremos pela realização de concur-
sos de provimento nas unidades de
saúde cujos quadros apresentem va-
gas não preenchidas bem como pela
periodicidade anual da realização dos
concursos de habilitação.
Monitorizaremos o processo de Re-

forma dos Cuidados de Saúde Primá-
rios de acordo com os seguintes prin-
cípios:

- apoiar o principio da criação de
Unidades de Saúde Familiares, en-
quanto processo de adesão volun-
tária, de auto-organização e de lide-
rança médica.
- garantir a não discriminação dos
médicos não aderentes, nomeada-
mente no que se refere à progres-
são na carreira, ao acesso à forma-
ção médica e à melhoria das condi-
ções de exercício profissional, salva-
guardando os direitos já adquiridos.
- combater quaisquer limitações à li-
berdade de prescrição de meios de
diagnóstico e terapêutica, de acor-
do com o estado da arte, rejeitando
absolutamente o modelo do «Orça-
mento Clínico»

i)Pugnaremos para que a especialida-
de de Saúde Pública mantenha a res-
pectiva independência técnica e recu-
sando a sua subordinação a entidades
de âmbito autárquico.
Defenderemos a liberalização do aces-
so ao regime de convenção que deve
ser apenas condicionado à verificação
de critérios técnicos definidos pela
Ordem dos Médicos, como sejam o
titulo de especialista e o cumprimen-
to das normas técnicas definidas pe-
los Colégios de Especialidade ou Co-
missões Técnicas de Sub-Especialida-
de ou Competência.
A Ordem dos Médicos, organização
que por imposição estatutária repre-
senta todos os médicos, deve assumir
um papel fundamental na promoção da
unidade entre as organizações repre-
sentativas de médicos, designadamente
dos sindicatos médicos.:
Para tal fomentaremos a estreita cola-
boração entre Ordem e Organizações
Sindicais, amantendo com estas uma
atitude de diálogo, de preocupação e
de intervenção nas várias vertentes do
exercício da profissão médica e do bem
estar dos seus profissionais, sabendo,
naturalmente, respeitar as éreas de
acção especifica dos Sindicatos.
A Ordem dos Médicos deve ser a enti-
dade que regula, certifica e promove ac-
tivamente a Formação Médica Pós-Gra-



90 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Novembro 2007

duada e que valida, reconhece e atribui
os títulos de qualificação profissional.
Defenderemos a aplicação do princi-
pio estatutário que é da exclusiva com-
petência da Ordem dos Médicos, atra-
vés dos seus Colégios de Especialida-
de, a definição dos programas de for-
mação do respectivo internato e a
definição e verificação dos critérios
qualitativos e quantitativos de atribui-
ção de idoneidade formativa.
Criaremos as condições para o desen-
volvimento de uma estratégia de coo-
peração entre Colégios de Especiali-
dade e Sociedades Científicas no âm-
bito das respectivas relações e repre-
sentações internacionais.
Adoptaremos os princípios seguintes
relativamente ao Internato Médico, em
estreita colaboração com os Colégios
de Especialidade e o Conselho Nacio-
nal do Médico Interno:

- defender que os mapas de vagas
do concurso de ingresso ao inter-
nato médico sejam do conhecimen-
to dos médicos interessados à data
da realização do respectivo exame
de acesso
- definir como um dos critérios para
a atribuição de idoneidade formativa,
quando aplicável, a existência de car-
reira médica estruturada e quadro
médico efectivamente dirigido por
médico da especialidade com a ca-
tegoria de chefe de serviço ou, pelo
menos, com o grau de consultor, em
circunstancias justificadas e aceites
pela direcção do respectivo colégio
- consagrar a definição legal do per-

fil adequado ao desempenho da fun-
ção de orientador de formação
- realizar cursos certificados para
orientadores de formação
- promover a identificação junto dos
colégios de especialidade dos médi-
cos com funções de orientador de
formação
- pugnar pela criação de incentivos
ao desempenho das funções de
orientador de formação
- consagrar o principio que a reali-
zação de trabalho extraordinário dos
médicos internos fora do âmbito dos
programas de formação da respec-
tiva especialidade deve depender do
acordo expresso dos mesmos
- instituir a atribuição de bolsas de
estudo para formação, durante o in-
ternato, promovidas pela Ordem dos
Médicos
- definir o conteúdo das grelhas de
avaliação do exame final do interna-
to, a serem obrigatoriamente publi-
cadas na Revista da Ordem dos Mé-
dicos, pelo menos 2 anos antes da
época de avaliação a que disserem
respeito
- defender o principio de qualquer
especialista pela Ordem dos Médi-
cos poderá integrar os júris de ava-
liação do internato médico, indepen-
dentemente do respectivo vínculo
contratual a unidades de saúde
- instituir a apresentação, após a re-
alização do exame final de internato
e aquando da inscrição no Colégio
da respectiva Especialidade, de um
Relatório sobre a Formação

- Prestigiaremos o Dia do Médico,
aproveitando a data para em Sessão
Solene consagrar todos os novos
Especialistas desse ano pela atribui-
ção do Diploma de Especialista.

A Ordem dos Médicos deve criar, por
via interna ou por negociação com en-
tidades terceiras, mecanismos de soli-
dariedade e protecção aos médicos.
Criaremos mecanismos de solidarie-
dade a médicos carenciados, alargan-
do os apoios actualmente existentes.
Criaremos mecanismos de solidarie-
dade a familiares directos de médicos,
segundo valor a definir, de acordo com
a disponibilidade do Fundo de Solida-
riedade.
A Ordem dos Médicos deve tomar a
iniciativa de propor junto do Poder
Legislativo a revisão do seu Estatuto e
de proceder à modificação do Código
Deontológico.
Defenderemos a revisão do Estatuto
da Ordem dos Médicos e do Código
Deontológico ponderando a inclusão
no Estatuto da Ordem de normas
deontológicas (como já acontece com
outras Ordens) ou a elaboração de
Recomendações Éticas sobre matéri-
as sobre as quais não exista consenso
para sua inclusão estatutária, garantin-
do ainda e desta forma a resolução de
contradições insanáveis com o
ordenamento jurídico do país.

Submeteremos a consulta universal de
todos os médicos, com valor vincula-
tivo, os projectos de revisão do Esta-
tuto e do Código Deontológico.
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Envie-nos os seus artigos
Para que a revista da Ordem dos Médicos possa ser sempre o espelho da opinião dos
profissionais de todo o país, agradecemos a colaboração de todos os médicos que dese-
jem partilhar as suas opiniões, experiências ou ideias com os colegas, através do envio
de artigos para publicação na Revista da Ordem dos Médicos. Os artigos devem ser
acompanhados de uma fotografia do autor (tipo passe) e poderão ser enviados para os
contactos que se encontram na ficha técnica (morada da redação e/ou respectivo e-
mail).
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Para obstar às limitações do funciona-
mento da OM é preciso promover a
unidade na diversidade é preciso ter
uma visão estratégica para os serviços
de saúde, é preciso aprofundar com
base técnico-científica o desenvolvi-
mento do SNS, é preciso ligar a OM à
Universidade e às associações profis-
sionais e científicas. No fundo, criar a
unidade na acção em torno de projec-
tos sem exclusões e sem tactismos de
interesses menores.

Candidatura ALTERNATIVA
PARA A ORDEM DOS MÉDICOS

Bases Programáticas

Com o objectivo de construir um verdadeiro património de análise e re-

flexão escrita com os recursos próprios e em cooperação com o mundo

académico e da investigação em saúde e em serviços de saúde apresenta-

mos um conjunto de propostas que, sendo do bastonário e de toda a Can-

didatura «Alternativa para a Ordem dos Médicos», devem ser consideradas

como projectos a desenvolver e como tal inacabados abertos a todos os

contributos dos médicos e outros relevantes.

I – Defesa em progresso do
Serviço Nacional de Saúde
Constitucional

O Serviço nacional de saúde (SNS) tem
sido fundamental para a saúde dos por-
tugueses no seu conjunto, pesem em-
bora as conhecidas dificuldades e es-
trangulamentos que é necessário alte-
rar. A Candidatura «Alternativa para a
Ordem dos Médicos» defende o SNS
com base em análise científica da reali-
dade vigente e das suas potencialidades.

1. Razões técnico-científicas do
seu êxito
O SNS respondeu a fases muito defi-
citárias da Saúde em Portugal: com ele
saiu-se do Terceiro Mundo para pa-
drões mínimos de serviço público de
saúde, geral e universal, como a Cons-
tituição determina.

2. Principais debilidades
O SNS atravessou fases de sub-financi-
amento e de má organização que colo-
caram em risco não só a sua eficácia
como também a sua continuidade.

3. A necessidade da sua remodela-
ção e actualização em progresso
Por essas razões dizemos que o SNS

tem de ser remodelado e actualizado,
de modo a adaptar-se aos novos tem-
pos, às reais necessidades das popula-
ções e às novas condições económi-
co-financeiras cada vez mais apertadas
que lhe são impostas de fora.

4.  A importância da participação
dos profissionais de saúde
Defendemos sem qualquer hesitação
que estas alterações, que são urgen-
tes, devem ser conseguidas com o con-
curso interessado dos profissionais da
Saúde e, entre eles em plano indiscutí-
vel, os médicos.

5. Os benefícios da informati-
zação da actividade clínica e da
actividade médica em geral há
tanto tempo esperada
As aquisições da modernidade, entre
elas, por exemplo, a informatização da
actividade clínica são caminhos a per-
correr com a velocidade que a pró-
pria vida permita e que devem ser
aproveitadas para benefício especial
dos utentes dos Serviços de Saúde
públicos e outros.

6. Vantagens da perspectiva de saú-
de publica e dos ganhos em saúde
e do planeamento em saúde

Jaime Mendes
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A perspectiva de saúde pública traz
vantagens ao SNS e ao seu funciona-
mento efectivo em função dos interes-
ses das populações em geral e dos que
a ele recorrem.

7. Vantagens de participação das
populações
Na planificação e funcionamento do
SNS e na distribuição dos serviços pelo
território devem ser auscultadas vali-
damente as populações e os seus re-
presentantes. Há vantagem nessa par-
ticipação. Há desvantagem no
distanciamento que se tem pretendi-
do impor.

8.  Vantagens das finanças locais,
regionais e nacionais de saúde
– estudar os melhores critérios
Com princípios de distribuição equi-
tativa melhoram as condições do exer-
cício e melhoram os resultados do
SNS, inclusive ao nível das suas finan-
ças no todo nacional e também aos
níveis local e regional.

9. Garantia da ética e deontologia
nos serviços de saúde – Código de
Ética para os médicos do SNS
Dadas as condições especiais de exer-
cício da actividade clínica no SNS, jus-
tifica-se que se estabeleçam normas
éticas especiais também. A Candidatu-
ra «Alternativa para a Ordem dos
Médicos» assume o compromisso de
promover os passos tendentes a esta-
belecer um Código de Ética para os
médicos do SNS.

10. Cooperação entre as profis-
sões da saúde
Não se podem dispensar os contri-
butos de todos os profissionais da saú-
de que funcionam no SNS. Pelo con-
trário, há toda a vantagem em promo-
ver essa cooperação.

11. Aproximação aos profissionais
da administração em saúde
Na administração da Saúde, nomeada-
mente entre os administradores hos-
pitalares, há profissionais muito capa-
zes e que devem ser alvo de um esfor-
ço de sinergias também nesta área in-

dispensável a um bom resultado con-
junto.

II – Defesa das carreiras mé-
dicas

A candidatura «Alternativa para a Or-
dem dos Médicos» compromete-se a
defender eficazmente e com determi-
nação as carreiras médicas.

1. A defesa das carreiras médicas
é um elemento basilar da Candi-
datura
Este é um dos suportes da qualidade,
da efectividade e da eficiência da pres-
tação de cuidados médicos e ainda da
garantia da realização profissional dos
médicos.

2. O que traz de novo o velho
taylorismo nos cuidados médicos
e de saúde
Uma das principais «pechas» do sec-
tor resulta de processos antiquados
e pouco científicos de gestão e de
administração. Modernizar esses pro-
cessos é uma necessidade e uma ur-
gência.

3. Os maus resultados da parcia-
lização das actividades em saúde
Defendemos uma visão global das ac-
tividades do sector. A produção
contabilística e de mercado neoliberal
poderá ser um grande negócio finan-
ceiro mas é um mau princípio que deve
ser combatido.

4. A hierarquização dos cuidados
e dos profissionais por critérios de
formação demonstrada é uma
vantagem em relação à gestão
casuística
Efectivamente, a formação é o pilar de
um bom exercício da actividade médi-
ca técnica e cientificamente demons-
trado.

5. Vantagens da produção integra-
da versus produção à peça
No mesmo sentido defendemos a inte-
gração, em detrimento da comparti-
mentação, na prestação de cuidados de
saúde e de doença.

6. A necessidade de códigos de
boas práticas e protocolos de
acção
Toda a actividade médica deve ser su-
jeita, tanto quanto possível, a regras de
boas práticas escritas legitimadas pela
praxis profissional tendo em vista a ga-
rantia da qualidade e a minimização do
chamado erro médico, baseados na
responsabilização ehonestidade do tra-
balho desenvolvido.

7. Garantia de patamares de for-
mação
A formação é da responsabilidade do
empregador até aqui muitas vezes au-
sente. A formação contínua e a avalia-
ção do desempenho ao longo da vida
profissional é matéria de grande rele-
vância para a OM.

8. Em especial: a formação pós-
graduada dos jovens internos
Esta formação é encarada como a base
do exercício profissional de excelên-
cia e tem de ser uma área de inter-
venção prioritária da OM e das direc-
ções dos colégios de especialidade com
a participação obrigatória dos própri-
os internos.

9. Garantia de princípios de remu-
neração equitativos
A OM deve acompanhar a efectivação
do direito à retribuição de acordo com
o trabalho produzido bem como ou-
tros direitos laborais cuja defesa cabe
aos sindicatos.

10. Integração de todos os profis-
sionais na estrutura de carreiras
As carreiras médicas são unas e como
tal devem ser valorizados todos os ní-
veis de formação a começar pelo in-
ternato (garantia aos jovens e aos
menos jovens).

11. Garantia do trabalho em
equipa
O trabalho em equipa multi-profissio-
nal e transdisciplinar é uma pedra de
toque da medicina moderna a ser efec-
tivado segundo as especificidades de
cada organização de serviços em con-
creto.
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12. Garantia da integração
Sempre que necessário a integração
dos diversos contributos das diferen-
tes especialidades e de outros profis-
sionais de saúde para um objectivo co-
mum de saúde ou de prestação de
cuidados médicos deve ser equacio-
nado pela OM.

13. Actualização das carreiras
A actualização e a estruturação das car-
reiras, conteúdos, níveis e meios de
acesso, bem como a avaliação de de-
sempenho ao longo da vida, devem ser
uma preocupação permanente da OM,
nomeadamente nos conteúdos funci-
onais e napromoção do internato a
grau de carreira.

14. As condições de trabalho mé-
dico
É tempo de estudar, debater, imple-
mentar os novos paradigmas da pro-
fissão, valorizando a saúde dos mé-
dicos no local de trabalho e criando
boas condições de trabalho que fa-
çam caminho pelo século XXI, em
vez de continuar virados para o pas-
sado.

III – A promoção social e cul-
tural dos médicos

É premente aumentar o prestígio da
actividade médica. A Ordem não o tem
feito. Pelo contrário. De facto, é reco-
nhecido pela generalidade dos colegas
que a OM, como estrutura integrante
do nosso sistema de saúde, não tem
sabido, não tem sido capaz de defen-
der os médicos e a medicina perante
a política ofensiva, agressiva e de pen-
dor neoliberal desenvolvida pelos úl-
timos governos.
Eis as principais medidas a to-
mar neste capítulo, para as
quais os membros da candida-
tura «Alternativa para a Or-
dem dos Médicos» darão o seu
eficaz contributo, cada um ao
nível de intervenção que lhe
vier a competir:

1. A valorização do potencial so-
cial da nossa actividade

2. O contributo da nossa cidada-
nia para a paz e para a justiça
social

3. O enriquecimento cultural dos
médicos

4. O convívio cultural entre pares
e outros sectores da sociedade

5. A fruição do ambiente, da bele-
za e do património cultural naci-
onal e internacional

6. A solidariedade entre colegas
em especial par com os que se en-
contrem em dificuldade

7. O nosso contributo no espaço
europeu e internacional para de-
mocracia em saúde

8. Não à mercantilização da
doença

9. A solidariedade internacional
em saúde

IV – A reorganização inter-
na da OM

A organização interna da Ordem está
obsoleta e é sentido por todos que
não corresponde às actuais necessida-
des de representação das diversas sen-
sibilidades e correntes de opinião exis-
tentes entre os médicos. Actualmen-
te, a nível nacional, só o Presidente OM
é eleito directamente pelos médicos.
As restantes estruturas executivas aos
diversos níveis são eleitas por lista sem
representação proporcional o que re-
tira representatividade e facilita a mo-
nopolização da OM por grupos insta-
lados.
É necessária outra estrutura da OM,
outros estatutos, que durante o pró-
ximo mandato serão postos à discus-
são e aprovação dos médicos.

1. Novos estatutos, nova demo-
cracia…
… porque os actuais estão ancilosados
e desadaptados em relação à mudança
dos tempos.

2. Princípio da proporcionalidade…
… na construção dos órgãos plenári-
os bem como na constituição de exe-
cutivos resultantes destes.

3. Garantia da pluralidade…
… de contributos para a contrição das
posições da OM.

4. Valorização dos colégios de es-
pecialidade…
… com a garantia de autonomia e
meios para exercer a sua actividade.

5. Criar espaços de análise…
… e avaliação de temas que interes-
sem a diversas especialidades.

6. Promover planos de acção de
cada especialidade
Uma das medidas essenciais para visar
a operacionalidade das especialidades
é a dotação de cada uma delas do seu
projecto de intervenção, com planos
de acção adequados.

7. Política de comunicação aber-
ta e pluralista entre médicos
Fundamental: mudar os mecanismos de
interacção que a OM coloca ao dispor
dos médicos. Há que instituir e execu-
tar uma política de comunicação am-
pla e diversificada, plural e abrangente
– ao contrário do que tem sucedido.

8. As relações institucionais…
… serão as próprias dos órgãos de
Estado e de governo, sem quebra da
autonomia de associação livre de mé-
dicos que também é a OM.

 V –  Representação externa

Há que dar maior dignidade às rela-
ções institucionais e à representação
externa da OM, adequando cada caso
à realidade em causa e diversificando
o tipo de representação:

1. Junto dos organismos de Es-
tado

2. Junto da comunidade científica

3. Junto das Universidades

ELEIÇÕES  2008-2010
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4. Internacionalmente

5. Conjuntamente com os PALOP

6. Acompanhamento dos movi-
mentos de utentes e de doentes

7. Estreita cooperação com ou-
tras associações incluindo as sin-
dicais e não somente nos perío-
dos pré eleitorais Um novo tipo
de Fórum Médico

VI – Que metodologias de
trabalho vão ser defendidas?

Entre outras, eis as principais:
• Primado do trabalho em equipa, se-
guimento da vontade das maiorias e
com respeito pelas minorias.
• Medidas técnicas baseadas na evi-
dência própria ou documentada.
• Trabalho de consenso perma-
nente.
• Auscultação dos profissionais. Pro-

mover o estatuto da sondagem e do
referendo inter-pares.
• Abertura do gabinete de apoio ao
médico com uma componente téc-
nica e também jurídica (mas esta
nunca isoladamente mas sempre ao
serviço das orientações médicas).
• Organização e agilização dos pro-
cessos com ou sem implicação dis-
ciplinar e a sua credibilização com
eventual contribuição de elementos
externos (magistrados por exemplo)
• Penalização exemplar e atempada
dos casos disciplinares justificados.
Análise dos incidentes críticos de in-
teresse mais geral para a classe e even-
tualmente para a opinião pública.
• Colaboração com a Inspecção-ge-
ral da Saúde na componente técnica
da acção médica.

VII – Compromisso dos mem-
bros das listas da Candidatura
«Alternativa para a Ordem dos
Médicos»

Os membros da Candidatura «Alter-
nativa para a Ordem dos Médicos»
assumem o solene compromisso de
que, no exercício efectivo dos seus
cargos, a começar pelo de Bastonário,
irão promover a democratização
interna da OM e assegurar a defesa
técnica e cientificamente fundamenta-
da dos legítimos interesses dos
médicos, a qualidade da medicina
no sector público e privado, os
princípios e valores éticos e
deontológicos, a formação e a
qualificação profissional, a inde-
pendência e autonomia técnica
do exercício profissional em coe-
rência com a elevada dimensão huma-
na e social da profissão, defendendo
os superiores interesses dos do-
entes e da população em geral no
respeito pelo direito constitucional à
saúde.

25 de Outubro de 2007
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Gaivotas em Fim de Verão
Leonor Duarte de Almeida lançou no
dia 22 de Novembro na Biblioteca
Histórica da Ordem dos Médicos o
seu romance com o título Gaivotas
em Fim de Verão.
A autora, médica oftalmologista, con-
segue no dizer de Isabel do Carmo, a
prefaciadora, «ver de lado a lado e
ter um campo de visão a varrer a re-
alidade e a descobrir detalhes onde
os outros distraidamente passaram
e não viram...»
A obra, cuja apresentação ficou a car-
go de Isabel do Carmo, foi editada
pela Parceria A.M.Pereira.

Para Além do Mal
António Sampaio (psiquiatra) e Miguel
Vieira (enfermeiro graduado) editaram
recentemente o romance Para Além
do Mal – Pré-história e história de
um psicopata. Os direitos de autor
da 1ª edição revertem a favor do Fun-

do Financeiro da Revista de Psiquia-
tria do Hospital Júlio de Matos. Nes-
te livro o que interessou aos auto-
res foi explicar a génese de compor-
tamentos que não tendo que ser ne-
cessariamente anti-sociais, revelam
uma origem quase não-humana.

Livros
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Compromissos de Candidatura e Pro-
grama de Acção para o triénio 2008-
2010:

• Criação de um Plenário Consultivo,
constituído por membros inerentes
(médicos pertencentes a anteriores

«Pelo Futuro, Pelos Médicos

e Pela Saúde Nos Açores»

ELEIÇÕES  2008-2010
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contros/visitas aos Centros de Saúde
e Hospitais da Região (promovendo
uma relação mais profícua entre Or-
dem e Médicos);
• No intuito de promover a qualidade
do exercício profissional, criação de
Núcleos de Trabalho, incluindo as se-
guintes áreas:

- Núcleo Saúde Materno-Infantil
- Núcleo Urgência/Emergência
- Núcleo Oncologia
- Núcleo Cuidados Primários de
Saúde
- Núcleo Formação/Internato Médicos
- Núcleo Gestão em Saúde e Qualidade
- Núcleo Investigação/Epidemiologia

• Criação do Gabinete de Apoio ao
Cidadão;
• Realização do Congresso Médico dos
Açores, sob o tema «Estado da Saúde
na Região A. Açores, situação actual e pers-
pectivas futuras»;
• Publicação de Boletim Informativo
trimestral, divulgando actividades da
Ordem e temas de interesse médico
e geral;
• Criação da página na Internet do
Conselho da Região A. Açores;
• Organização e fomento de Acções
de Formação;

CONSELHO MÉDICO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Mandatário: Acácio José Cordeiro
Delegado da Candidatura: Hermano Chorão de Almeida Lima

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Francisco Pacheco Rego Costa
Vice-Presidente: José António Amaral de Sousa
1º Secretário: Aida Maria Brandão Paiva São João
2º Secretário: Lénia Gracinda Mendonça Amaral

Conselho Distrital
Presidente: Eduardo Albergaria Leite Pacheco
Vogais: Aída Maria Mateus de Sousa Bártolo

Maria Cristina Fraga Gomes Freire de Barros
Pedro Miguel Maurício Cordeiro
Rui Manuel Lemos Bettencourt

Membros Consultivos do Conselho Regional
Irene Maria Antunes Pereira
Jorge Correia dos Santos

direcções) e membros não inerentes
(delegados institucionais da Ordem e
outros);
• Nomeação, após escolha pelos pa-
res, de Delegados da Ordem dos Mé-
dicos nos diversos locais de trabalho
e promoção com regularidade de en-

MENSAGEM
Caros Colegas, a crise na Saúde adquire maior evidencia ao nível do SRS/SNS onde, ao invés da sua reformulação, se
preferiu enveredar por uma aventureira via de profundas e drásticas mudanças, insuficientemente estudadas e avaliadas
quanto a consequências futuras, mas aparentemente comprometedoras da regular continuidade daqueles Serviços de
Saúde tal como foram idealizados e, de imediato, geradoras de instabilidade, insegurança e incertezas. Simultaneamente
desarticularam-se as Carreiras Médicas e promoveu-se a precarização laboral, acentuondo-se a funcionalização médica,
como panaceia para males seguramente alheios a este grupo profissional.
Finalizando um mandato de gestão corrente estatutário, impor-se-ia uma passagem de testemunho, caso não tivesse
surgido um franco e irrecusável desafio lançado pelos jovens médicos, propondo-se conjugar a sua vitalidade e entusias-
mo, voluntarismo e disponibilidade, capacidade de trabalho e competência, já bem comprovados, com a experiência e
conhecimentos acumulados por direcções anteriores, numa candidatura conjunta de forte e inequívoco sentido de
transição, organizada e actuante, ao serviço da classe médica e da saúde.
É também forte a convicção e a certeza de que, em tão difícil e conturbado momento, uma direcção com um número
relativamente reduzido de elementos, por imperativos de ordem estatutária, só por si, não poderá dar resposta eficaz às
responsabilidades e tarefas com que se virá a deparar, sem uma maior mobilização e apoio directo da Classe Médica em
geral e de cada Colega em particular. Por isso se apela à colaboração de todos os que queiram e possam, seja integrando
os grupos de trabalho a formar, seja participando activamente nas reuniões e outras acções a serem promovidas.
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Nos últimos tempos temos assistido a
um conjunto de medidas e decisões,
inclusivamente de índole legislativa,
susceptíveis de condicionarem, a cur-
to prazo, profundas alterações infa-
mantes e inevitavelmente deturpado-
ras dos princípios e dos valores sub-
jacentes à profissão médica.
Estas alterações interferem, de forma
inquestionável, no normal e adequa-

Programa de Acção

DEFENDER OS MÉDICOS E CONTINUAR
A DINAMIZAR A ORDEM

do desempenho das nossas funções,
destruindo pilares fundamentais da or-
ganização do sistema de saúde
inviabilizando uma medicina de quali-
dade, precarizando ainda mais a rela-
ção médico-doente e colidindo in-
clusivamente com a nossa autonomia
e ética.
Por isso e porque pensamos consti-
tuir, no ALGARVE, a melhor e mais

enérgica opção para o próximo trié-
nio, apresentamos a nossa candidatu-
ra e respectivo programa de acção.

Defesa dos Médicos

Podemos considerar a Ordem como
uma entidade corporativa na vertente
em que é exclusivamente constituída
e gerida por pessoas cujo denomina-
dor comum reside no exercício de uma
profissão. Neste contexto, a Ordem
tem necessariamente de assumir fun-
ções de defesa dos seus associados.
A Ordem dos Médicos tem de conti-
nuar a ser credível, identificada como
isenta e intérprete dos mais elevados
valores éticos, só assim poderá, com
eficácia, defender os seus associados
quando a razão lhes assiste.
Para que a prossecução deste dever
de defender os médicos seja eficiente
torna-se indispensável que as listas
candidatas aos órgãos do Distrito
Médico do Algarve tenham objectivos
tangíveis, apresentem candidatos
credíveis, com capacidade de interven-
ção e com papel activo na defesa da
Classe e da Região.
Será impossível cumprir este propósi-
to se se constituírem listas que mais
não sejam do que uma amálgama de
pessoas de pensamento e prática com-
pletamente díspares, a quem não se
lhes reconhece qualquer opinião so-
bre a Saúde, até agora, mas que se jun-
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DISTRITO MÉDICO DO ALGARVE

Mandatário: Horácio Luís Guerreiro
Delegado da Candidatura: Luís Filipe Ribeiro de Almeida Gomes

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Rui dos Santos Tomé
Vice-Presidente: António João Moita
1º Secretário: Ana Maria Gonçalves Lares
2º Secretário: João Rodrigues Cunha

Conselho Distrital
Presidente: Gildásio Martins dos Santos
Vogais: Eduardo Manuel Brasão Costa

Fernando Manuel Ferreira da Silva Van Der Kellen
José Manuel Valente Ramos
Maria Clara de Sousa Pires

Membros Consultivos do Conselho Regional
Álvaro José Alves Pereira
Carlos Manuel Furtado Glória
Daniel João Freire Cartucho
Domingos Amadeu Santos Rodrigues
Lisete de Jesus Neves Romão

• Elaboração de Inquérito ao Grau de
Satisfação Médica nos Açores e levan-
tamento das necessidades de cada sec-
tor e especialidade;
• Promoção da recepção anual aos mé-
dicos internos iniciando formação em
estabelecimentos de saúde da R.A.A.
• Promoção de mais estreito relacio-
namento com os alunos do curso de
Medicina da Universidade dos Açores.

• Dinamização da sede do C.R.A.A.
promovendo reuniões médicas, cien-
tíficas e culturais.
• Promoção de reuniões com outras
associações médicas, especialmente
Sindicatos e Associação Clínicos Ge-
rais para Fórum Médico Açores.
• Instituição do prémio Ordem dos Mé-
dicos – R.A.Açores, a atribuir ao melhor
projecto/trabalho de médicos ou alu-

nos de medicina;
• Organização de Centro de Recolha
de Dados e Documentação, com Ela-
boração de Álbum sobre «Histórias de
vida dos médicos nos Açores»
• Aquisição, na Terceira, de uma Dele-
gação do Conselho da Região A.A. da
O. Médicos e dinamização.
• Estreitar o relacionamento com as
outras Ordens profissionais.

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Algarve, Lista D
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tem com um qualquer objectivo
imediatista de transitório apoio a um
candidato a bastonário.

Defendemos:
A – Assumimos o compromisso de
defender os médicos com verticalidade
e intransigência.
B – Procuraremos, por todos os mei-
os ao nosso alcance, evitar conflitos
entre médicos ou resolvê-los com in-
dependência e isenção.
C – A Ordem dos Médicos deve apoi-
ar o sindicalismo médico, estimulando
os médicos a sindicalizarem-se e atra-
vés dos sindicatos defender os seus in-
teresses relativamente ao exercício de
funções assalariadas. A Ordem deve ter
uma atitude isenta em relação aos dois
sindicatos médicos existentes.
D – A Ordem deve apoiar os médicos
do sector liberal, apoiando o exercí-
cio livre da medicina, a competitividade
das empresas médicas e convenções
justas e universais.
E – Reforçaremos, junto do CRS e do
Bastonário, a necessidade de continu-
ar a pressionar as estruturas compe-
tentes, no sentido de acelerar a reso-
lução do conflito com a Autoridade
da Concorrência, bem como a revi-
são e reposição do Código de No-
menclatura e Valor Relativo dos Ac-
tos Médicos.

Carreiras Médicas

Perante as tentativas em curso de re-
forma das carreiras médicas e consi-
derando que:
1 – As carreiras médicas asseguraram
e asseguram uma hierarquia de com-
petência técnica, de competitividade,
de formação e de desenvolvimento
profissional contínuo pós-graduado.
2 – As carreiras médicas contribuíram
decisivamente para a qualidade da
medicina portuguesa e para os exce-
lentes resultados já alcançados pelo
SNS.

Defendemos:
A – A Ordem dos Médicos será um
dos interlocutores que, forçosamen-
te, terá de participar numa eventual

reestruturação das carreiras médicas.
B – Discussão alargada no seio da Or-
dem, para a qual contribuiremos com
propostas credíveis e consensualmente
aceites.
C – Nessas propostas será necessário
garantir para cada área da medicina um
programa de desenvolvimento previs-
to para acompanhar a duração da ac-
tividade profissional, impedindo que o
desenvolvimento profissional dos mé-
dicos dependa da qualidade da Insti-
tuição, pública ou privada, onde traba-
lham ou da imposição de regras de
progressão de carácter organizacional.

Jovens Médicos

Aos jovens médicos é atribuída uma
elevada competência profissional, até
porque foram escolhidos entre os mais
capazes, no entanto, as Instituições não
lhes permitem perspectivar o futuro
em condições de estabilidade e são
atraídos, por vezes, para uma medici-
na de baixa qualidade visando o pro-
veito imediato.
Terminada a formação pós-graduada, por
vezes recheada de entraves, constatam
a inexistência no horizonte de qualquer
possibilidade de carreira, perspectivando-
se apenas, os contratos individuais sem
garantia de continuidade ou de regras
efectivas de progressão.

Defendemos:
A – Criação de uma Comissão do
Médico Interno que funcionará inter-
ligada ao Conselho Distrital.
B – Promover programas formativos
pós-graduados de acordo com as ne-
cessidades dos jovens médicos.
C – Pugnar pela defesa dos jovens
médicos na eventual revisão das car-
reiras médicas.
D – Fomentar uma maior aproxima-
ção dos médicos internos à Ordem.
E – Apoiar os médicos internos no âmbi-
to de sua actividade profissional,
designadamente no aspecto formativo,
curricular e extra-curricular, enquadrado
nas especificidades do nosso distrito.
F – Descentralizar informação e apoio
do Conselho Nacional do Médico In-
terno aos jovens médicos no Algarve.

Formação Médica

Actualmente, com o aparente esface-
lamento das carreiras médicas em ter-
mos de hierarquia profissional, sendo
defendida a direcção desde o mais ele-
vado nível como decorrente da obten-
ção de capacidades gestionárias, toda
a formação deve ser reequacionada.
O desenvolvimento das ciências em que
se apoia a Medicina e o consequente
desenvolvimento de técnicas e actos
específicos de cada área, leva a que cada
vez mais sejamos forçados a restringir o
nosso campo de actividade e a ampliar a
componente formativa pós-graduada.
Temos assistido, com a implementação
das políticas que retiram consistência
e uniformidade ao SNS, nomeadamen-
te através da criação dos hospitais SA,
EPE, etc. sem uma prévia definição de
obrigações e complementaridade for-
mativa, a uma progressiva perda de in-
vestimento na formação.
Se nas fases mais estruturadas da for-
mação médica o abandono é evidente,
então o que dizer da fase menos
estruturada, a formação médica contí-
nua, em que cada vez mais se põe em
causa o tempo previsto para a frequên-
cia de acções formativas.
Gestores convencidos da sua omnisci-
ência questionam os critérios dos mé-
dicos para o seu desenvolvimento pro-
fissional, tentando condicioná-lo às ne-
cessidades do serviço, arrogando-se o
direito de ser a administração a inter-
pretar as mencionadas necessidades.

Consideramos fundamental:
1 – Analisar em cada Hospital ou Cen-
tro de Saúde, as dificuldades sentidas
na formação médica, em cada área.
2 – A OM deverá garantir a uniformi-
dade nacional da formação nas Espe-
cialidades e consequentes mecanismos
de avaliação.
3 – Como forma de garantir a conti-
nuidade, disponibilidade e o empenha-
mento, a função de orientador de for-
mação deverá ter a devida retribuição
quer remuneratória, quer em termos
de horário.
4 – Que a OM defina mecanismos que
condicionem e forcem as entidades a

ELEIÇÕES  2008-2010
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promover a formação contínua.
5 – Que a exclusividade da organização
e controlo da formação médica recaia
apenas na OM e respectivos Colégios,
não permitindo que outros (políticos,
economistas, gestores) intervenham
numa área essencialmente médica.
6 – Instituir, pelo Conselho Distrital,
três prémios a atribuir aos melhores
trabalhos apresentados, a nível regio-
nal, nacional ou internacional.
7 – Dar continuidade ao protocolo
com a Universidade do Algarve relati-
vamente à pós-graduação (a decorrer)
e ao mestrado de Gestão em Saúde, já
aprovado.
8 – Continuar a promover Cursos pós-
graduados, na sede em Faro, de modo
a responder às necessidades mais pre-
mentes nas várias áreas.

Acto Médico

Continuar a defender a publicação do
Acto Médico, como meio indispensá-
vel à defesa dos cidadãos e forma de
optimizar ainda mais a prestação de
cuidados de saúde.

Defendemos:
A – Intervenção junto do CRS e do
Bastonário no sentido de reapreciação
e eventual reformulação do acto mé-
dico, com vista à sua publicação.

Qualidade da Medicina

É indiscutível que a qualidade da Medi-
cina depende dos meios colocados ao
dispor dos médicos e entre esses é da
maior importância a capacidade de eles
próprios se desenvolverem, actualiza-
rem e ganharem maiores capacidades.
Sendo a qualidade da medicina o ele-
mento chave na qualidade de vida e
bem-estar das populações, ela depen-
de dos meios que a sociedade disponi-
biliza para a sua saúde e a forma como
tais meios são geridos.

A União Europeia dos Médicos Especi-
alistas tem tido intervenção nesta área,
através de recomendações específicas
como é exemplo a Declaração de
Basileia, sobre Melhoria da Qualidade.
Defendemos:
A – Que é da responsabilidade da OM,
de acordo com o seu Estatuto outor-
gado pela Assembleia da República
– Dec-Lei n.º 282/77, de 5 de Julho
– garantir a qualidade da Medicina:
Art. 6.º

A Ordem dos Médicos tem por finali-
dades essenciais:

a) Defender a ética, a deontologia e
a qualificação profissional médicas, a
fim de assegurar e fazer respeitar o
direito dos utentes a uma medicina
qualificada;

B – Que é indispensável uma empe-
nhada e adequada aposta na forma-
ção médica de modo a atingir os es-
perados patamares de qualidade da
medicina.

Congresso de Medicina do
Algarve

Na sequência do sucesso que foi a re-
alização do III Congresso de Medicina
do Algarve, que se realizou em Maio
passado em Vilamoura, propomo-nos
dar-lhe continuidade e realizar o IV
Congresso de Medicina do Algarve, no
próximo triénio.

Sede Distrital

Propomos ainda:

A – Dar continuidade ao gabinete do
doente do Conselho Distrital, que tan-
tos conflitos tem evitado e resolvido
extra-judicialmente.
B – Criação de uma Comissão de Éti-
ca do Conselho Distrital a funcionar
de forma sincronizada com a respecti-
va entidade nacional.
C – Dar continuidade ao processo de

informatização da sede em Faro e cri-
ar a página do Conselho Distrital, na
net, associada ao blog que já está em
funcionamento (medblog)
D – Manter a periodicidade e conti-
nuidade do Boletim da Ordem dos
Médicos do Algarve com o formato
que incutimos a partir de 2005, infor-
mação relevante, artigos de opinião
abrangentes, baseados na diversidade
das ideias e entrevista de fundo a per-
sonalidade que se tenha evidenciado
ou seja referência em determinada
área, na nossa Região.
E – Dar continuidade às reuniões des-
centralizadas que iniciámos com os
Colégios de Especialidade, na sede em
Faro, com a finalidade de discutir assun-
tos relevantes para cada especialidade.

Finalmente reiteramos a nossa
conduta do último triénio, de
completa abertura e total dispo-
nibilidade para:

– Garantir um posicionamento de-
cisivo visando unir os médicos e
evitando potenciais divergências.
- Assumir um papel interventivo,
no âmbito das competências en-
quanto órgão legitimamente sufra-
gado, em todos os aspectos relacio-
nados com a Medicina mas também
com a Saúde.
- Defender a estabilidade profis-
sional dos médicos, incluindo os
médicos internos.
- Defender o direito dos médicos à
legítima retribuição pelo desem-
penho das suas funções.
- Encorajar e reforçar a relação
médico-doente.
- Repor a hierarquia médica e
dos médicos em todas as institui-
ções e serviços de saúde.
- Defender os princípios e os va-
lores da Ética Médica.

Martins dos Santos, OM 30209

ELEIÇÕES  2008-2010
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1) Órgãos distritais a que nos candi-
datamos (pelo Distrito Médico de
Beja) com poder de decisão autóno-
ma e independente relativamente aos
órgãos nacionais.

2) Criar um espaço de convívio, dis-
cussão e debate de ideias no seio mé-
dico do nosso Distrito, por exemplo:
interface Medicina Geral e Familiar/
Medicina Hospitalar, internatos médi-
cos e formação pós-graduada, avalia-
ção final das especialidades médicas.

3) Apoiar o actual processo em curso
da criação da Casa do Médico em
Sines.

4) Criar as condições para a existên-
cia de meios jurídicos ao serviço dos
médicos do nosso Distrito.

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Beja, Lista A

«ALTERNATIVA PARA A ORDEM
DOS MÉDICOS»»»»»

Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista C, candidata aos Órgãos

Regionais da Secção Regional do Sul.

O OUE PROPOMOS PARA O NOSSO DISTRITO:

ELEIÇÕES  2008-2010

DISTRITO MÉDICO DE BEJA

Mandatário: Carlos Alberto Ferreira de Sousa
Delegado da Candidatura: Francisco da Cruz dos Santos

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Maria da Graça Urze
Vice-Presidente: Isabel Ingrid Sampaio Rodrigues
1º Secretário: João Manuel Paradela Oliveira
2º Secretário: José da Costa Lemos

Conselho Distrital
Presidente: Bernardo Mendes Loff Barreto
Vogais: António da Rocha Oliveira

Carlos Alberto Correia Voabil
Emanuel Filipe Pires Cavaleiro Ribeiro de Almeida
Telo Fialho Nunes Bettencourt de Faria

Membro Consultivo do Conselho Regional
Henrique Maria Constant Abecasis Burnay

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Beja, Lista B

Essa é a primeira coisa que queremos
MUDAR.

Só se muda quando nos dispomos a
que se mude. Embora conscientes de
que, para isso, importa juntar o nosso
empenho ao daqueles que nos rodei-
am e ao daqueles de quem financeira-
mente dependemos, decidimo-nos jun-
tar para tentar MUDAR aspectos no
âmbito do nosso SABER e do nosso
VIVER.

Mesmo porque a desmotivação é cúm-
plice dos erros que criticamos e é,

MUDAR: DO SABER AO VIVER
entre nós, pretexto fácil para o isola-
mento profissional, intelectual e social
dos Médicos do Distrito. Assim,
propomo-nos contribuir para:

1. renovar, sem preconceitos anacró-
nicos, o orgulho de ser-se Médico, di-
vulgando uma imagem justa  e correc-
ta da sua missão.
2. reivindicar a sempre adiada aquisi-
ção de uma Sede Distrital, também
ela ponto de encontro, terminando
com a inadmissível realidade de Beja
ser um dos 2 únicos Distritos sem
aquelas instalações.

O verbo «mudar», tão

frequentemente utiliza-

do e traído nas mais di-

versas ocasiões, foi ga-

nhando no subconscien-

te colectivo o significado

inverso, sempre que in-

vocado.
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DISTRITO MÉDICO DE BEJA

Mandatário: João Olajos Hrotkó
Delegado da Candidatura: António José Maia de Oliveira

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Maurílio Domingos Agostinho Gaspar
Vice-Presidente: Edmundo José Bragança de Sá
1º Secretário: Maria da Conceição Lopes Baptista Margalha
2º Secretário: José Jaime Gaspar Caetano

Conselho Distrital
Presidente: Pedro Camilo de Araújo Lima de Vasconcelos
Vogais: Edite Maria Spencer Reis

José Bernardino Martins Cordeiro Vaz
Maria Isabel Ilharco Caldeira de Sousa Ramôa
Maria Laura da Encarnação Nobre Caeiro Maia de Oliveira

Membro Consultivo do Conselho Regional
Jorge Ângelo Ramos dos Santos

3. promover Encontros Clínicos, va-
lorizando a qualidade da prática médi-
ca, com especial enfoque nas questões
da Ética e da Deontologia.
4. suavizar o isolamento dos Colegas, co-
nhecendo e reportando as suas condições
de trabalho e as suas necessidades.
5. proporcionar Sessões de Reflexão
e Debate sobre temas sociais com
implicação na prática e no pensamen-
to dos Médicos.
6. realizar Encontros de Convívio,
estreitando os laços sociais e pessoais
entre os Médicos.
7. negociar a obtenção de facilidades
para os Médicos em instituições e ser-
viços, minorando uma parte das difí-
ceis condições que a interioridade
impõe, em especial para os Colegas
recém-chegados.

BEJA, 21. Outubro. 2007

ELEIÇÕES  2008-2010
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Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Beja, Lista C

VAMOS CRIAR INTERESSE PELA
ORDEM DOS MÉDICOS

DISTRITO MÉDICO DE BEJA

Mandatário: Carlos Alberto Rodrigues Moteverde
Delegado da Candidatura: Guido João Dinis Pires

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Rosa Maria Fula Marques Bento
Vice-Presidente: Ana Cristina Duarte
1º Secretário: Lucas Diaz Ruiz
2º Secretário: Gaspar Lopes Vasques Gomes Cano

Conselho Distrital
Presidente: Emília de Jesus Antunes Ferreira Duro
Vogais: Ana Margarida Coelho Frederico

João Manuel Victor de Almeida
Maria Isabel Carrilho Lima Lopes Vasques
Pedro Nunes Pinheirinho da Cruz Costa

Membro Consultivo do Conselho Regional
António Alexandrino Ferro Piçarra

Até já vai sendo difícil arranjar nomes
para integrar as listas, dada a inércia
da maioria, e a experiência dos que já
lá passaram, e não querem voltar a ter
a mesma trabalheira...

Seria uma redundância escrever neste
novo acto eleitoral, que vamos fazer
uma lista, para mudar, para unir os
médicos, ou outras frases feitas e bo-
nitas, que já ninguém leva a sério.

A Lista que apresentámos sob o lema
«Vamos criar interesse pela Ordem
dos Médicos»,  tem apenas e só, essa
finalidade.

Ao fim de tantos anos, em que tanto
perdemos, e fundamentalmente as
«Carreiras Médicas», devemos pensar,
conversar e passar a mensagem a to-

De três em três anos fazem-se listas distritais para a Ordem. Como um doen-

te que se vira na cama, para dormir mais três anos. E no meio dorme mesmo.



102 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Novembro 2007

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Beja, Lista C

Propõe-se integrar uma equipa nacio-
nal da Ordem dos Médicos, unificada

PROGRAMA DE ACÇÃO

«DEFENDER OS MÉDICOS,
A MEDICINA E OS DOENTES»

Esta candidatura propõe-se ser o porta-voz de to-

dos os médicos do Distrito Médico de Évora, pro-

curando ser representativa de todas as situações

sócio-profissionais dos médicos.

dos, se vale ou não a pena interes-
sarmo-nos pela Ordem, e fazer dela o
principal instrumento que deveria ser,
de defesa das Carreiras Médicas e dos
Médicos.

Será que os Médicos estão contentes
com a evolução dos Hospitais SA/EPE,
e com o papel cada vez menor que lhes
é reservado? Com as nomeações em
que o estar próximo é mais importan-

te do que ser competente? Com as
desconsiderações constantes dirigidas
aos médicos pela nova classe emergen-
te dos chamados administradores hos-
pitalares? Etc, etc?

Haverá alguma alternativa a tudo isto,
que não seja interessarmo-nos por
uma Ordem nossa, mais atenta e mais
solidária aos nossos problemas?

Podemos começar por nos interessar-
mos por estas eleições, e depois das
eleições a ver vamos se não vamos
dormir durante mais três anos.

Depende só, do interesse de cada um
de nós, ou seja de todos.

O Mandatário da Lista

Carlos Monteverde

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Évora, Lista A

DISTRITO MÉDICO DE ÉVORA

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado da Candidatura: Maria do Carmo de SottoMaior

         da Silveira Botelho Hasse Velez

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Maria Helena Azevedo dos Santos Teixeira da Silva
Vice-Presidente: Arnaldo Freire Mesquita
1º Secretário: João Gonçalo Monteiro de Ataíde e Melo
2º Secretário: Isabel Maria Marmelo Cardoso Martins Nabais

Conselho Distrital
Presidente: Nuno António Martins Canas Mendes
Vogais:  Artur Jorge Murta Canha da Silva

 Heitor Manuel Pancada da Fonseca
 Manuel Filipe Cancela Torres
 Vítor Manuel Gouveia Batalha Ramalho

Membro Consultivo do Conselho Regional
Carlos Alberto Mogo Reis

em torno de um programa nacional,
procurando a conciliação de interes-

ses, a união de esforços e a promoção
de consensos.

Para tal propõe-se:

1 – Actuar com oportunidade e rigor,
intervindo por antecipação e em tem-
po útil.
2 – Actuar com firmeza, empenhamento
e profissionalismo em todas as circuns-
tâncias na defesa intransigente e salva-
guarda da dignidade dos médicos.
3 – Transformar o Distrito Médico de
Évora da Ordem dos Médicos numa
organização dotada de capacidade de
iniciativa, ambiciosa e audaz com par-
ticular ênfase para fomentar e defen-
der os interesses da profissão médica
e todas as questões relacionadas com
a ética, a deontologia e a qualificação
profissional.
4 – Defender os médicos e consequen-
temente os doentes, através do contri-
buto que for necessário para que a
definição do Acto Médico seja consa-
grada na lei.
5 – Assumir o exercício da medicina
como exclusiva competência dos licen-
ciados em Medicina regularmente ins-
critos na Ordem dos Médicos, consa-
grando a competência específica da
Ordem dos Médicos no combate ao
exercício ilegal da medicina e à publi-
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cidade enganosa relacionada com a
saúde e a doença dos cidadãos.
6 – Promover e defender condições
dignas do exercício profissional dos
médicos do Distrito em todos os es-
tabelecimentos de saúde na defesa da
liberdade, independência e autonomia
dos médicos e o direito a uma remu-
neração digna.
7 – Pugnar pela celebração de um segu-
ro por invalidez, de vida, de complemento
de reforma e de risco profissional para
os médicos, procedendo à criação de um
seguro de responsabilidade civil profis-
sional, de grupo e universal.
8 – Apoiar os médicos em todas as si-
tuações de conflito, violência ou
agressividade de que sejam vitimas no
exercício da sua actividade profissional.
9 – Defender o Serviço Nacional de
Saúde, no contexto do Sistema Naci-
onal de Saúde, enquanto elemento
estruturante e decisivo de solidarie-
dade e coesão social, de protecção dos
doentes, de promoção da qualidade do
exercício da medicina e de diferencia-
ção técnica dos médicos, através de
carreiras médicas.

10 – Pugnar pela realização de con-
cursos de provimento nas unidades de
saúde cujos quadros apresentem va-
gas não preenchidas bem como pela
periodicidade anual da realização dos
concursos de habilitação.
11 – Promover a discussão alargada de
temas e partilha de informação clínica
relevante promovendo colóquios e
debates científicos.
12 – Promover as especialidades Hos-
pitalares, de Saúde Familiar e de Saúde
Pública salvaguardando a respectiva
independência técnica e funcional.
13 – Defender a Ordem dos Médicos
como a entidade reguladora, acredita-
dora e certificadora da qualidade do
exercício da medicina, combatendo a
intromissão nas competências técnicas
da Ordem dos Médicos de quaisquer
outras entidades.
14 – Defender que a Ordem dos Mé-
dicos deve ser a entidade que regula,
certifica e promove activamente a For-
mação Médica Pós-Graduada e que
valida, reconhece e atribui os títulos
de qualificação profissional, sendo da
exclusiva competência da Ordem dos

Médicos, através dos seus Colégios de
Especialidade, a definição dos progra-
mas de formação do respectivo inter-
nato e a definição e verificação dos
critérios qualitativos e quantitativos de
atribuição de idoneidade formativa.
15 – Defender a criação, por via inter-
na ou por negociação com entidades
terceiras de mecanismos de solidari-
edade e protecção aos médicos, alargan-
do os apoios actualmente existentes ten-
do em conta os activos do Fundo de
Solidariedade da Ordem dos Médicos.
16 – Defender a reorganização de
modo a garantir celeridade, eficácia,
transparência e descentralização no
processo de tomada de decisões e as-
segurar uma adequada e generalizada
informação junto dos médicos divul-
gando periódica e sistematicamente as
deliberações do Conselho Distrital
junto dos médicos.
17 – Defender o estatuto de observa-
dor dos Presidentes dos Conselhos
Distritais nos Conselhos Nacionais
Executivos.

Nuno Canas Mendes

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Évora, Lista B

PROGRAMA ELEITORAL
A lista que agora se propõe para a Direcção de Sec-

ção Distrital de Évora da Ordem dos Médicos é uma

Lista Independente, sem compromissos partidári-

os, nem religiosos, sendo ainda independente em

relação às várias Candidaturas para Bastonário ou

para as diferentes Listas Candidatas à Direcção da

Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos.

Achamos que esta nossa independên-
cia, enquanto Lista, tanto política como
em relação aos diferentes candidatos a
bastonários, é a posição correcta, aquela
que melhor defende, neste momento
os Médicos e a sua unidade.
Esta decisão de independência levou, no

entanto e para já, a que surgisse uma
Lista alternativa vinculada estritamen-
te a um único candidato a bastonário.
É uma Lista que procura ter um equilí-
brio entre a Medicina Familiar e a Me-
dicina Hospitalar. O Candidato a Presi-
dente da Mesa da  Assembleia Geral, Dr.

Rogério Costa, é da Carreira de Medici-
na Familiar e o Candidato a Presidente
da Conselho Distrital, Dr. José Eduardo
Correia, é da Carreira Médica Hospitalar.
Procuraremos ainda uma estreita co-
laboração com os nossos colegas da
Carreira de Saúde Pública.
É uma Lista que pretende, a par de inova-
ções que achamos necessárias, dar conti-
nuidade às acções da actual Direcção, da
qual se candidatam connosco vários co-
legas, sendo nossa Mandatária a actual
Presidente do Conselho Distrital.

Linhas Programáticas

1 – Acto Médico
- Defesa da qualidade do Acto Médico.
- Garantia do cumprimento das nor-
mas éticas e deontológicas.
- Protecção jurídica na defesa do Acto
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ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Évora, Lista B

DISTRITO MÉDICO DE ÉVORA

Mandatário: Maria de Fátima Camacho Rosado da Fonseca
Delegado da Candidatura: António Manuel do Nascimento Fráguas

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Rogério Aurélio das Neves Costa
Vice-Presidente: António Jorge de Paiva Jara
1º Secretário: António Maria Ribeiro Soares Pires
2º Secretário: Joaquim António Borralho Crujo

Conselho Distrital
Presidente: José Eduardo Garcia Correia
Vogais: Henrique Augusto Coelho da Rocha Terreiro Galha

Hermínia José Ramalho Cabrita Fernandes Caeiro
Ireneia Santos Lino
Solange Pereira Gomes

Membro Consultivo do Conselho Regional
Fernando Martins de Almeida

Médico
- Garantia que os doentes tenham
acesso aos tratamentos indicados pe-
las recomendações em vigor.
- Critica a intervenções administrati-
vas, em actos diagnósticos ou terapêu-
ticos, que tenham unicamente uma in-
tenção economicista.

2 – Carreiras Médicas
- Defenderemos as Carreiras Médicas,
como forma de valorização profissio-
nal e da melhoria do sistema de saúde.

3 – Formação Pós-Graduada
Teremos um interesse acrescido na
Formação Pós-Graduada dos Médicos,
promovendo cursos ou outras acções
de formação de reconhecido valor cur-
ricular e utilidade prática, em colabo-
ração com entidades idóneas.
Apoiaremos e dinamizaremos tudo o que
contribua para que o médico possa man-
ter e desenvolver a sua visão humanista.

4 – Jovens Médicos
- Defesa e apoio aos jovens médicos
na sua integração profissional.
- Criação de um Gabinete de Apoio
ao Interno que o oriente do ponto de
vista legislativo.
- Defesa dos Internatos Médicos como
forma de garantir a Qualidade na me-
dicina futura.

A nossa Lista integra dois Internos do
Internato Complementar no Conse-
lho Directivo e que, também eles, se-
rão garante destes nossos propósitos
5 – Médicos Mais Velhos

Será nossa política a Integração, nas
nossas actividades, dos nossos Cole-
gas mais velhos.

Apoiaremos as medidas que a Secção
Regional Sul faça na construção de es-
paços/casas/apartamentos para Médicos.

Apresentaremos ao Conselho Executi-
vo da Ordem dos Médicos e, em especi-
al à sua Secção Sul, a nossa Candidatura
à localização duma estrutura residencial,
no nosso Distrito, visto que oferece ex-
celentes condições para o efeito.

6 – Instalações da Ordem dos Mé-
dicos
Dinamização da Sede da Ordem dos

Médicos em Évora, com as seguintes
iniciativas:
- Exposições de pintura, de fotografia e
outras expressões de Arte – como músi-
ca – nomeadamente de artistas médicos.
- Apresentação de conferências ou
debates sobre temas médicos ou não
médicos, abertos, com a presença de
oradores e convidados, nacionais ou
estrangeiros, de reconhecido mérito.

7 – Descentralização da Ordem
dos Médicos
Promover, fora de Évora, noutras se-
des concelhias, os vários tipos de ini-
ciativas, anteriormente citadas, numa
lógica descentralizadora, que será be-
néfica para todos.

Livros
Novas possibilidades de
diagnóstico do cancro da
próstata em livro

O premiado na edição do Prémio
Bluepharma/Univ. Coimbra 2006 é di-
rector do Serviço de Anatomia Pa-
tológica do Instituto Português de
Oncologia do Porto, e professor do
Departamento de Patologia e
Imunologia Molecular, do Instituto de
Ciências Biomédicas de Abel Salazar,
Universidade do Porto.
Esta edição exclusiva, de três mil
exemplares, vai ser distribuída de for-
ma gratuita a profissionais e entida-
des de saúde, públicas e privadas, bem
como a universidades e bibliotecas.

O novo livro da série Prémio Bluephar-
ma/Universidade de Coimbra, «Hete-
rogeneidade em Cancro da Próstata:
Impacto das Alterações Genéticas e
Epigenéticas no Diagnóstico e Prog-
nóstico», foi apresentado dia 28 de No-
vembro na Sala do Senado da Univer-
sidade de Coimbra. A obra edita a tese
de Rui Manuel Ferreira Henrique, ven-
cedor do galardão em 2006, que apre-
sentou o trabalho realizado no desen-
volvimento de novos marcadores para
o diagnóstico do cancro da próstata,
na Universidade do Porto.
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ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Grande Lisboa, Lista A

Distrito Médico da Grande
Lisboa Manifesto Eleitoral
da Candidatura

A lista candidata aos órgãos sociais do
distrito médico da Grande Lisboa apoia
e subscreve o programa eleitoral e a
candidatura Mais Ordem na Saúde, ga-
rantindo-lhe, na parte que lhe diz res-
peito e com os meios ao seu alcance,

«MAIS ORDEM NA SAÚDE
A resposta às ameaças da
actual política de saúde»

Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista B, candidata aos Órgãos

Regionais da Secção Regional do Sul.

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado da Candidatura: Marília Santos Barbosa Romeiro

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Carlos Alberto Santos Paiva
Vice-Presidente: António José Alves Arsénio
1º Secretário: Manuel Augusto Martins Moreira
2º Secretário: Gonçalo Mário Miranda Proença

Conselho Distrital
Presidente: João António da Costa Cabral Albuquerque e Castro
Vogais: João José Mota Rosário Silva

Jorge Celso Dias Correia Fonseca
Nuno Miguel Correia de Carvalho Lopes
Ricardo Augustus Guerreiro Baptista Leite

Membros Consultivos do Conselho Regional
Agnelo Alberto Carmo Monteiro

DISTRITO MÉDICO DE GRANDE LISBOA

Alexandre Marco Ramos de Azevedo Buinhas Marques
António José Fernandes da Silva Francisco
António Santos Alves Jana
Carlos Manuel Alves Paz
Carlos Manuel Barra Falcão
Carlos Manuel Ventura Rodrigues
Dalila Maria Andrade Cardoso Góis
Fernando Manuel Tavares Maltez
José Avelino Oliveira Rodrigues
José Carlos Teixeira Pires Patrício
Maria Celeste Canha Coelho Barreto
Maria Helena Coelho de Oliveira Pinto Boquinhas
Maria Leonor Machado de Jesus Lima das Neves
Maria Vaz Bravo Ferreira
Mário Vieira Pragosa
Paula Cristina Rodrigues Mongiardim  Fernandes
Pedro Afonso Costa Baptista
Rute Furtado Alvarez

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Grande Lisboa, Lista B

Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista A, candidata aos Órgãos

Regionais da Secção Regional do Sul.

«unir e defender os médicos»

a sua contribuição para a concretização
dos objectivos nele fixados. Na esfera
das suas competências esta candidatu-
ra irá cumprir as funções que estatu-
tariamente lhe estão atribuídas, nome-
adamente através do contacto mais
próximo entre os médicos de forma a
promover a sua intervenção em todos
os assuntos que digam respeito ao
exercício da profissão.

É reconhecido que nos últimos anos as
modalidades organizativas de prestação
de cuidados médicos têm sofrido alte-
rações significativas. À retracção do
sector público hospitalar tem respon-
dido o sector privado com aumento do
seu parque hospitalar, uma logística
tecnológica sofisticada e condições de
trabalho aparentemente atraentes. A
medicina geral e familiar, apesar dos
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de de uma intervenção orientada e
concertada dos médicos. Vão estar em
causa duas dimensões chave do exer-
cício profissional: a autonomia e a auto-
regulação. A autonomia, porque tan-
to os aparelhos administrativos do
sector público como do sector pri-
vado dão mostras de querem interfe-
rir nas decisões médicas em nome dos
resultados financeiros das instituições.
A auto-regulação, porque as administra-
ções começam a apertar as suas malhas
em tomo dos valores da profissão em
nome das exigências das burocracias.
Autonomia, enquanto depositários de
competências exclusivas para tomar as
decisões clínicas mais úteis aos doentes.
Auto-regulacão, enquanto capacidade
para promover e orientar o percurso
profissional e técnico-científico no âm-
bito dos pares.
Nesta conjuntura, consolidar a auto-
nomia e auto-regulação profissional é
a resposta que está ao alcance dos
médicos para se manter garantida a
prestação de cuidados à colectividade
com a mais elevada qualidade, qualquer
que seja a modalidade organizativa.
Autonomia e auto-regulação são as
características do exercício profissio-
nal que no actual ambiente de turbu-
lência mais importa preservar para
garantir a independência dos médicos
perante os poderes instituídos.
Autonomia e auto-regulação são valo-
res inquestionáveis cujo reforço deve
estar presente em toda a actividade
dos médicos de maneira a contribuí-
rem para o alargamento da sua influ-
ência social e o prestígio da profissão.
Esta candidatura será particularmente
activa nesta matéria e tomará todas as
iniciativas que melhor garantam a sua
defesa.

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Grande Lisboa, Lista B

DISTRITO MÉDICO DE GRANDE LISBOA

Mandatário: António Manuel da Silva Pereira Coelho
Delegado da Candidatura: Manuel Garcia Vasquez

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: José Daniel Pereira Figueira de Araújo
Vice-Presidente: Paulo Cristiano do Nascimento Simões
1º Secretário: Maria Teresa Fernandes Ventura
2º Secretário: Beatriz Alda Henriques Costa Neves

Conselho Distrital
Presidente: Cipriano Pires Justo
Vogais: António José Gonçalves Martins Baptista

Fernando Manuel Moreira dos Santos
João Nuno André Martins Rossa
Moisés Carlos Bentes Ruah

Membros Consultivos do Conselho Regional
Ângela Maria dos Santos Moreira Marques
Bernardo Porral Paes de Vasconcelos
Carlos Aberto Ferreira Rodrigues de Oliveira
Cláudio Vergilio Antunes David
Fernando José da Silva Ramalho Gomes
Gil João Aniceto Jacinto
Graça Maria de Almeida Rodrigues
José Carlos Lopes Martins da Silva
Luis Miguel da Cruz e Noronha Pais de Ramos
Marcelo dos Santos Fernandes
Margarida Cabral Sacadura Faro
Maria Cecília Craveiro Forte Longo
Maria Fátima das Neves Ferreira Botelho Baptista Fernandes
Maria Filipa Costa Mendonça de Aguiar
Maria Isilda Ribeiro Miguel
Maria Teresa Coelho da Costa Oliveira
Ricardo Nuno Ribeiro Novo Fonseca da Encarnação Ferreira
Santiago Pedro Magalhães Jervis Ponce
Tereza Maria da Conceição Lobato Forte

avanços que a criação das USF podem
significar, encontra-se num momento de
grande hesitação quanto ao rumo que
as mudanças podem tomar, e a saúde

pública vive os seus anos de chumbo.
Esta situação, pelo elevado grau de in-
certeza que transporta e pelas amea-
ças que contém, faz apelo à necessida-

www.ordemdosmedicos.pt
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ELEIÇÕES  2008-2010

Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista C, candidata aos Órgãos
Regionais da Secção Regional do Sul.

«Alternativa para a OM»

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Grande Lisboa, Lista C

Mandatário: Henrique Delgado Domingues Martins
Delegado da Candidatura: João Gama Marques Proença

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Rui Jorge Bernardo Cristóvão Mealha
Vice-Presidente: Carlos Alberto Gomes da Costa
1º Secretário: José Manuel Novo de Matos
2º Secretário: Maria Alda Simões da Silveira

Conselho Distrital
Presidente: Francisco Manuel da Costa Domingues
Vogais: Antero do Vale Fernandes

Artur Ramon da Rocha de la Féria
Flora Fernanda de Castro Ferreira
João José Passos Alves Mendes

Membros Consultivos do Conselho Regional
Alexandrina Maria Esteves Quintino

DISTRITO MÉDICO DE GRANDE LISBOA
Ana Luísa Fragoso Correia Santos

Ana Paula Breia Santos Neves
António Gomes Dias Guimarães
Carlos Augusto Carvalho Mendes de Vasconcelos
Carlos Manuel Santos Cardoso
Elmira da Conceição Barbosa de Medeiros
Francisco José Valente de Sousa
Gonçalo Nuno Marcelo Cabral
José Gabriel Monteiro de Barros Cabral
Jorge Humberto Oliveira Fonseca Soares
Luísa Maria Gonçalves Pinto Coelho
Manuel Vasco Torres de Vasconcelos
Maria Cristina Coelho dos Santos Varela da Silva Duarte
Maria de Lourdes Correia Martins Banazol
Maria de Lurdes Pais Correia Gonçalves de la Féria
Maria Teresa Pancada Correia Galvão Pereira
Maria Teresa Simões Tomé Correia
Sílvia da Silva de Sousa

Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista A, candidata aos Órgãos
Regionais da Secção Regional do Sul.

«unir e defender os médicos»

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado da Candadidatura: Joshua Gabriel Benoliel Ruah

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Jacinto Manuel de Melo Oliveira Monteiro
Vice-Presidente: Maria Goretti Santiago
1º Secretário: Paulo Ferreira de Matos Guimarães
2º Secretário: Tiago Filipe Proença dos Santos

Conselho Distrital
Presidente: Carlos Fernando Pereira Alves
Vogais: Ana Sofia Campina Costa

José Cristiano Vicente Miranda Cortez
Lucília Maria Marques Garnel Mafra Salgado
Pedro Manuel Correia Magro

Membros Consultivos do Conselho Regional
Ana Margarida da Silva Canas Ramalheiro Proença dos Santos
Ana Maria Macedo Lopes Pena
António Jorge Oliveira de Andrade
António José Murinello de Sousa Guerreiro
António Manuel Mano Azul
Bruno Miguel Martins Cardoso

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Lisboa Cidade, Lista A

DISTRITO MÉDICO DE LISBOA CIDADE
Carlos Manuel Cardoso Menezes Beato de Oliveira
Carlos Manuel Tavares Aguiar
João Luís Pacheco Pereira
João Paulo Neves Nunes Santos
Joaquim José Pereira Silva Nunes
José António Martins Canas da Silva
Júlio Almeida Ramos
Luís Jorge de Oliveira Lopes
Luís Manuel Ramos Gardete Correia
Maria da Graça Rocha Oliveira
Maria Helena Paiva Custódio
Maria Isabel Dias Ramos Pereira dos Santos
Maria João Reis Silva Soares Pais
Maria José Lopes Amaro
Mário Augusto Sanches Morais de Almeida
Miroslava Gonçalves Gonçalves
Nuno Gonçalo Lynce Faria
Patrícia Quadros Branco
Paulo Matos Costa
Pedro Fernando Cabral Varandas
Pedro Teixeira de Melo Sereno
Raul José Castro Antunes Duarte
Valdemar Saraiva Marques
Vasco Alves de Moura Geraldes
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Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Lisboa Cidade, Lista B

«MAIS ORDEM NA SAÚDE.
A resposta às ameaças da actual

política de saúde»
Esta lista subscreve o

Programa de Acção da

Lista B, candidata aos Ór-

gãos Regionais da Sec-

ção Regional do Sul.

Distrito Médico de Lisboa
Cidade - Manifesto Eleitoral
da Candidatura

A lista candidata aos órgãos sociais do
distrito médico da Lisboa Cidade apoia
e subscreve o programa eleitoral e a
candidatura Mais Ordem na Saúde, ga-
rantindo-lhe, na parte que lhe diz res-
peito e com os meios ao seu alcance,
a sua contribuição para a concretização
dos objectivos nele fixados. Na esfera
das suas competências esta candida-
tura irá cumprir as funções que estatu-
tariamente lhe estão atribuídas, nome-
adamente através do contacto mais
próximo entre os médicos de forma a
promover a sua intervenção em todos
os assuntos que digam respeito ao
exercício da profissão.
É reconhecido que nos últimos anos
as modalidades organizativas de pres-
tação de cuidados médicos têm sofri-
do alterações significativas. À retracção
do sector público hospitalar tem res-
pondido o sector privado com aumen-
to do seu parque hospitalar, uma lo-
gística tecnológica sofisticada e condi-
ções de trabalho aparentemente atra-
entes. A medicina geral e familiar, ape-
sar dos avanços que a criação das USF
podem significar, encontra-se num
momento de grande hesitação quanto
ao rumo que as mudanças podem to-
mar, e a saúde pública vive os seus anos
de chumbo.
Esta situação, pelo elevado grau de in-
certeza que transporta e pelas amea-

ELEIÇÕES  2008-2010

DISTRITO MÉDICO DE LISBOA CIDADE

Mandatário: António Manuel da Silva Pereira e Coelho
Delegado da Candidatura: Bernardo Ribeiro de Mendonça Feijóo

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Jorge Paulo Seabra Roque da Cunha
Vice-Presidente: Manuel Tavares Magalhães
1º Secretário: José Carlos Gil de Morais
2º Secretário: Maria Teresa Sampaio da Costa Macedo

Conselho Distrital
Presidente: Florindo Esteves Esperancinha
Vogais:   António Augusto Pais de Lacerda Ferreira

  Hugo Manuel Grasina Esteves
  João Paulo Moreno Rosa Camilo Malta
  Maria Manuela Aranha da Cruz

Membros Consultivos do Conselho Regional
Alexandre Jorge Castanheira Valentim Lourenço
António Carlos de Sousa Moeda
António Maria Trigueiros de Sousa Alvim
Eduardo Jorge de Sousa Ferreira Marques
Fernando Manuel Palma Martelo
Fernando Manuel Pimentel dos Santos
Francisco Alves Carrasquinho Gomes
Gonçalo dos Santos Costa Queiroz de Sousa
Joana do Carmo Osório Ferreira de Sá Caiado
João António Frazão Rodrigues Branco
João Bernardo Barahona Simões Regalo Corrêa
João Gonçalves Pereira Sequeira Carlos
João Luís Raposo D’Almeida
Joaquim Pedro Igreja Margalho Carrilho
José Ezequiel Pereira Barros
José Fernando Bento Leitão
José Neves Paulos Antunes
José Paulo Elvas Roxo Neves
Manuel António de Almeida Martins Neves
Manuel João Fernandes Alberto
Maria de Fátima Freitas Monteiro Portugal Galvão
Maria Gabriela da Cruz de Almeida
Maria de Lourdes da Silva Tavares Ruela
Miguel Monteiro de Barros Cabral
Paula Maria Broeiro Gonçalves
Pedro Gustavo Pacheco Barreiros dos Reis
Pedro Miguel dos Santos Gomes
Samuel dos Santos Ribeiro
Susana de Castro Luís Lopes Moreira
Teresa Maria Taylor da Silva Kay
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ças que contém, faz apelo à necessida-
de de uma intervenção orientada e
concertada dos médicos. Vão estar em
causa duas dimensões chave do exer-
cício profissional: a autonomia e a auto-
regulação. A autonomia, porque tanto
os aparelhos administrativos do sec-
tor público como do sector privado
dão mostras de querem interferir nas
decisões médicas em nome dos resul-
tados financeiros das instituições. A
auto-regulação, porque as administra-
ções começam a apertar as suas malhas
em tomo dos valores da profissão em
nome das exigências das burocracias.

Autonomia, enquanto depositários de
competências exclusivas para tomar as
decisões clínicas mais úteis aos doentes.
Auto-regulacão, enquanto capacidade
para promover e orientar o percurso
profissional e técnico-científico no
âmbito dos pares.
Nesta conjuntura, consolidar a auto-
nomia e auto-regulação profissional é
a resposta que está ao alcance dos
médicos para se manter garantida a
prestação de cuidados à colectividade
com a mais elevada qualidade, qualquer
que seja a modalidade organizativa.
Autonomia e auto-regulação são as

características do exercício profissio-
nal que no actual ambiente de turbu-
lência mais importa preservar para
garantir a independência dos médicos
perante os poderes instituídos.
Autonomia e auto-regulação são valo-
res inquestionáveis cujo reforço deve
estar presente em toda a actividade
dos médicos de maneira a contribuí-
rem para o alargamento da sua influ-
ência social e o prestígio da profissão.
Esta candidatura será particularmen-
te activa nesta matéria e tomará to-
das as iniciativas que melhor garan-
tam a sua defesa.

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Lisboa Cidade, Lista B
ELEIÇÕES  2008-2010

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Lisboa Cidade, Lista C

Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista C, candidata aos Órgãos

Regionais da Secção Regional do Sul.

«Alternativa para a Ordem
dos Médicos»

Mandatário: Henrique Delgado Domingues Martins
Delegado da Candidatura: João Gama Marques Proença

Mesa Assembleia Distrital
Presidente: José Manuel de Paiva Jara
Vice-Presidente: Gustavo Orlando Raposo Rodrigues
1º Seretário: Amílcar Araújo e Silva
2º Secretário: Maria Júlia Rebelo Duarte

Conselho Distrital
Presidente: Pedro Manuel Matos Miguéis
Vogais: Isabel Anacleto Arroja

José Manuel do Vale Santos
Teresa Cristina Ferreira Galhardo
Teresa Guerreiro Laginha

Membros Consultivos do Conselho Regional
Ana Maria Nunes Brandão
António José Morais Valente
António Manuel Chiado de Andrade
Carlos Manuel Gasparinho Antero da Silva
Constança Jordão Madeira Chaveiro
Deolinda Conceição Machado de Matos
Eduardo Pereira Marques

DISTRITO MÉDICO DE LISBOA CIDADE

Gisela Maria Borges Fernandes Barreto Antunes
Isabel Maria Vicente Ramires
João Camilo Vieira Carvalhal Gonçalves
Jorge Manuel de Sousa Pinto
José Carlos Pais Lopes Moniz
José Fernando Barbosa Ribeiro
José Manuel Pereira e Silva Labareda
Manuel António Nisa Pinheiro
Manuel da Conceição Martins de Almeida
Manuel Luís Dominguez
Manuel Luís Marques Vinagre
Maria Cristina de Sales Viana Ferreira
Maria Fernanda Lopes de Brito Mendes Cabrita
Maria Filomena Dias de Almeida Sintra Viegas
Maria Isabel da Silva Carmo
Maria Luísa Cortesão dos Santos Pinto
Maria Manuela de Matos Oliveira
Maria Margarida Grilo da Silva Dias
Maria Ricardina Brito de Carvalho Rebelo Pereira
de Matos
Mário Moutinho de Pádua
Nuno Martins Marques Canas
Paulo Jorge Castro Borges Dinis
Sofia Lopes Calado
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ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Madeira, Lista A

A nossa candidatura assenta na pro-
messa de um trabalho sério e hones-
to, condigno com a nossa profissão.
Temos alguma experiência, e vamos
aproveitá-la para tentarmos mudar
aquilo que os colegas acharem que
deve ser alterado. Não abdicaremos do
respeito que nos rege que é a ÉTICA
MÉDICA. Somos sérios sem quaisquer
interesses pessoais, privados ou polí-
ticos. Não queremos ficar dependen-
tes de qualquer entidade política ou
privada.

Desta forma, do nosso programa, consta:

1 – FORMAÇÃO CONTÍNUA

Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira

PROGRAMA DE ACÇÃO
Aproximamo-nos de mais um momento importante para os Médicos do nos-

so País, que são as eleições para a Ordem dos Médicos. Esperamos como qual-

quer acto democrático, que decorra dentro da normalidade e que seja muito

participativo, demonstrando que apesar do pouco tempo disponível não nos

esquecemos de dar a nossa confiança à equipe que nos irá representar.

Vivemos por razões geográficas, «iso-
lados» do resto do território nacio-
nal, o que nos dificulta a frequência em
cursos de interesse comum, como se-
jam cursos de gestão, de formação de
formadores, gestão de conflitos, etc.
Por isso, iremos privilegiar a realiza-
ção destes cursos na Região, cujo nú-
mero e periodicidade serão aqueles
que se justificarem.

2 – A REVISÃO DAS CARREIRAS MÉ-
DICAS
Não podemos que outros, que não
Médicos, decidam o nosso futuro, prin-
cipalmente o dos colegas mais novos.
Trabalharemos com quem de direito

para que esta revisão, independente-
mente do rumo político, venha de en-
contro daquilo que a maioria de nós
anseia.

3 – A REVISÃO DA CONVENÇÃO
Prometemos continuar este Projecto,
já que este é um trabalho dinâmico.É
indispensável a colaboração de todos
para fazer uma «revolução» da con-
venção: Esta, diz respeito a todos os
Médicos, porque engloba não só do-
entes do sector privado mas também
do público.
A convenção deve ser debatida a fun-
do, não só em termos económicos
como também na sua filosofia. Obvia-
mente ouviremos os representantes
das especialidades, e se necessário,
convocaremos Assembleias-gerais.

4 – A REVISTA
«Islenha Médica», órgão de divulgação
das nossas actividades, local onde qual-
quer um de nós, pode expressar as suas
ideias ou divulgar trabalhos é também
uma aposta para este grupo. Tentare-
mos que os colegas sejam mais inter-
venientes principalmente em artigos de
opinião.
Estabeleceremos contactos para que
sejam trocadas experiências com ou-
tros Médicos, cuja realidade seja se-
melhante à nossa como por exemplo
com os colegas dos Açores. Aumenta-
remos desta forma, o nível desta pu-
blicação.

5 – Faz parte do nosso programa, e
prometemos fazê-lo, desenvolver AC-

CONSELHO MÉDICO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Mandatário: Luís Filipe Santos Fernandes
Delegado da Candidatura: Manuel José França Andrade Gomes

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: José Bruno Freitas Jesus
Vice-Presidente: Henrique Gomes de Freitas Morna
1º Secretário: José Manuel Pinto da Cruz
2º Secretário: Maria Cremilda Araújo de Barros Gouveia

Conselho Distrital
Presidente: José Manuel Teixeira França
Vogais: Carlos Miguel Pestana

Maria da Luz Andrade Reis Brazão
Raquel Maria Silva de Sousa Tranquada
Marizela Gomes da Costa Freitas

Membros Consultivos do Conselho Regional
José Manuel Freitas Morna Ramos
Luísa Maria de Oliveira Camacho
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TIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS.
Vamos por isso, promover exposições
de: pintura, escultura, fotografia, etc.,
de colegas preferencialmente da Re-
gião, mas também de colegas do Con-
tinente e dos Açores.

6 – Prometemos DIGNIFICAR a nossa
profissão, tentando resolver os nossos
conflitos em «sede» própria e não atra-

vés dos media. A nossa profissão por si
já é muito exposta à opinião pública,
razão pela qual tentaremos que tudo o
que diga respeito ao exercício da me-
dicina seja resolvido dentro de «casa».

7 – À medida que fomos passando pe-
los vários Serviços, foi-nos transmiti-
do pelos nossos colegas que devíamos
ter uma SEDE mais condigna.

ELEIÇÕES  2008-2010
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Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Madeira, Lista B

PROGRAMA DE ACÇÃO

VOTA POR TI,
PARA O BEM DE TODOS

Caros Colegas,

Cá estamos para o nosso

COMPROMISSO COM OS MÉ-
DICOS

COMPROMISSO COM A SOCI-
EDADE

COMPROMISSO COM OS DO-
ENTES

Porque entendemos que é preciso
outro rumo para a Ordem e porque
fomos convidados a indicar esse rumo.
Não querendo fugir a este novo desa-
fio e, depois de auscultarmos vários
colegas sobre esta missão, dos quais
alguns viriam a fazer parte da nossa
comissão de apoio, achamos que te-
mos legitimidade para avançar. Por vós.
Ao darmos este passo, queremos de-
fender a nossa classe e todos os seus
membros sem excepção. De maneira
diferente, através de uma melhor arti-
culação entre todos, exigindo melho-
res condições de trabalho que permi-
tam uma melhor prestação de servi-
ços junto da sociedade e o reconheci-
mento desta pelo nosso trabalho. E
será com a prossecução destes dois
pressupostos, que promoveremos, ne-
cessariamente, uma maior e melhor

O nosso compromisso é modernizar
a actual sede e informatizá-la, tornan-
do-a mais aprazível.

Isto é, o que em traços gerais, este gru-
po se propõe assumir com os colegas,
com os doentes e com o que nos ro-
deiam, mantendo uma atitude crítica e
independente de qualquer Organismo
público ou privado.

CONSELHO MÉDICO DA REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA

Mandatário: Martim Diniz
Delegado: Fernando Jasmins

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Margarida Sotero
Vice-presidente: Eugénio Mendonça
1.º Secretário: Filipa Capelinha
2º Secretário: Ema Freitas

Conselho Distrital
Presidente: Pedro Ramos
Vogais: Gil Bebiano

Luís Jasmins
António Brazão
Horácio Paulo

Membros Consultivos do Conselho Regional
Amélia Cavaco
Nuno Rodrigues

relação com os doentes, com os quais
interagimos diariamente, e que são o
objectivo principal do nosso desem-
penho.
Naturalmente que, atingidos estes
compromissos, teremos uma Classe
reforçada, os médicos serão reconhe-
cidos e os doentes serão sempre os

principais beneficiados, pois puderam
aceder ao exercício de uma medicina
de qualidade, realizada por profissio-
nais competentes e com condições de
trabalho ideais.
A nossa missão é dar um contributo
válido para o desenvolvimento da saú-
de na Região nos próximos anos. Com
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a ajuda e participação activa de todos,
pois todos nós temos esta responsa-
bilidade. Será um contributo que se
pretende apelativo, participativo,
motivador, interventivo e responsável
em todas as áreas que consideramos
essenciais. Áreas, que têm sido objec-
to de conversa nas várias visitas que
temos promovido nos serviços de saú-
de e nas quais temos notado, com sa-
tisfação, uma grande receptividade de
todos.
Assim, no nosso entender, caberá à
Ordem:
- Defender, promover, colaborar e con-
tribuir com as suas acções e iniciativas
para uma gestão adequada dos recur-
sos existentes;
- Regular e certificar a formação e di-
ferenciação técnica dos seus profissi-
onais, sempre de acordo com os seus
objectivos e no seu interesse e, tam-
bém, no das instituições, com o objec-
tivo de possibilitar o aparecimento de
unidades de saúde de referência que
permitam, posteriormente, novos con-
tactos e o estabelecimento de proto-
colos de actuação conjunta. Assim, a
diferenciação dos próprios serviços de
saúde, objectivo que deve estar sem-
pre na mente de todos, deverá fazer-
se de forma ordenada, sem atropelos
e evitando que ao longo do tempo os
médicos exerçam sempre a mesma
actividade;
- Promover a defesa de valores como
motivação, qualidade, rapidez e confor-
to, inerentes ao desempenho dos seus
profissionais;
- Motivar os médicos e as instituições
ligadas à saúde para a criação, a curto
prazo, de condições que conduzam,
por um lado, à necessária formação dos
médicos e, por outro, à canalização de
recursos financeiros para a aquisição
de novas tecnologias que permitam o
início de novas actividades, ainda
inexistentes;
- Exigir a presença activa dos médicos
na elaboração funcional do novo Hos-
pital, pois um funcionamento correcto
e ajustado desta nova unidade às neces-
sidades da população dependerá muito
da participação dos seus profissionais;
- Pugnar pela interacção correcta e au-

tónoma com as outras Ordens, de
modo a desempenhar um papel cívico
cada vez mais influenciador dos bons
hábitos de vida, com reflexos positi-
vos para a população, mantendo a
especificidade e o papel de cada uma
delas, evitando assim que o conflito
possa acontecer no decurso do de-
sempenho das suas actividades;
- Promover uma melhor e mais rápida
articulação entre os médicos da
medicina hospitalar e da medicina fa-
miliar, de modo a melhorar a nossa
prestação ao nível dos cuidados secun-
dários e, também, dos cuidados primá-
rios, para que o doente não se sinta
nunca desprotegido e abandonado;
- Defender um Serviço Regional de
Saúde que permita a personalização,
a facilidade de acesso, a rapidez de
atendimento, o conforto, a possibilida-
de de resolver todos os problemas
num só local e, ainda, a possibilidade
de interacção durante a prestação de
cuidados;
- Defender a estratégia e o desenvol-
vimento de unidades especializadas
para áreas como a da saúde da mulher,
da oncologia, da saúde do idoso, da
saúde da criança, da medicina despor-
tiva, dos cuidados paliativos, dos cuida-
dos continuados, das doenças cardio-
vasculares e das doenças metabólicas;
- Promover na Região, uma recepção
correcta, digna e esclarecedora dos
novos internos realçando a importân-
cia da sua chegada para o contínuo
desenvolvimento dos serviços e das
instituições regionais.
- Promover a criação do Dossier do
Interno, um manual de informações
sobre serviços, centros de saúde, mapa
de vagas provisório, indicação das ac-
tividades da instituição, informações de
carácter jurídico que, no seu todo, irão
permitir uma melhor integração dos
novos internos na vivência das insti-
tuições. Para além deste dossier, pre-
tende-se que as suas actividades se-
jam conhecidas por todos, através da
concessão de uma página de interven-
ção na revista ISLENHA;
- Acompanhar os novos desenvolvi-
mentos sobre as carreiras médicas,
defendendo sempre, de forma incon-

dicional, a sua implementação de modo
a evitar o esvaziamento dos serviços,
o desinteresse dos médicos pela sua
actividade, formação e diferenciação;
- Defender de uma forma acérrima o
acto médico e lutar, intransigente-
mente, pela sua promulgação de modo
a evitar conflitos com outros actos
relacionados com a saúde, só possíveis
pela indefinição que existe actualmen-
te e que tem contribuído para prejudi-
car a prestação de serviços aos utentes;
- Dar especial atenção aos novos con-
tratos de trabalho e remunerações
dos vários médicos na medicina públi-
ca e privada, procurando evitar o apa-
recimento de situações de injustiça e
aproveitamento dos profissionais de
saúde por parte das instituições;
- Acompanhar o desenvolvimento da
Universidade na Região, e promover
medidas que permitam uma maior par-
ticipação por parte dos médicos e da
sua classe, de modo a criar de forma
continuada alicerces cada vez mais for-
tes que possibilitem o natural cresci-
mento e desenvolvimento da licencia-
tura em Medicina na Região só possí-
vel com o trabalho competente e res-
ponsável dos médicos;
- Promover e assegurar aquilo que pa-
rece ser um sonho de todos nós, a
criação de uma nova Sede, um novo
espaço, digno e representativo da clas-
se, que nos dê a necessária autono-
mia, permitindo a realização de encon-
tros profissionais e, também, sociais.
Uma casa aberta à sociedade, um es-
paço de debate e convívio são, dando
a ver outras competências dos nossos
membros (literatura, pintura, escultu-
ra, entre outras);
- Acompanhar detalhadamente a evo-
lução de assuntos periclitantes para a
classe como são os casos da conven-
ção, instrumento político nas mãos do
Governo, e que tem contado, até ago-
ra, com a participação dos médicos e
do desenvolvimento que a medicina
privada irá ter na Madeira nos próxi-
mos anos. A Ordem deve estar atenta
não só ao que se passa na Região mas
também aos novos modelos imple-
mentados noutros pontos do País, ana-
lisando-os e, caso os entenda viáveis,

ELEIÇÕES  2008-2010
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propor a sua adaptação ou imple-
mentação;
- Promover a possibilidade de parceri-
as público-privadas, que evitem a
realização de viagens desnecessárias
para os doentes, e ainda, a criação de
um Seguro Autonómico Regional,
que permita a recuperação de algumas
verbas por parte da tutela, mas ao
mesmo tempo garanta a manutenção
de uma medicina de qualidade;
- Dinamizar a Revista da Ordem –
ISLENHA – assegurando a divulgação
junto dos médicos, em tempo útil, de
informações de carácter profissional,
jurídico, social, cultural, de âmbito re-
gional, nacional e internacional;
- Ainda em relação à revista, a garantia
da sua publicação ininterrupta, com uma
periodicidade de 4/4 meses durante o
próximo triénio, já foi oportunamente
assegurada através do contacto com
uma única empresa que ficará incumbi-
da de gerir todos os patrocínios;
- Criar um novo e renovado Gabine-
te do Utente, virado única e exclusi-
vamente para o exterior onde os
utentes possam ser informados de tudo
o que se passa na Região em termos de
saúde, ao nível da medicina familiar e
hospitalar e que permita o surgimento

de uma nova relação médico-utente em
áreas que os mesmos considerem im-
portantes. Este deverá ser de apoio, de
acesso fácil, de atendimento personali-
zado e se possível de resposta rápida
de acordo com as situações;
- Criar um novo e dinâmico Gabine-
te Jurídico, virado para a defesa da
classe de uma forma mais representa-
tiva e segura, que transmita confiança
aos seus membros, e formado por pro-
fissionais com experiência na gestão
de assuntos relacionados com a ética,
deontologia e conflito;
- Defender em todos os actos médi-
cos, a ética e a deontologia da nossa
acção e actuar de uma forma exem-
plar e disciplinar, sempre que estes
valores não sejam o esteio da nossa
actividade médica;
- Estimular e promover a criação de
mais estudos epidemiológicos e de
rastreio na Região, com os vários agen-
tes responsáveis, desenvolvendo e
aproveitando as características espe-
ciais da mesma, considerada como um
bom laboratório de investigação, ain-
da não devidamente aproveitado;
- Estabelecer uma nova relação com a
comunicação social, promovendo
relações de ética, de imparcialidade e

ELEIÇÕES  2008-2010
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Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Oeste, Lista A

1. A nossa candidatura surge da con-
vicção de que, numa altura em que im-
portantes mudanças ocorrem, e se pre-
param, na área da saúde, é possível e
necessário que a Ordem dos Médicos
assuma, junto de todos nós, um papel
de maior proximidade, mais actuante
e consequente, deixando de ser uma
entidade sentida como distante e ine-
ficaz pela maioria dos médicos, que
mantêm com a sua Ordem uma rela-
ção que se limita ao pagamento obri-
gatório de quotas.
2. Entendemos que a Ordem dos Mé-
dicos, no estrito cumprimento das suas
disposições estatutárias, pode e deve
actuar, de forma mais credível e visível,

PROGRAMA DE CANDIDATURA para o Distrito Médico do Oeste

«A diferença é sermos diferentes»
na defesa dos médicos e dos doentes,
que não se limite a questões éticas e
deontológicas ou ligadas à formação e
reconhecimento de habilitações, mas
que se traduza numa presença real e
interventora em todos os domínios da
nossa actividade profissional.
3. No momento presente, pensamos
que a Ordem dos Médicos deverá ter
por objectivos principais da sua activi-
dade, nomeadamente, os seguintes:
a) a defesa do Serviço Nacional de Saú-
de e das Carreiras Médicas, como ele-
mentos fundamentais para a qualida-
de da medicina praticada e para a saú-
de dos portugueses
b) a valorização do exercício da medi-

cina privada como sector igualmente
imprescindível na construção de um
sistema equilibrado de prestação de
cuidados de saúde
c) a defesa dos médicos, e da qualida-
de do seu exercício profissional, nas
relações contratuais estabelecidas, in-
dividual ou colectivamente, com enti-
dades públicas e privadas
d) a defesa dos doentes e dos médi-
cos no âmbito de reorganização e/ou
reestruturação de serviços de saúde
no sector público
e) a defesa da qualidade da formação
médica, pré e pós-graduada, e o acom-
panhamento sistemático da forma e
condições concretas em que esta se

respeito para com a Classe, garantin-
do a defesa dos colegas sempre que
tais princípios sejam atropelados. A
Classe tem de ser respeitada, mas para
que tal aconteça, é necessário, também,
que todos, sem excepção, sejam capa-
zes de se fazer respeitar, promovendo
e assegurando comportamentos e ati-
tudes dignos da nossa Classe;
Em suma, pretendemos promover e
garantir um aumento crescente da pro-
dutividade e da qualidade, com uma
boa gestão e racionalização dos recur-
sos existentes.
Queremos motivar, queremos cativar,
queremos estar sempre perto de vós,
assegurando a defesa dos nossos di-
reitos e o cumprimento dos nossos de-
veres.
Queremos actuar, queremos ser dinâ-
micos, queremos inovar, mas só com a
colaboração de todos os colegas con-
seguiremos atingir os nossos objecti-
vos e cumprir a missão de ver devida-
mente reconhecida a nossa Classe.

SÃO ESTES OS NOSSOS PRO-
PÓSITOS.
SÃO ESTES OS NOSSOS COM-
PROMISSOS.
SEMPRE, POR VÓS.
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desenvolve, apoiando, neste sentido,
internos e orientadores de formação
f) a colaboração com os Sindicatos
Médicos para a resolução de questões
em que a Ordem possa intervir posi-
tivamente, como seja, por exemplo, a
regularização das dívidas acumuladas
a milhares de médicos, referentes à
prestação de trabalho extraordinário
g) uma intervenção responsável e sis-
temática com vista a restaurar o pres-
tígio dos médicos e das instituições que
os representam, contrariando, e des-
mentindo de forma objectiva e credível,
sucessivas campanhas demagógicas e
caluniosas de que temos sido alvo
h) pugnar pelo direito de livre escolha
do médico pelo doente, ultrapassan-
do as limitações actualmente ineren-
tes ao funcionamento do Serviço Na-
cional de Saúde

4. Neste sentido apoiamos inequivo-
camente a candidatura a Bastonário do
Dr. Miguel Leão, cujo programa subs-
crevemos, bem como a candidatura ao
Conselho Regional do Sul da lista lide-
rada pelo Dr. Manuel Carvalho
Rodrigues.

5. Somos uma candidatura de pessoas
coerentemente solidárias em torno de
objectivos profissionais, dispostas a dar
o contributo do seu trabalho, e do seu
empenhamento, para as mudanças que
julgamos necessárias na actividade e
orientação da Ordem dos Médicos.
Não somos, nem apoiamos, uma can-
didatura construída e definida por ob-
jectivos político-partidários, ou uma
candidatura de pseudo-unidade em
que, numa espécie de frentismo abs-
truso, os seus membros se apresen-
tem como solidários durante metade
do tempo e adversários durante a ou-
tra metade. Ao contrário, julgamos que
este é, justamente, o tipo de atitudes
que a Ordem dos Médicos não preci-
sa e que, sobretudo, acrescentam o
descrédito dos seus órgãos dirigentes
junto da generalidade dos colegas.

6. Para além dos aspectos programáticos
de princípio já enunciados, e do apoio
aos programas das candidaturas referi-
das, propomos, como objectivos especí-
ficos para o Distrito Médico do Oeste:
a) revitalização da presença e activida-

de da Ordem no Distrito, proporcio-
nando a comunicação e troca de ex-
periências entre colegas que possa
contribuir para a melhoria das condi-
ções do seu exercício profissional e
para a resolução de problemas comuns
b) pugnar pela transparência e facili-
dade na comunicação entre os médi-
cos e os órgãos dirigentes da Ordem,
começando pela publicação das con-
tas referentes à presente candidatura
c) acompanhamento permanente de
eventuais alterações de fundo na estru-
tura, funcionamento e natureza dos ser-
viços, e suas consequências para médi-
cos e doentes, nomeadamente no que
se refere à Urgência do Hospital de
Peniche, deslocação de valências entre
este hospital e o Centro Hospitalar de
Caldas da Rainha, e a passagem a EPE
do Centro Hospitalar de Torres Vedras
d) em conjunto com os colegas que o
solicitarem, inventariação de carências
relativas à prestação de cuidados mé-
dicos, nos hospitais e Centros de Saú-
de do Distrito, e proposta de soluções
e) realização de auditorias aos serviços
e às instituições, no sentido de detec-
tar eventuais limitações no seu funcio-
namento e na actividade médica, e
apresentar propostas de melhoria
f) apoio a médicos e unidades funcionais
na implementação de novas técnicas e
metodologias, de acordo com as neces-
sidades dos doentes e o estado da Arte
g) acompanhamento da progressiva

implementação de contratos individu-
ais de trabalho, e apoio aos médicos
na sua celebração, e no exercício da
sua actividade profissional nas condi-
ções daí decorrentes
h) defesa do sistema de convenções,
como forma de suplementar carênci-
as da actividade assistencial
i) prestar todo o apoio que seja solicita-
do às Unidades de Saúde Familiar já exis-
tentes ou a criar, bem como aos colegas
de Medicina Geral e Familiar não inte-
grados nestas unidades, com vista a con-
tribuir para a resolução da situação de
vários milhares de utentes ainda sem
Médico de Família no nosso Distrito
j) desenvolver acções, e apresentar
propostas, no sentido de melhorar a
comunicação e as formas de trabalho
em conjunto entre médicos hospitala-
res e dos Centros de Saúde
k) actuar, em colaboração com os Sin-
dicatos Médicos, no sentido da regula-
rização do pagamento das dívidas aos
médicos, referentes à prestação de tra-
balho extraordinário
I) criar no Distrito a figura da Pro-
vedoria de Saúde, actuando junto do
Conselho Distrital, no sentido de emi-
tir pareceres e fazer propostas ou re-
comendações, sempre que solicitado
ou por iniciativa própria

A Delegada da Candidatura

Dra. Ana Costa
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DISTRITO MÉDICO DO OESTE

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado da Candidatura: Ana Maria Silva Costa Rosa

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Horácio Manuel Neves Raposo Lopes
Vice-Presidente: Henrique Carlos Moita Teixeira
1º Secretário: Isabel Maria Azevedo Ramos
2º Secretário: Joana Martins Louro

Conselho Distrital
Presidente: Nuno Lima Santa Clara da Cunha
Vogais: António Rafael Nicolau Gomes

José Julião Sarmento Figueiroa Rego
Maria do Rosário Mendes da  Costa Mendonça Santos
Paula Cristina Brandão Alves

Membros  Consultivos  do Conselho Regional
Ana Maria Pipa de Matos da Costa Monteiro
Pedro Dinis Madeira Coito
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ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Oeste, Lista B

«MAIS ORDEM NA SAÚDE
A resposta às ameaças da
actual política de saúde»

Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista B, candidata aos Órgãos

Regionais da Secção Regional do Sul.

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Portalegre, Lista A

1. Criação de uma Sede Distrital
da Ordem dos Médicos, constitu-
indo este, o principal objectivo da nos-
sa candidatura, pois é um desejo anti-
go dos médicos do Distrito de Porta-
legre, a posse de um espaço onde se
possam encontrar para reunir, conver-
sar e discutir os seus problemas e as
questões da Saúde em geral.

2. Pugnar em todas as situações
pelo respeito e manutenção das
condições necessárias para o

Programa da Candidatura

exercício da Medicina, no nosso
Distrito, em todas as suas valências
e atendendo às diferentes especifi-
cidades de cada Especialidade Mé-
dica.

3. Defesa do Serviço Nacional de
Saúde, exigindo a sua manutenção e
consequente investimento público, de
forma a responder às necessidades de
saúde da população do Distrito de
Portalegre, já de si muito carenciada
social e economicamente.

4. Organização de debates, pales-
tras e fóruns sobre questões do in-
teresse dos médicos do Distrito de
Portalegre.

5. Envidar todos os esforços para
que o próximo Bastonário da
Ordem dos lVIédicos, eleito no su-
frágio que se avizinha, visite o Distri-
to Médico de Portalegre, podendo
assim constatar os problemas da nos-
sa classe, num dos distritos demogra-
ficamente mais exigentes do país.

aos Órgãos Distritais do Distrito Médico de Portalegre da Lista que apresenta

como Mandatário o Dr. João Alberto Ferreira Rodrigues Pena.

Mandatário: António Manuel da Silva Pereira Coelho
Delegado da Candidatura: Ana Paula Barreiros Tavares

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: António Marques Gonçalves Curado
Vice-Presidente: Rui Manuel Félix Mota Araújo
1º Secretário: Rosa Maria Ferreira Pessoa de Amorim
2º Secretário: António Manuel Santos Martins

Conselho Distrital
Presidente: Ana Paula Ferreira Branco
Vogais: Maria Clara Mateus Ferreira Nobre

Maria Manuela Teixeira Pinto Roubaud Alvarez
Osvaldo Sérgio Gouveia Parreira
Paula Helena Neves Vila Verde Apolinário

Membros Consultivos do Conselho Regional
António Pedro Quintans de Soure
Maria Leonor Lopes Ribeiro Horta Salvo

DISTRITO MÉDICO DO OESTETal como a Lista B de candidatura aos
órgãos regionais da Secção Regional do
Sul, defendemos uma resposta firme às
ameaças da actual política de saúde.

Pugnamos pela autonomia profissional
e pela auto-regulação e por uma for-
mação médica em que os internos te-
nham direito a aceder ao melhor trei-
no.

Defendemos igualmente uma política
que coloque os médicos no centro das
reformas, em defesa dos doentes.

Neste âmbito é essencial uma nova cul-
tura institucional, que consagre a elei-
ção dos directores clínicos, entre ou-
tras medidas, na defesa das quais colo-
caremos todo o nosso empenho.
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Somos um grupo de médicos que se
organizou para apresentar uma lista
para as eleições que decorrerão em
Dezembro para o Conselho Distrital
de Santarém da Ordem dos Médicos.
Fazemo-lo porque achamos que as
reformas profundas pelas quais a Saú-

Programa de acção

da lista candidata ao

Conselho Distrital de

Santarém da Ordem

dos Médicos que apre-

senta como candidato a

presidente do Conselho

Distrital o Dr. José An-

tónio da Costa Salgado

Por uma Ordem Forte, Unida
e Representativa

DISTRITO MÉDICO DE PORTALEGRE

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado da Candidatura: José Pedro Canelas Ladeira de Figueiredo

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Daniel António de Frias Dias
Vice-Presidente: Vitor Manuel Barbosa da Silva
1º Secretário: Maria Paula Falcão Moreno Pinheiro
2º Secretário: Miguel Angel Fernandez Romero

Conselho Distrital
Presidente: António Jaime Correia Azedo
Vogais: João Manuel Baptista Carvalho

António Manuel Bailão Pinto de Sousa
João Fernando Sena Martins Transmontano
Hugo Chichorro e Silva Capote

Membro Consultivo do Conselho Regional
Fernando Manuel Pinto de Pádua

DISTRITO MÉDICO DE SANTARÉM

Mandatário: José Manuel Gonçalves Nogueira
Delegado da Candidatura: Filipe Manuel Mendes Rosas

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: António Júlio Pinto Correia
Vice-Presidente: Alberto Manuel Sampaio Borges de Sousa
1º Secretário: Jorge Manuel Silva Santos Justo
2º Secretário: Victor Manuel Pereira Bezerra

Conselho Distrital
Presidente: José António da Costa Salgado
Vogais: António Manuel Ferreira Soares

Margarida Isabel Dias Estrela
Maria Antonieta Baião Costa Cabral
Ruth Cláudia Fernandes de Figueiredo Lopes

Membros  Consultivos  do Conselho Regional
Carlos Eduardo Baptista da Piedade Noronha
Ermelinda Júlia Rodrigues Gonçalves
Rita Isabel Inácio Mateiro
Rosa Maria Ferreira Mesquita Feliciano
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de em Portugal tem passado nos últi-
mos anos têm gerado incertezas e re-
ceios no seio da classe médica pare-
cendo haver da parte dos nossos re-
presentantes atitudes, que eventual-
mente por deficit de comunicação, pa-
recem titubeantes.
Não nos candidatamos contra ninguém
porque acreditamos que entre os mé-
dicos não há inimigos, mas achamos que
tem sido dada pouca importância aos
Distritos Médicos e à auscultação dos
sentimentos e expectativas dos cole-
gas, principalmente aqueles que vivem
fora dos grandes centros de influência.
Assim propomo-nos, se os Colegas nos
derem a vossa confiança, funcionar
como porta voz dos Médicos do Dis-
trito Médico de Santarém, fazendo
com que sejam ouvidas pelos Órgãos
Dirigentes da Ordem a nível regional
e nacional que saírem das eleições de
12 de Dezembro, as preocupações dos
médicos do Distrito.
Foi nosso desejo que desta lista fizes-
sem parte médicos de todas as zonas
do Distrito Médico, que vai desde o
concelho de Vila Franca de Xira até ao
de Mação, das diferentes áreas profissi-
onais – médicos de Medicina Familiar e
Hospitalares e dos vários graus das car-
reiras – internos, assistentes hospitala-
res e chefes de serviço, num painel ver-
dadeiramente representativo, coexistin-
do pessoas já com experiência nestas
lides com outras que nunca o fizeram.

Existem no nosso grupo pessoas que
privilegiam o trabalho em serviços do
SNS, outros que o fazem mais na prá-
tica privada e outros que repartem a
sua actividade entre o público e o pri-
vado.
Serão pontos importantes que tere-
mos em atenção para além do que já
atrás dissemos, a situação de progres-
siva fragilização do Serviço Nacional
de Saúde, a indefinição no que concer-
ne às carreiras médicas que poderá
trazer consequências funestas princi-
palmente para os médicos mais jovens
e a subalternização do papel dos mé-
dicos nas decisões sobre a saúde e na
gestão das unidades de saúde que pode
corporizar-se, por exemplo no condi-
cionamento nas prescrições por razões
exclusivamente económicas ou noutras
ameaças à boa prática médica.
Temos consciência que a influência nos
Órgãos Dirigentes de um Distrito
Médico nestas áreas é reduzida, e até,
a existente, minimizada, mas tentare-
mos que seja dada continuidade a pro-
postas de alterações estatutárias que
dêem aos Médicos dos Distritos idên-
ticas oportunidades, responsabilidades
e poderes decisórios que as de outros
Órgãos Dirigentes
Numa lógica mais local propomo-nos
dinamizar ou apoiar acções concretas
de formação médica, com principal
ênfase naquelas que nos podem tor-
nar mais aptos nos novos desafios que

se colocam à profissão, nomeadamen-
te na aquisição de perícias nas áreas
da organização e gestão de serviços e/
ou unidades de saúde.
Pensamos que poderemos também ter
um papel dinamizador de iniciativas de
índole social e lúdica que permitam
criar e consolidar laços entre os mé-
dicos do Distrito.
Pretendemos também tornar mais sig-
nificativo o peso do nosso distrito mé-
dico promovendo e accionando a
actualização de moradas de forma a
que todos os que cá residam estejam
aqui registados e não em Lisboa, Coim-
bra ou Porto dando assim mais legiti-
midade às nossas propostas junto dos
Órgãos Regionais e Nacionais.
Tentaremos também com a colabora-
ção de todos dar os primeiros passos
para a construção de uma Casa do
Médico do Distrito Médico de Santa-
rém ou eventualmente concertarmos
esforços com outras estruturas da OM
para um projecto mais alargado para a
Região de Lisboa – Norte, Oeste e Vale
do Tejo.
Seguramente que as razões que nos
movem nesta candidatura se prendem
com o desejo de unir os médicos em
torno de interesses comuns e de os
representar de maneira ponderada
mas firme, sem radicalismos mas com
tenacidade, por isso se pudermos con-
tar com o vosso apoio, poderão con-
tar com o nosso empenho.

ELEIÇÕES  2008-2010
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COMPROMISSOS DE CANDIDATURA E PROGRAMA DE ACÇÃO

DEFENDER E UNIR OS MÉDICOS

Defender o Serviço Nacional de Saú-
de e promover a diferenciação técnica
eprofissional dos Médicos através das
Carreiras Médicas.

Programa de Acção da lista Candidata aos Órgãos Distritais de Setúbal da

Ordem dos Médicos para o triénio de 2008 / 2010 que tem como Mandatário

o Dr. João Alberto Rodrigues Pena e candidato a Presidente da Mesa

daAssembleia Distrital a Drª Beatriz Craveiro Lopes .

Apoiar e subscrever o programa da
candidatura regional que apresenta
comoMandatário o Dr. João Alberto
Rodrigues Pena.

Apoiar e subscrever o programa de
candidatura a presidente da Ordem
dosMédicos, do Dr. Miguel Jorge San-
tos Oliveira Ferreira Leão.

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Setúbal, Lista A
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DISTRITO MÉDICO DE SETÚBAL

Mandatário: João Alberto Ferreira Rodrigues Pena
Delegado da Candidatura: Eduardo Jorge Pereira de Almeida

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: Maria Beatriz da Conceição Pereira Gomes Craveiro Lopes
Vice-Presidente: Isabel Nunes Ribeiro
1º Secretário: Carlos Manuel Coutinho Ribeiro da Costa
2º Secretário: José Paramés Gomez

Conselho Distrital
Presidente: António Paramés Gomez
Vogais: Daniel Pires Paiva Travancinha

Orlando Caetano Cordeiro
Anabela da Assunção Bitoque Rodrigues Taborda
João Carlos Paiva Sarreira Lopes

Membros Consultivos do Conselho Regional
Ângela Maria Machado Moreira Queijo
Rui Júlio Brites Lebre
Alcides Horácio Pereira
Sofia Sequeira de Almeida
Pedro Miguel de Oliveira Antunes Cordeiro
Carlos José Clara dos Santos
Paulo Fernando Ferraz Marques Dourado

ELEIÇÕES  2008-2010
Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Setúbal, Lista A

Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Setúbal, Lista B

PROGRAMA de CANDIDATURA
aos CORPOS SOCIAIS

da SECÇÃO DISTRITAL de SETÚBAL da ORDEM dos MÉDICOS

l) – PREÂMBULO

O nosso país continua envolto numa
grave crise económico-financeira que
se faz sentir, entre outros, muito espe-
cialmente no sector da Saúde. De en-
tre as suas principais causas e conse-
quências, deveremos destacar os se-
guintes aspectos:
• Sub-financiamento crónico do SNS
directamente pelo próprio Estado, e a
tentativa progressiva de alienar as res-

Lista Concorrente:

Unir a Classe, Motivar a Participação dos Médicos, e Promover a Prática de

uma Medicina de Qualidade ao Serviço dos Cidadãos e da Sociedade

ponsabilidades assistenciais para os
outros sectores, provocando um
êxodo de médicos para os mesmos e
uma dificuldade crescente dos restan-
tes poderem corresponder às exigênci-
as decorrentes da prática de uma medi-
cina de qualidade, humanizada, etica-
mente correcta, capaz de satisfazer as
necessidades efectivas das populações;
• escassez de médicos nalgumas espe-
cialidades, a sua má distribuição terri-
torial e a elevada média etária;

• coexistência de vários sub-sistemas
de saúde com um SNS alegadamente
universal e tendencialmente gratuito;
• diversos regimes jurídicos de admi-
nistração do sector público hospitalar
ainda não convenientemente avaliados
por entidades isentas e competentes;
• gestão administrativa entregue, cada vez
mais, a pessoas sem qualquer experiência
profissional na área da Saúde e preocupa-
das, essencialmente, no cumprimento de
objectivos de forte pendor economicista;
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DISTRITO MÉDICO DE SETÚBAL

Mandatário: João Luís da Silva Sequeira
Delegado da Candidatura: Miguel Eusébio Lopes de Sousa

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente: António Alberto Sancho Trabulo
Vice-Presidente: Anita da Conceição Birrento Vilar
1º Secretário: Manuel Pedro dos Santos Rodrigues Pereira
2º Secretário: Manuel Joaquim de Alcobia e Sousa

Conselho Distrital
Presidente: José Manuel Domingues Poças
Vogais: Ana Paula Lino Luís Negrão

Carlos José Ramos de Sousa Moniz
Lina Maria Guarda
Mário Duarte Parreira Rosa

Membros Consultivos do Conselho Regional
Aurora Maria Gato Pinto
Filipe Fernando da Cruz Inácio
Filomena Maria Malveiro
Jorge Manuel Coelho do Espírito Santo
Jorge Ribeiro Marques de Freitas
Maria Irene Martins Mendes
Maria da Luz Carvalho dos Santos Pereira

• tentação política de entregar alguns
dos centros de saúde a profissionais
alheios à especialidade de medicina
geral e familiar, e coexistência de vári-
as modalidades organizativas dentro do
sistema público;
• indefinição quanto ao que se prende
com o papel a ser desempenhado pela
Especialidade de Saúde Pública na
concretização das metas politicamen-
te definidas para o sector, tentando
antes promover a sua desagregação em
termos da hierarquia funcional aos ní-
veis local e regional, e assim retirar-
lhe capacidade para desempenhar o
papel fulcral que deveria ter;
• assumir uma visão estratégica em ter-
mos de dicotomia alternativa, privile-
giando a vertente assistencial em de-
trimento da prevenção, quando se
deveria antes optar por aprofundar a
relação entre ambos os sectores, dado
serem igualmente importantes, inseri-
dos então num projecto de coopera-
ção inter-sectorial para concretizar
objectivos que são complementares e
não concorrentes entre si;
• falta de transparência e veracidade
nos dados divulgados pela tutela rela-
tivamente aos resultados efectivamen-
te obtidos, de que as Listas de Espera
para Cirurgia Oncológica são um re-
cente e eloquente exemplo, provocan-
do um alarmismo infundado junto da
população e visando indirectamente
denegrir a imagem pública das insti-
tuições e dos seus profissionais;
• esvaziamento dos poderes atribuídos
aos Directores de Serviço, a quem a
legislação só virtualmente pretendeu
dignificar na sua prática quotidiana e
na capacidade para definir as suas es-
tratégias de desenvolvimento;
• acentuada falta de alguns recursos
humanos fundamentais (enfermeiros,
auxiliares de acção médica, técnicos
especializados e secretariado clínico);
• falta de meios técnicos e ausência de
uma gestão credível que permitam a
necessária melhoria da qualidade e da
produtividade, nomeadamente através
da tão propalada optimização da capa-
cidade instalada;
• desadequação de muitas das instala-
ções de unidades prestadoras de cuida-

dos de saúde aos fins a que se destinam;
• reduzida sensibilidade para as importan-
tes áreas da formação pré e pós gradua-
da, bem como para a investigação clínica.

Paralelamente, é preocupante consta-
tar a existência de uma acentuada e
progressiva desmobilização de vastos
sectores da classe médica relativamen-
te aos problemas da Saúde, sobretudo
por parte dos mais jovens, situação que
é preciso combater, até porque novas
e preocupantes realidades o exigem.

A título de exemplo, são de referir:
• as tentativas do poder político de
inviabilizar o SNS e de extinguir as Car-
reiras Médicas;
• a precarização dos vínculos contra-
tuais às mais diversas entidades patro-
nais, a começar pelo próprio Estado;
• a vontade de implementar um siste-
ma de avaliação e de incentivos ainda
obscuro quanto aos seus aspectos mais
práticos de aplicação, mas que se teme
que fomente fortemente a contesta-
ção à hierarquia dos serviços e pro-

mova alguma arbitrariedade na diferen-
ciação entre os seus elementos, bem
como a sua consequente desagregação;
• a vontade mais ou menos explícita
de transformar progressivamente toda
a classe num vasto conjunto de assala-
riados vulneráveis;
• a tendência para pôr em causa a au-
tonomia técnica e hierárquica das três
carreiras da nossa profissão (hospitalar,
medicina geral e familiar, e saúde públi-
ca) e de implementar uma ilógica su-
bordinação recíproca em detrimento de
uma saudável inter complementaridade;
• o anúncio da (pseudo)profissiona-
lização das urgências sem pelo menos
se instituir previamente a respectiva
especialidade, com o objectivo único
de poupar dinheiro a qualquer preço
e não olhando minimamente aos reais
impactos assistenciais desta demagó-
gica medida;
• o estímulo à criação nefasta de uma
bolsa crescente de médicos não espe-
cialistas contrária às directivas comu-
nitárias, mas servindo objectivamente
o propósito de contratar mão-de-obra
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ao mais baixo custo sem se importar
minimamente com a qualidade dos ser-
viços prestados;
• a visão deturpada da função dos in-
ternatos médicos, segundo a qual o ob-
jectivo subjacente é criar um conjun-
to de médicos com uma cultura pre-
dominantemente individualista da sua
praxis profissional e com uma remu-
neração completamente desadequada
às suas responsabilidades cívicas, for-
mativas e assistenciais;
• a concorrência cada vez maior decor-
rente da integração política num espaço
europeu progressivamente mais amplo;
• a ainda não homologação da lei do
acto médico;
• a insegurança futura quanto à efecti-
va protecção na doença e na velhice;
• os novos desafios nos domínios da
ética e da deontologia profissionais
inerentes ao vertiginoso desenvolvi-
mento tecnológico e às novas realida-
des sociológicas.

II) – PROGRAMA DE ACÇÃO

Confrontados com esta problemática,
os médicos não podem ficar indiferen-
tes. Lutar pela defesa das nossas con-
vicções mais profundas é um verdadei-
ro imperativo de cidadania. É pois neste
contexto preocupante que a presente
Lista para a Distrital de Setúbal da OM
entendeu candidatar-se e assumir, pe-
rante os colegas deste problemático
distrito, a defesa do que julga serem
os mais legítimos interesses dos do-
entes e dos profissionais. Neste âmbi-
to, tudo fará para que os órgãos regio-
nais e nacionais da Ordem tomem as
mais adequadas decisões em tempo
útil, dentro do seu âmbito próprio de
acção e no respeito pela autonomia e
especificidade de outras estruturas da
classe (Sindicatos, Sociedades Cientí-
ficas, Associações Profissionais de Car-
reira, etc).

Paralelamente, assumimos o compro-
misso de cumprir outros objectivos
pelos quais nos iremos bater e que
constituem o fulcro do nosso Progra-
ma de Acção para o triénio 2008/2010,
a saber:

• Continuar a pugnar por manter e
aprofundar uma certa autonomia re-
lativamente aos órgãos regionais e na-
cionais, através de uma adequada
descentralização de algumas decisões
que envolvam problemas de índole
eminentemente distrital;
• Continuar com a realização de uma
cerimónia anual de boas vindas aos
novos internos;
• Continuar a realização periódica de
Cursos de Formação Pós – Graduada,
bem como de Ciclos de Debates so-
bre temas candentes que sirvam o
objectivo de informar, de suscitar a dis-
cussão e de aproximar os médicos
entre si, e destes aos Cidadãos e à
Sociedade;
• Tentar prosseguir com o aperfeiçoa-
mento e actualização do Livro Branco
da Saúde do distrito;
• Continuar a incluir informação es-
pecífica de âmbito distrital no site na-
cional da Ordem dos Médicos, bem no
Jornal Medi.com e na Revista da OM;
• Continuar a actividade relacionada com
o departamento de contencioso nos
mesmos moldes de celeridade e isenção;
• Continuar a divulgação das nossas ac-
tividades, bem como do Relatório Anu-
al, através de um mailing endereçado a
todos os médicos do distrito, a ser dis-
cutido e aprovado em reunião plenária
com a necessária antecedência;
• Continuar a representação da OM
em todas as cerimónias ou estruturas
de índole local em que seja pertinente
e possível a nossa presença;
• Continuar a colaboração com outras
associações de carácter profissional
em assuntos de interesse comum, tal
como temos feito com a Ordem dos
Advogados;
• Continuar a marcar presença nas
cerimónias anuais de apresentação do
relatório e contas do CRS, e de ho-
menagem aos colegas com 50 anos de
actividade clínica;
• Prosseguir com os melhoramentos
possíveis na actual Sede Distrital, vol-
tando a considerar a hipótese de ad-
quirir um novo espaço por troca com
o actual, dado este se ter revelado fre-
quentemente desajustado à dinâmica
entretanto empreendida;

• Tentar trazer para o nosso Distrito
uma Casa do Médico;
• Apoiar as iniciativas dos Órgãos Re-
gionais e Nacionais que visem resol-
ver os problemas atrás equacionados,
respeitando sempre a independência
e as responsabilidades estatutárias de
cada um, bem como as particularida-
des dos seus Programas de Acção. A
título de exemplo, citaríamos a oposi-
ção firme à aplicação indiscriminada e
obstinada de algumas medidas even-
tualmente muito gravosas que se anun-
ciam, tais como a mobilidade dos re-
cursos humanos, o controlo electró-
nico da assiduidade, ou as limitações à
liberdade de prescrição (sobretudo na
área da inovação farmacológica), de-
fendendo sempre o papel da OM na
definição dos parâmetros inerentes à
correcta aplicação das normas técni-
cas adequadas para o exercício da
medicina e manifestando a mais viva
discordância pela descaracterização e
desmantelamento do SNS que perece
estar a ser levado a cabo pelos actuais
responsáveis do sector.

III) – DECLARAÇÃO FINAL

Confrontados com todas estas preo-
cupações que urge ajudar a resolver,
esta Lista decidiu contudo não decla-
rar o seu apoio público e explícito a
nenhuma das candidaturas que even-
tualmente se apresentem à eleição
para o Conselho Regional do Sul, nem
a nenhum dos candidatos a Bastonário,
mau grado o momento particularmen-
te difícil que atravessamos, quer para
a Saúde em geral, quer para a Classe
em particular.
Por um lado, por não nos identificar-
mos o suficiente com as mesmas, mas
por outro, por privilegiarmos uma
concertação nas acções a serem em-
preendidas logo após o processo elei-
toral em curso, com quem realmente
vier a merecer a confiança da classe,
cientes que a mobilização desta em
torno de objectivos consensuais nun-
ca foi tão decisiva e, ainda, por estar-
mos plenamente convictos de que
tudo saberão fazer para viabilizarem o
nosso próprio Programa.
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Esta Lista resulta pois de uma renova-
ção da que se candidatou ao triénio
anterior e que ganhou a pugna eleito-
ral então realizada. Compreende mé-
dicos das três carreiras médicas (Hos-
pitalar, Clínica Geral e Saúde Pública),
bem como Internos de especialidade
e médicos dos principais hospitais
(HGO de Almada, HNSR do Barreiro,
e CHS-HSB de Setúbal).
O programa não difere muito do an-
terior, dado que infelizmente uma par-
te importante dos problemas se man-
têm, se bem que estejamos seguros
de que a maioria dos colegas reco-
nhecerá que fizemos um acentuado
esforço para promover o empenha-
mento da classe na discussão de as-
suntos de inegável interesse profissi-
onal ou cultural, bem como de uma

abertura à Sociedade que frequente-
mente nos acusa de nos colocarmos
num pedestal e de nos escondermos
por trás de uma linguagem pretensa-
mente hermética e algo enigmática.
Esta foi pois uma aposta inequivoca-
mente ganha, razão pelo que prome-
temos um renovado esforço de apro-
ximação dos eleitos aos eleitores,
através sobretudo de uma discussão
pública dos problemas principais iden-
tificados e no propósito de nos en-
volvermos, não só na denúncia das
dificuldades, mas sobretudo na pro-
cura das soluções que se vierem a
identificar como as mais adequadas.
Declaramos ainda que, com esta eleição,
se encerrará um ciclo, em que a respec-
tiva Distrital de Setúbal da OM se terá
que reformular ainda mais quanto à sua

composição no próximo processo elei-
toral, dado que sempre encaramos este
exercício como um contributo neces-
sariamente efémero, em que é funda-
mental uma cíclica renovação de méto-
dos, de programas e dos seus protago-
nistas, uma vez que a alternância é a ver-
dadeira essência da democracia em que
acreditamos e que a Classe e a Socie-
dade tanto necessitam.

Em suma, comprometemo-nos inequi-
vocamente na defesa de uma medici-
na de qualidade, cientes que só com a
autonomia técnica de que a OM é o
seu garante, este tão importante
desiderato para a Sociedade e os Ci-
dadãos se poderá alcançar.

Setúbal, 2007/10/10
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Candidatura aos Órgãos Distritais SRS – Setúbal, Lista B

AAAAA G E N DG E N DG E N DG E N DG E N D AAAAA
EVENTO: COMEMORAÇÕES DOS 80 ANOS DO SERVIÇO DE RADIO-
TERAPIA DO IPOLX
LOCAL: Auditório do instituto de Oncologia Francisco
Gentil
DATA: 22 a 24 de Novembro
CONTACTO: Serviço de Radioterapia; tel: 21 720 04 54

EVENTO: VI JORNADAS DE CARDIOLOGIA DO SERVIÇO DE

CARDIOLOGIA DO HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS

LOCAL: Atlântico Golfe Hotel, Peniche
DATA: 23 e 24 de Novembro
Serviço de Cardiologia do hospital reynaldo dos Santos
Tel. 263 285 826
E-mail: cardiologia@hvfxira.min-saude.pt

EVENTO: VIII JORNADAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E RISCO

CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL PEDRO HISPANO

DATA: 23 e 24 de Novembro
CONTACTO: Instituto de Investigação e Formação
cardiovascular

EVENTO: II JORNADAS DE DIABETES DO ALGARVE

LOCAL: Vilamoura
DATA: 29 de Novembro a 1 de Dezembro
CONTACTO: A.E.D.M.A.D.A
Tel: 289 872 373
E-MAIL: aedmada@gmail.com

EVENTO: I SEMINÁRIO SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE

TRANSMISSÍVEIS

LOCAL: Faculdade de Ciências da saúde – Universidade
pessoa –Porto
DATA: 28 de Novembro
CONTACTO: Gabinete de Comunicação e Imagem ad fa-
culdade; Rua Carlos  da Maia, 296; 4200-150 Porto

EVENTO: 13ª REUNIÃO DE PNEUMOLOGISTAS DO HOSPITAL PULIDO

VALENTE

LOCAL: Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC
DATA: 29 de Novembro a 1 de Dezembro
CONTACTO: Departamento de Pneumologia do Hospital
pulido Valente; Tel: 21 754 80 00 – Fax: 21 754 82 15

EVENTO: V CONGRESSO LUSO-GOÊS DE MEDICINA E

CARDIOLOGIA

LOCAL: Goa
DATA: 30 de Novembro e 1 e 2 de Dezembro
CONTACTO: Departamento Médico de Congressos
Tel: 21 358 43 80
EMAIL: dmcongressos@mail.telepac.pt

EVENTO: CURSO DE FORMAÇÃO DE ACTUALIZAÇÃO EM

UROLOGIA

LOCAL: Barcelona
DATA: 7 e 8  de Dezembro
CONTACTO: Grupo Português Génito-Urinário da
E.O.R.T.C; Tel: 21 795 24 94
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