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No dia 16 de Dezembro os médicos vão eleger os órgãos dirigentes que terão a res
ponsabilidade de assegurar os destinos da nossa Ordem nos próximos três anos. 

Todos sabem os desafios que no presente se colocam e não é difícil adivinhar que nos 

próximos tempos irão continuar os ataques e as campanhas contra a classe méd ica . 
Independentemente das opções que momentaneamente nos possam divid ir é funda
mental manter a união da classe em torno da sua Ordem. 

Para isso é importante a participação de todos nas eleições. A presença de diversas 

candidaturas, tanto para o lugar de Bastonário como para os órgãos regionais, é um 
sina l da vital idade e do empenho dos médicos na sua Ordem. 

Um esforço que deve ser correspondido com uma forte participação eleitoral que re
force a imagem da Ordem dos Médicos e dos seus futuros dirigentes. 
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PWG Eduardo Ferreira Marques, presidente 
do PWG (Permanent Working Group of Euro
pean Junior Doctors), faz a balanço do pri
meiro ano de presidência portuguesa. liJ 

PIIÍIICI António Gentil Martins responde a 
Reis Marques que iá tinha comentado o artigo 
''A Ordem dos Médicos e o Futuro", da autoria 
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lálls III TNII•III• .. ,.... 
Uma das grandes preocupações do PW 
nos últimos anos tem sido a exclusão dos 
médicos em formação da Directiva que re
gulamenta os períodos semanais de traba
lho e repouso. 

Como consequência da eleição, em Maio 
de 1997, de um presidente português para 
o triénio 1998-2000, houve necessidade de 
transferir o Secretariado do PWG para 
Portugal. Assim, nos primeiros meses de 
1998 procedeu-se à mudança dos ficheiros 
de Copenhaga para as instalações da Or
dem dos Médicos em Lisboa, onde durante 
os três anos da actual presidência estará 
instalado o centro operacional da organi- PRESIDENTE DO PWG 

Em alguns países europeus, a falta de legis
lação nacional que proteja os jovens médi
cos a este nível, origina situações extremas 

zação. 
A transferência dos ficheiros contendo o historial dos 20 anos do 
PWG e o estabelecimento do modus operandi do novo 
Secretariado em Lisboa, decorreram de forma tranquila, com a 
colaboração da equipa dinamarquesa que, de forma exemplar, 
assegurou, nos últimos anos, todo o processo de gestão deste 
organismo internacional. 
Rapidamente foi necessário criar uma dinâmica de funciona
mento que permitisse responder às múltiplas solicitações que, 
diariamente, nos chegam de toda a Europa e organizar de 
forma eficaz as primeiras reuniões plenárias sob a presidência 
portuguesa, que decorreram em Maio em Oslo e em Outubro 
em Florença. 
Foi também necessário representar de forma condigna o PWG em 
diversas reuniões de outras organizações médicas europeias e, 
naturalmente, manter o trabalho permanente de defesa dos inte
resses dos Jovens Médicos junto das diversas autoridades comu
nitárias. 
Uma série de assuntos sensíveis para o PWG tiveram desen
volvimento importante neste período, exigindo atenção perma
nente da nossa parte para, da melhor forma, continuarmos o 
esforço tendente à prossecução dos objectivos a que nos pro
pusemos. 
Entre estes assuntos merecem destaque: o problema dos Horários 
de Trabalho dos Médicos em Formação, agora na segunda fase 
de consulta junto da Comissão Europeia; a nossa política para a 
Formação Médica Pós-graduada, posta em causa pelas alterações 
anunciadas para a estrutura e organização do Comité Consultivo 
para a Formação Médica; a redefinição dos princípios que regem 
a Educação Médica Contínua, novamente sob discussão alargada 
a nível europeu e, finalmente, o seguimento do projecto future 
Medical Work e dos estudos de Recursos Humanos do PWG, neste 
momento em fase de colaboração com outras organizações médi
cas europeias. 

de excesso de carga horária, prejudicando 
a qualidade da formação e, consequentemente dos serviços 
prestados, pondo mesmo em risco a saúde de médicos e doentes. 
Com o objectivo de reverter esta situação, anulando a exclusão 
dos médicos mais jovens da referida Directiva, o PWG tem vindo 
a organizar uma série de iniciativas para chamar a atenção da 
profissão e das instâncias europeias para o problema. 
Através da sua capacidade de intervenção e da organização 
de estudos e conferências sobre este assunto, os Jovens Mé
dicos Europeus conseguiram o apoio do Comité Permanente 
dos Médicos da União Europeia (CP) e organizações associa
das, e obtiveram da DG V da Comissão Europeia a publica
ção de um Livro Branco (*) em que se preconiza a inclusão d 
todos os médicos na Directiva que regulamenta os horá · 
de trabalho. 
Este documento encontra-se, actualmente, na segunda fase de 
consulta junto das partes interessadas, a profissão médica e os 
governos ou instituições nacionais que a tutelam. 
Os pontos que têm gerado maior discussão nos últimos meses 
prendem-se com a inclusão dos conceitos de formação médico e 
trabalho em regime de prevenção (on cal/) na definição de horas 
de trabalho. Após o reunião de primavero do PWG, em Oslo no 
passado mês de Maio, a Presidência elaborou uma nova propos
ta, no sentido de enquadrar estas questões. 
Muito recentemente o Parlamento Europeu aprovou uma 
Resolução (*) que vai de encontro à posição do PWG, uma vez que 
preconiza também a inclusão dos médicos em formação na 
Directiva, salvaguardando a definição de on cal/ que dependerá 
de negociação a nível nacional. 
Cabe agora à Comissão Europeia a elaboração de uma propos
ta para uma nova Directiva a apresentar ao Conselho de Ministros 
da União, que terá a última palavra sobre este assunto. Espera-se 
que uma votação no Conselho tenha lugar ainda este ano e, se a 
decisão for favorável ao preconizado pelo PWG, é provavel que 0 
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problema seja resolvido com o publicação de uma novo Directivo 
durante o ano de 1999. 

Fnlçll Ns-triDIR u IT 
Uma dos publicações de maior impacto do PWG é o Declaração 
de Princípios sobre Formação Médico Pós-graduado (*), apresen
tado durante o Conferência Postgroduote Medical Training: o 
Europeon Future que organizámos em Londres em 1995. Desde 
essa altura aquele documento tem servido de referência poro 
muitos peritos no matéria e tem tido considerável impacto no reor
ganização dos sistemas de Ensino Médico Pós-graduado de 
alguns países, nomeadamente do leste Europeu, onde se impõem 
com alguma urgência mudanças estruturais importantes. 
O Comité Consultivo poro o Formação Médico (ACMT), organis
mo responsável perante o Comissão Europeia nesta área, ela
borou recentemente o seu 4° Relatório sobre Formação Médico 
Pós-graduado (*), onde é evidente uma notável influência do 
Declaração de Princípios do PWG. 
Uma proposto recente de Directivo Europeia introduz, entre outros 
coisas, alterações básicos no estruturo do ACMT com prejuízo 
importante no que diz respeito à suo capacidade de intervenção e 
influência. Esta proposto, que se encontro em apreciação junto do 
Parlamento Europeu, motivou uma reacção conjunto do PWG, do 
CP e do União Europeia de Médicos Especialistas (UEMS) de apoio 
à actual estruturo do ACMT e às recomendações contidos no seu 
4° Relatório. 

A reformulação dos princípios que regem o Educação Médico 
Contínuo ou Desenvolvimento Profissional Contínuo, como actual
mente tende o designar-se o processo de actualização e valoriza
ção profissional permanente dos médicos, levou à criação, no 
âmbito do CP, de um grupo de trabalho composto por peritos dos 
diversos organizações que no espaço europeu representam os 
vários sectores do profissão. 
Troto-se de um assunto de vital importância poro os médicos por
tugueses, uma vez que o resultado do trabalho produzido por um 
grupo Ião alargado vai, obrigatoriamente, ler um peso determi
nante em futuro legislação europeia sobre lemos Ião delicados ou 
controversos como o acreditação dos actividades formativos ou 
eventuais lenlolivos de recertificoção impostos por legislação 
supranacional. 
A político oficial do PWG sobre estas questões está perfeitamente 
de acordo com os ideias defendidos pelo Ordem dos Médicos e 
partilhados pelo generalidade dos médicos no nosso país. 
Cabe às delegações nacionais em outros organizações europeias 
e, sobretudo no CP, UEMS e União Europeia dos Médicos de 
Clínico Geral (UEMO), o defeso de princípios que permitam pro
teger os médicos portugueses de iniciativas tomados o nível euro
peu potencialmente prejudiciais aos seus interesses. 

Prl)lcll 
Em Setembro de 1997 o PWG organizou em Colónia uma 
Conferência sobre Futuro do Trabalho Médico, onde apresentou o 
suo Declaração de Princípios (*) sobre este assunto. O sucesso 
desta Conferência só foi ultrapassado pelo avalanche de pedidos 
daquela Declaração que diariamente chegam ao Secretariado. O 
livro que reúne os comunicações apresentados durante o 
Conferência acabo de ser publicado, podendo ser solicitado ao 
Secretariado do PWG. 

I 

No seguimento do projecto Future Medical Work, o PWG foi recen
temente convidado por uma série de organizações internacionais 
com actividade no sector do Saúde poro participar num projecto 
relacionado com o reorganização do trabalho nos hospitais. As 
similitudes entre este projecto e o interesse dos Jovens Médicos 
Europeus no reestruturação do profissão médico, espelhado nos 
ideias desenvolvidos no projecto relativo ao Futuro do Trabalho 
Médico, levaram-nos o integrar o referido grupo. Nessa medido, 
o PWG coordeno actualmente uma série de estudos, o desen
volver em alguns países membro, relacionados com o reorgani
zação do trabalho médico e relações dos médicos com os outros 
profissionais de saúde. 
No início do ano passado fomos convidados pelos coordenadores 
do projecto Heolth Promoting Hospitais (HPH) do OMS Europa 
poro participar no 6° Conferência HPH que leve lugar em 
Dormstodt, Alemanha, em Abril. Nessa altura respondemos pro
pondo o organização de um workshop, durante o referido 
Conferência, sobre Reorganização do Trabalho Médico como 
formo de promoção do Saúde dos profissionais, o que se insere 
no âmbito do nosso projecto Future Medical Work. Este workshop 
teve um sucesso apreciável o que levou o coordenação do projec
to HPH o convidar formalmente o PWG o cc-organizar o 7° 
Conferência HPH que se realizará em Swonseo, Goles de 21 o 23 
de Abril de 1999 tendo como lemo "Heolth Promotion ond 
Quolity: Chonges ond Opportunities for Heolth Promoting 
Hospitais"; informação detalhado sobre este evento pode ser obti
do no Secretariado do PWG. 

llanllhmal181 
Um dos grandes factores de desloque do PWG no panorama dos 
diversos organizações profissionais tem sido o capacidade de, ao 
longo dos vinte anos do suo história e de formo pioneiro, ler 
sabido realizar estudos evolutivos sobre o situação dos recursos 
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humanos médicos no continente europeu. 
Com base nestes ensaios (*) previram-se, com extrema precisão, 
uma série de situações de carência ou excesso de médicos numa 
série de países europeus, incluindo a previsão de um défice de 
médicos em Portugal de forma progressiva até ao ano 2004; estes 
dados, que actualmente se confirmam, levaram já a uma altera
ção do numerus clausus para as Faculdades de Medicina, com 
aumento do número anual de vagas. 
Actualmente o PWG tem em projecto a elaboração de um estudo 
conjunto com a UEMO sobre as necessidades futuras de Espe
cialistas de Clínica Geral/Medicina Familiar nos diversos países 
representados nas duas organizações o que, naturalmente, inclui 
também Portugal. 
A Conferência Internacional das Ordens (CIO) tem um estudo 
recente e bastante completo sobre Demografia Médica que nos 
levou a estabelecer contactos no sentido de conjugar informação 
entre aqueles dados e os do PWG; desta forma, poder-se-á obter 
uma base de dados extremamente completa e útil, não apenas 
àquelas duas organizações mas também, e sobretudo, a cada um 
dos países que nelas estão representados. 

C1111nçilllllrllcllllll 
O PWG mantém relações formais com uma série de organizações 
internacionais no âmbito da profissão médica, em especial com o 
CP a UEMS e a UEMO. 
Sob a actual presidência do CP, a cargo da Associação Médica 
Holandesa, tem-se verificado um sem número de mudanças estru
turais na organização considerada como a voz dos médicos 
europeus. Assim, e entre muitas outras medidas, reformulou-se a 
Reunião das Organizações Associadas com o CP, que tem lugar 
antes de cada plenário e que serve de fórum para as várias orga
nizações europeias, permitindo-lhes, e nomeadamente ao PWG, 
uma muito maior capacidade de intervenção junto do Comité 
Permanente, acelerando o processo de tomada de decisões de 
uma estrutura tradicionalmente pesada e pouco eficiente. 
As relações progressivamente melhores entre o PWG e a UEMS 
têm permitido aos nossos delegados às Secções Especializadas e 
Boards Europeus uma influência também cada vez maior na trans
missão das ideias dos Jovens Médicos sobre formação e respecti
va avaliação de qualidade no espaço europeu. 

A necessidade cada vez mais premente de criar uma homepage 
levou a presidência portuguesa a considerar este desafio, encon
trando-se os trabalhos a decorrer em bom ritmo. Para além de 
uma descrição detalhada da estrutura e organização do PWG e 
da enumeração das organizações dos 24 países membro e outras 
associações médicas nacionais ou internacionais relevantes, en
contraremos páginas com a história do PWG, os seus estatutos, 
uma série de documentos importantes que constituem a base da 
política do PWG sobre alguns assuntos de grande interesse para 
os médicos em formação - que, assim, passarão a estar disponí
veis on /ine -, notícias, uma lista de publicações do PWG, listas de 
páginas web de organizações médicas e outras instituições rele
vantes, com os respectivos /inks e endereços de correio electróni
co, ou mesmo páginas acessíveis apenas com palavra chave, para 
circulação, entre as delegações membro, de documentos em fase 
de estudo. 
Logo que a página web esteja em funcionamento teremos oportu
nidade de o noticiar na Revista da Ordem dos Médicos. 

dnn~:remt .... .__ RIPf8S8DtadOS 

DatDir&IDIItm1e, 

O livro comemorativo dos 20 anos do PWG foi finalmente publica
do. Este notável trabalho de compilação e organização de docu
mentos, permite transmitir uma ideia clara do história do PWG e, 
como anteriores publicações, constitui mais um marco no afirmação 
do estruturo representativo dos jovens médicos como uma dos mais 
intervenientes e produtivos no seio da profissão no espaço europeu. 

O desafio de trazer para Portugal o Presidência do Permanent Working 
Group of European Junior Doctors teve como objectivo primordial per
mitir uma influência progressivamente maior dos ideias dos jovens 
médicos portugueses, através do suo Ordem, num organismo interna
cional reputado como extremamente eficaz no quadro alargado d 
política médica europeia. Engloba-se esta atitude numa estratégia co 
certada de afirmação progressiva da Ordem dos Médicos a nível inter
nacional, numa época em que cada vez mais estamos dependentes de 
iniciativas legislativas de cariz supranacional, com reflexo importante na 
actividade diária dos médicos de cada país. 
Trata-se de um trabalho complexo, exigente e de grande responsabili
dade que esperamos saber levar a bom termo com sucesso. Para isso 
contamos com a colaboração dos médicos portugueses e, sobretudo, 
dos médicos em formação para que possamos dar resposta capaz e 
atempada às questões que diariamente se nos colocam. • 

{') Documentos disponive1s no Secretoriodo do PWG 

PWG 
PERMANENT WORKING GROUP OF 

EUROPEAN JUNIOR DOCTORS 

Av. Gago Coutinho, 151 
P-1700 Lisboa-Portugal 
Tel +351.1.8427111; Fax +351.1.8427199 
Email pwg@ordemmedicos. pt 



C O O P E R A Ç Ã O 

PROTOCOlO DE COOPERAÇ No 
Foi celebrado no dia 2 de Outubro de 1998 um Protoc I de Cooperação 

entre os Serviços de Saúde de acau e a Ordem dos édicos Portuguesa 

O Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Prof. Carlos Ribeiro e o Coordenador do 
Conselho de Colégios da Ordem dos Mé
dicos, Dr. Henrique Vaz Velho, desloca
ram-se a Macau nos dias 29 de Setembro 
a 2 de Outubro de 1998, a convite do 
Governo de Macau, pa ra estarem pre
sentes em representação do Conselho 
Nacional Executivo da Ordem dos Méd i
cos na assinatura oficial e pública do pro
tocolo entre os Serviços de Saúde de Ma
cau e a Ordem dos Médicos, cujo articula
do se publica neste número da Revista da 
Ordem dos Médicos. 

cussão na comunicação social local e 
constou da apresentação dos objectivos 
do protocolo e sua assinatura pelo Dr. 
João Maria Larguito Claro, como Director 
dos Serviços de Saúde de Macau e o Prof. 
Carlos Ribeiro como Bastonário da Or
dem dos Médicos, na presença do Senhor 
Dr. José Alarcão Troni, Secretário Adjunto 
para os Assuntos Sociais e Orçamento de 
Macau . 

Iro de Saúde Tap-Seac tendo sido rece
bido pela Directora Ora Dilar. 
O representante da Ordem dos Médicos 
em Macau, Dr. João Pinheiro acompa
nhou os visitantes em todas as cerimónias 
oficiais, tendo organizado um jantar que 
proporcionou uma troca de informações 
entre os presentes, sobre o momento ac
tual da medicina portuguesa. 
O Governador de Macau, General Ro
cha Vieira, recebeu o Prof. Carlos Ri 
beiro e o Dr. Vaz Velho numa entrevista 
em que foram trocadas informações so
bre a problemática dos Médicos de Ma
cau. • A cerimónia pública teve grande reper-

O Bastonário teve ocasião de visitar o 
Centro Hospitalar Conde de S. Januário, 
tendo sido recebido pelo Director Dr. 
Rogério Sa l'ltos e pelos médicos que tra
balham nessa Instituição e visitado o Cen-

Protocolo de Cooperação entre os Serviços de Saúde de Macau e a Ordem dos édicos Portuguesa 
O presente protocolo é celebrado entre os Serviços de Saúde de 
Macau, representados pelo respectivo Director, e a Ordem dos 
Médicos, representada pelo seu Bastonário, que entre si estabele
cem o seguinte: 

1. O protocolo abrange os médicos inscritos nos Serviços de Saúde 
de Macau, de nacionalidade portuguesa ou de outras nacionali
dades, desde que as respectivas licenciaturas sejam oficia lmente 
reconhecidas em Portugal. 

2. A inscrição na Ordem, de médicos portugueses ou de outras 
nacionalidades, com licenciatura oficialmente reconhecida em 
Portugal e equivalência obtida nos termos da lei, será fe ita desde 
que seja apresentado título eq uivalente ao do internato gera l, 
comprovativo da freq uência, com aproveitamento, de tal internato 
nos Serviços de Saúde de Macau. 

3. Após a inscrição na Ordem dos Médicos, os médicos referidos 
no ponto 2 poderão ser inscritos nos Colégios de Especialidade 
desde que o requeiram nos termos do art0 92° do Estatuto da 
Ordem dos Médicos. 

3.1 Aos médicos que tenham realizado com aproveitamento o 
internato de uma especialidade nos Serviços de Saúde de Macau, 
com duração idêntica à exigida em Portugal e tenham sido objec
to de ava liação por especialistas devidamente inscritos nos respec
tivos Colégios de Especialidade da Ordem dos Médicos, pode ser 
concedido o título de especialista, mediante parecer favorável de 
um júri nacional da respectiva especialidade nomeado pelo 
Conselho Nacional Executivo. 
3.2 Aos médicos que tenham rea lizado com aproveitamento o 
internato de uma especialidade nos Serviços de Saúde de Ma-

cau, com duração inferior à exigida em Portugal, poderá ser 
concedido o título de especialista desde que efectuem um está
gio em Portugal em áreas e com a du ração a defini r, após 
análise curricular pelo respectivo Colégio da Especial idade e 
com eventual avaliação final , nos termos do art0 92° do Esta tuto 
da Ordem dos Médicos. 

4.. Para o reconhecimento dos títulos de especialista a Ordem dos 
Médicos disponibil iza os meios necessários para a constituição dos 
júris previstos no art0 92° do Estatuto da Ordem e para fins nele 
consignados. 

5. A Ordem dos Médicos disponibil iza os meios necessários para 
a constituição de júris de exame para o grau de consultor das car
reiras médicas, quando, para tanto solicitada pelos Serviços de 
Saúde de Macau. 

&. Os custos com a constituição e funcionamento das estruturas 
necessárias à execução do presente protocolo ficam a cargo dos 
Serviços de Saúde de Macau. 

1. O protocolo entra em vigor 5 dias após a sua assinatura. 

8. O protocolo pode ser denu nciado, por qualquer dos signatá
rios, através de comunicação escrita ao outro, com a antecedên
cia mínima de 90 (noventa) dias . 

Macau, 2 de Outubro de 1998 

O Director dos S.S.M 
Dr João Maria Larguito Claro 

O Bostonóno do Ordem dos Médicos 
Prof. Doutor Carlos Ribeiro 



COlÉGIOS 

Na sequência das conclusões do Workshop sobre Tronco Comum nas Especialidades 
Cirúrgicas, propõe-se um esboço de programa e condiÇão de acesso, que apenas servirá 

de estrutura base para as alterações que se adivinham. 

Da necessidade de Tronco Comum 
Conforme já se disse, o desenvolvimento 
dos conhecimentos técn icos e científicos 
nas várias áreas cirúrgicas da Cirurgia 
Gera l levou, a que fossem sendo criadas 
várias novas especia lidades indepen
dentes; a sua diferenciação e conteúdo 
programático desenvolveram-se de um 
modo não uniforme ao nível comu
nitário. Num sentido quase inverso, a 
necessidade da rentabi lização de recur
sos humanos e a proliferação caótica de 
especia lidades conduziram à necessi
dade de organizar, (e cada vez com 
maior pertinência), um Tronco Comum, 
multidisciplinar, destinado a resolver a 
ma ior parte das necessidades cirúrgicas 
do dia a dia, sem pre juízo da especiali
zação. Nesse sentido a implementação a 
nível comunitário dos troncos comuns 
começa a tomar forma . 

Proposta de Tronco Comum 
uara Cirurjlia Geral, Vascular, 
Cardioloracica, Plástica, Ortopedia 
e rologia. 
1) Objectivos 
1.1.) Melhorar a qualidade da formação 
(e não defin ir campos de actividade cirúr
gica). 
1.2.) Fazer uma opção esclarecida da 
especialidade (melhorar a capacidade de 
escolha da especialidade pretendida, face 
às especialidades médicas e às outras 
cirúrgicas) . 
1.3.) Melhorar a capacidade e eficácia de 
selecção pelos Serviços, dos futuros inter
nos, através de demonstração prática das 
suas aptidões naturais. 

2) Ingresso 
A admissão para as 6 (seis) Especiali-

Hennque Vaz Velho· 

Antonio Chiado .. 

o desenvolvimento 
dos conhecimentos 

técnicos e científicos 
nas várias áreas cirúrgicas 

da Cirurgia Geral levou, 
a que tossem sendo criadas 
várias novas especialidades 

independentes; 
a sua diferenciação 

e conteúdo programático 
desenvolveram-se 
de um modo não 
uniforme ao nível 

comunitário. 
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dades Cirúrgicas referidas, faz-se para o 
chamado Tronco Comum para Especia li
dades Cirúrgicas, que tem vagas e capa
cidades formativas autónomas (corres
pondendo aproximadamente ao soma
tório das especialidades específicas) . 
Os critérios de admissão são idênticos aos 
actuais. 

3) O Tronco Comum 
Terá a duração de 3 (três) anos e começa 
por 18 meses em Serviços de Cirurgia 
Gera l, e que são eli minatórios. Após este 
período, o Interno que teve aproveitamen
to faz as valências de Cirurgia Vascu lar, 
Torácica, Ortopedia, Cirurgia Plástica, Ci
rurgia Pediátrico, (estágio nos Serviços e 
respectivas Urgências) e Urologia (d urante 
este ultimo estágio faz a urgência de ln
tensivismo.) 

4) Avaliação do Tronco Comum 
Ao interno, durante o período do Tronco 
Comum, é fei ta a ava liação contínua do 
desempenho e anua lmente dos seus co
nhecimentos, através de Júris, dos Servi
ços constituídos à semelhança dos 
actuais. Terá uma ava liação global, que 
corresponde à ponderação das ava liações 
dos estágios parcelares e das avaliações 
de conhecimentos. 

5) Ingresso para as Especialidades 
O ingresso para as diferentes especiali
dades, faz-se através da ponderação da 
nota de ingresso no Internato Comple
mentar, com a avaliação global do Tronco 
Comum e com as avaliações de desem
penho dos estágios que cada Colégio 
entender serem mais importantes para a 
sua especialidade.• 

' Dirigente da Ordem dos Médicos 
" Presidente do Conselho do Médico Interno 



o p I N I Ã o 

António Coimbra de Matos· 

A realização de um exame médico - lega l do foro psiquiátrico, 
outrora reivindicada pelos filósofos (raciona lismo kantiano), põe à 
prova - quer na colheita de informações (com anotações das 
fontes, investigação da credibilidade e critérios de coerência e 
verosimilhança ou plausibilidade), quer na anamnese e obser
vação - a capacidade clínica e o juízo crítico do médico especia; 
lista em psiquiatria ou psiquiatria da infância e adolescência . E 
f)'lesmo a pedra de toque da sua precisão e subtileza diagnósticos . 
E também na psiquiatria forense que a competência para uma 
escuta e compreensão empáticas- na sua dupla dimensão de co
-vivência e reciprocidade emocional - melhor se revela . E sabe
mos bem, por outro lado, que é na base da maleabilidade e aius
tamento dessa identificação projectivo-introjectiva ao serviço do 
Eu que se percruta, por dentro, a motivação e intencionalidade do 
outro. Então, se assim não for, prejudicado que fica o estabeleci
mento de uma verdadeira comunicação intersubjectiva -essencial 
à análise dos acontecimentos externos e internos, relacionais e 
psíquicos, e à avaliação da situação actual e seus eventuais ou 
previsíveis destinos -, a regular prossecução da perícia está com
prometida; pois a elaboração mental e pensamento reflexivo que 
fundamentam a opinião e conclusões do perito partem de pressu
postos insuficientes, erróneos ou pervertidos. 
A confidencia lidade em relação ao observando ou observandos, e 
também outros intervenientes (informadores, peritos associados, 
etc), tem de ser absolutamente rigorosa. O segredo é do paciente; 
mas o médico, seu depositário, é o guardião. Mais: na perícia 
médico-legal, o médico deve informar da sua qualidade e con
dição de perito - que obriga a revelar ao Tribunal os resultados da 
sua peritagem -, para evitar confidências que o doente só faria ao 
médico terapeuta. Por esta razão, o médico assistente, escudado 
no segredo profissional, deve-se recusar a ser perito; a não ser 
que, e com o consentimento esclarecido do paciente (ou dos pais 
ou tutor até aos 14 anos, e dos 14 aos 18 do próprio doente e dos 
pais ou tutor), disso este possa beneficiar. 

Outro factor crucia l na execução e elaboração de um exame e 
relatório médico-legal é a estrita neutralidade do perito. O que 
exige uma atenta aná lise e elaboração da contratransferência, 
bem como o controlo e dissolução de eventuais contra-atitudes. 
No caso particular da atribuição I reg ulamentação da responsa
bilidade I poder parental, o conflito entre os pais conduz sistema
ticamente à tentativa, pelo menos inconsciente, de sedução ou 
acusação do perito: tanto mais frequentes quanto maior for a arte 
e I ou a patologia daqueles. O médico deve estar ciente que ha
verá sempre a satisfação de um e a insatisfação do outro, o reco
nhecimento e gratidão, a desconfiança e reivindicação; podendo 
chegar esta última à querelância perversa e maligna. Por isso, os 
psiquiatras, em regra, não gostam do exercício da psiquiatria 
forense. Mas são ossos do ofício. 
Por último, é de notar e salientar que as reacções negativas e pro
cessos de queixa contra os médicos são cada vez mais frequentes 
na sociedade actua l, exprimindo uma exigência que ultrapassa 
em muito, no plano emocional e do comportamento agido, a que 
é comum na relação com outros prestadores de serviços. Na 
nossa cultura, os médicos e os serviços de acção médica - em ra
zão das consequências da sua intervenção (podem sa lvar ou não 
sa lvar a vida; reduzir ou não reduzir o sofrimento) - tornaram-se 
alvos privilegiados para a projecção da cu lpa e descarga da 
agressividade. P<;>rém, é possivel tentar prevenir estas reacções de 
tipo paranoide. A cabeça das atitudes de prevenção está a ausên
cia de arrogância e omnipotência (sem perturbação maníaca), 
com o seu corolário da tolerância à dúvida (apanágio de maturi
dade e espírito científico) . Nesta posição de humildade, o médico 
- como todo o indivíduo inteligente e sábio (no sentido de sage, 
sagaz) -evitará muitos erros; e quando os comete, pode reconhe
cê- lo, assumi-lo e frequentemente alterar as suas consequências. 
A "sageza", sagacidade, é o fio condutor (le fil rouge). • 

' Presidente do Colégio de Psiquiatria do Infância e Adolescência 



POlÉMICA 

SER OU NÃO SER ... 
Foi bom que o Colega Reis Marques publicasse no número 6 da Revista da Ordem 
dos Médicos comentários ao meu Artigo sobre a Ordem dos Médicos e o Futuro. 

Isso dá-me agora a oportunidade de esclarecer algumas ideias, que seguramente foram 
mal interpretadas e de clariftcar ouuas, insuficientemente expressas. 

António Gentil Martins· 

Em primeiro lugar a revolução que preconizo não resulta de 
eleger um Candidato mas sim um Conselho Nacional Executivo, o 
que é completamente diferente. Se o Presidente simboliza de facto 
a Classe, ele não pode deixar de ser, fundamentalmente, o porta
-voz de um grupo coeso, com ideias comuns. Um Conselho 
Nacional Executivo dividido em três Secções que se degladi,am e 
um Presidente isolado não serve rigorosamente para nada. E pois 
o trabalho de toda uma equipe liderada pelo Presidente, a m1nha 
proposta . 
E qual deverá ser o perfil de um candidato a Presidente? Vale a 
pena ler o Editorial de Dezembro de 1986, da Revista da Ordem 
dos Médicos, da autoria da nossa Colega Maria Helena Batista 
~artins e que me permito transcrever: 
"E comum hoje em dia definir-se o perfil adequado para o desem
penho de determinado cargo e só depois encontrar a pessoa que 
se adapta a esse conjunto de características. 
Qual será o perfil ideal do Candidato à Presidência da Ordem dos 
Médicos? Apenas posso dizer que gostaria de ver presidir aos des
tinos da Ordem: 
- Um Médico prestigiado e respeitado na profissão e de conduta 
moral irrepreensível. 
- Alguém que considere a Presidência da Ordem como um lugar 
de permanente serviço à Classe, à Medicina e aos Doentes e não 
como um cargo honorífico ou meramente representativo. 
- Um Presidente sem ligações preferenciais a sectores, regiões ou 
categorias profissionais mas que quisesse ser o Presidente de 
todos os Médicos. 
- Um Colega que mantivesse independência tota l do poder dos 
Partidos, de Grupos de Pressão ou Associações nas suas tomadas 
de posição. 
- Alguém que apenas fizesse distinções entre Médicos pela digni
dade com que exercem a sua profissão e não pelos cargos que 
exercem ou pelas posições que ocupam. 
- Um perfeito conhecedor dos problemas de toda a Classe Médica 
sobre os quais tenha ideias concretas e proponha soluções 
aceitáveis e correctas. 
- Um lutador para se encontrar na primeira linha da defesa dos 
Médicos sempre que tal for necessário. 
- Quem não temesse a impopularidade ou a incompreenção pelas 
suas atitudes se ciente de se encontrar a lutar pelos interesses da 
Classe e prestígio da Medicina. 
- Alguém disposto a retira r das suas ocupações profissionais 
e familiares tempo necessário para se dedicar aos múltiplos 
problemas que se colocam à Classe e que exigem resoluções 

imediatas e não adiadas. 
- Enfim ... alguém em quem os Médicos possam confiar pelo seu 
passado, pelas ideias que se lhe conhecem, pelas garantias que 
dá para o futuro e que verdadeiramente nos representasse a todos 
com dignidade e orgulho. 
Subscrevo inteiramente esta definição e estou tanto mais à von
tade quando só serei cand idato no ano 2013 ... , conforme a futu
rista Edição Especia l do Expresso, saída há alguns anos atrás. 
Mas voltemos aos comentários. Concorda felizmente o Dr. Reis 
Marques que o adual modelo carece de reformulação . De facto 
entendo que é necessário voltar aos clássicos exames da Ordem, 
rigorosos e com independência, (porque não condicionados a 
uma prog~essão nas Carreiras, o ganha-pão da maioria dos 
Médicos). E essencia l alterar as actuais Carreiras Médicas, tornan
do-as independentes da Titulação (pois, efectivamente, nem todos 
têm capacidade para ser Especialistas). 
Seria com certeza considerado absurdo ter um exército só com 
Capitães e Generais e sem Soldados. Ao nível das Carreiras 
Médicas, haverá muitos que poderão ser apenas Soldados, e o 
correspondente valor com toda a dignidade. Essa pasta também 
tem que merecer respeito e compensações: as remunerações au
mentariam com os anos de serviço mas nunca pela pseudoquali
ficação com a qual se pretendem compensar os Médicos melho
rando assim ordenados manifestamente inadequados e insufi
cientes. 
A passagem ao grau superior da carreira teria que fazer-se por 
provas públicas (incluindo uma prova clínica e não apenas curri-

A revolução que preconizo não resulta 
de eleger um Candidato mas sim 
um Conselho Nacional ExecutiVo, o que 
é completamente diferente. Se o Presidente 
simboliza de lacto a Classe, ele não pode 
deixar de ser, fundamentalmente, o porta-voz 
de um grupo coeso, com ideias comuns. Um 
Conselho Nacional Executivo dividido em três 
Secções que se degladlam e um Presidente 
isolado não serve rigorosamente para nada. 
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Defendemos 
uma Ordem 
independeme, 
com capacidade 
para auscultar 
as várias 
conuibuições 
de toda a Classe 
Médica, o que 
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o actual Estatuto 
perfehamente 
permhe. 
A nexibilidade 
e operacionalidade 
das estruturas 
depende das 
pessoas e não do 
cumprimento 

cular) e só quando houvesse 
vaga, e quem não passasse 
ao patamar seguinte não 
deixaria de continuar integra
do na Carreira, Nunca foi pro
posta nossa lançar tais cole
gas para uma "vala comum", 
mas igualmente não foi (nem 
nunca será) proposta nossa, 

Zl -··--· do Estatuto. 
dar títulos que nada representam e que são nitidamente uma 
fraude perante os doentes que confiam no Seu "Especialista". 
Nem se pretendem ter poucos especialistas mas pretendem-se sim 
que os que tenham o respectivo Título dele sejam verdadeira
mente merecedores. A actua l situação é manifestamente ilegal : 
segundo o Decreto-Lei ainda em vigor e que criou o Estatuto da 
Ordem dos Médicos, Decreto n° 282/77 de 5 de Julho (Artigo 90), 
só existe uma titulação mas da exclusiva competência da Ordem. 
Na Carreira "soldados" ou "generais", todos teriam oportunidade 
de trabalho aperfeiçoando-se de acordo com as suas capacidades 
e não por bitolas artificiais que assegurem emprego aos Médicos, 
enquanto estes não têm outras alternativas válidas além do 
Estado. 
Quanto às eleições para as Direcções do Colégios não responde 
o Dr. Reis Marques à minha pergunta simples: a qual das duas 
lealdades responderão os Colégios? Aos Médicos que os 
elegeram ou ao Conselho Nacional Executivo, que foi eleito para 
dirigir a Ordem? Sendo os Colégios os Conselheiros do Conselho 
Nacional Executivo nas áreas respectivas e os principais respon
sáveis pela formação médica e pelo exercício profissional das 
Especialidades, pensamos ser legítimo que eles sejam da confian
ça daqueles que irão acessorar. Será que os Conselhos Regionais 
eleitos não são igualmente pessoas idóneas, inteligentes, pondera
das e conhecedoras dos Colegas? Mesmo que não directamente 
da Especialidade em causa será que os elementos dos Conselhos 
Nacionais não podem também pedir conselhos em caso de dú
vida? Só por desconhecimento se poderão acusar os Colégios de 
Especialidade, com Direcções doentes nomeadas, de inoperância 
e falta de dinamismo. Foi nessa época que se criaram todos os 

Regulamentos dos Colégios, se definiram as novas idoneidades e 
se reformulou a formação médica. Foi de todo este trabalho "de 
base" que têm vindo a beneficiar os Colégios recentemente eleitos 
e cujo mérito não queremos de modo algum desmerecer. 
Sempre defendi e defendo ser a qua lificação profissional o melhor 
garante dos direitos dos Doentes; mas também tenho plena cons
ciência que sem Médicos correctamente remunerados, com boas 
condições de trabalho e justamente respeitados os maiores preju
dicados serão os Doentes. 
Defendemos uma Ordem independente, com capacidade para 
auscultar as várias contribuições de toda a Classe Médica, o que 
o actual Estatuto perfeitamente permite. A flexibilidade e opera
cionalidade das estruturas depende das pessoas e não do cumpri
mento do Estatuto. 
Dada a dimensão da Ordem consideramos fundamental a 
existência de um Secretário Executivo bem qualificado e bem 
pago, (o que me foi negado quando Presidente) mediador de toda 
a actividade técnico-administrativa (mas que não poderá deixar 
de responder sempre perante o Conselho Nacional Executivo). 
Situações que exigem decisões rápidas são facilmente ultrapas
sadas com as modernas tecnologias da informação (Fax, Correio 
Electrónico, etc.). E assim será possível que o Conselho Nacional 
Executivo possa na prática, "reunir" mesmo quando os seus Mem
bros se encontram dispersos caso surjam situações de emer
gência. Esperemos que o futuro Presidente e os Representantes 
dos Conselhos Regionais no CNE, todos em consonância, assim 
também o entendam. • 

' Ex-Presidente da Ordem (77 a 86) 
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CANDIDATURAS A PRESIDENTE 
# 

DA ORDEM DOS MBDICOS 

Rui Simões Bento 
Candidato a Presidente da Ordem dos Médicos 

PROGRAMA DE ACÇAO 

EXPERIÊNCIA, COMPETÊNCIA, DISPONIBILIDADE 
Por uma Ordem renovada, criativa e inovadora 

Compromisso de Candidatura 

Aproxima-se o fim do século e como muitas instituições, a Ordem 
dos Médicos, encaminha-se para uma fase de reflexão e reestrutu
ração. 
O seu estatuto desactualizado exige revisão, mas até que tal seja 
possível, e tal possibilidade depende exclusivamente do poder po
litico, é preciso geri-la e renová-la com o actual estatuto. 
Neste contexto, cabe ao Bastonário essencialmente um papel 
moderador, gestor de conflitos e interesses. num quadro em que 
o poder executivo se distribui por trés conselhos com responsa
bilidades regionais. A estes conselhos, candidatam-se listas de co
legas, com programas próprios, em actos eleitorais independentes 
entre si e do Bastonário. 
A Ordem é simultaneamente o somatório de 46 realidades de es
pecialistas, em praxis e vivéncias diferenciadas, com interesses 
por vezes interpenetrados e até antagónicos. que cabe ao Bas
tonário moderar e fazer convergir, no interesse comum dos médi· 
cos na globalidade. 
A prática médica manifesta-se por formas diferenciadas, do assa
lariamento ao exercício liberal, passando pela prática convencio
nada. 
Cabe ao Bastonário dialogar com os Sindicatos e Associações 
Profissionais, saber ouvi r e sugerir, ultrapassando divergências e 
confli tos espúrios. Cabe ao Bastonário defender a liberdade de 
exercício da medicina, a independéncia e autonomia do méd ico, 
mesmo quando assalariado ou convencionado. 
Cabe ao Bastonário promover a convenção como um direito dos 
doentes e dos médicos, unicamente cond icionado pela demons
tração da existência dos meios necessários e da competente dife
renciação técnica. 
A medicina evolui todos os dias. sendo necessário aos médicos 
uma constante actualização, uma formação continua que se inicia 
na pré-graduação, se continua pela pós-graduação das especialida
des e permanentemente no desenvolvimento profissional durante 
toda a vida. Cabe ao Bastonário assegurar que ta l formação seja 
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correcta nos seus vários passos e tarefas, defendendo os médicos 
daqueles que pretendem impor esquemas de créditos e recertifi
caçáo, que coartem a sua independéncia e liberdade de escolha. 
Na formação pós-graduada é necessário que o Bastonário acompa
nhe o processo. harmonize os objectivos e vontades dos Colégios, 
dos Internos e do Ministério da Saúde, promovendo metodologias 
exeq uíveis, pragmáticas e garantes da qualidade e equidade. 
O Presidente da Ordem dos Médicos deve rentabilizar, adequada e 
equitativamente, as representações em organismos nacionais e 
internacionais, privilegiando as relações e a cooperação com 
todos os países lusófonos. 
É importante alargar, de modo abrangente, a informação e comu
nicação com todos os colégios, inclusive com referendos fre
quentes sobre os problemas que mais preocupam a profissão 
médica. 
É também importante continuar a desenvolver a capacidade d 
fazer auditorias, com critérios idénticos e igualmente consequen
tes, ás Un idades de Saúde estatais e privadas. 
É mandatário reforçar a capacidade jurídica, de modo a responder 
rápida e energicamente a todos os ataques á dignidade da classe 
médica, qualquer que seja a sua origem. 
É imperioso desenvolver o fundo de solidariedade, de modo a que 
constitua de facto uma ajuda eficaz. 
A Ordem dos Médicos deve renovar-se, de acordo com os inte
resses dos médicos. para que possa cumprir com elevação as 
funções de representatividade da Classe, a autoridade e a autor
regulação que o Estado nela delega. 
Tal renovação não pode põr em causa o que já foi adquirido, tal 
como: 

• A descentralização racional da Ordem; 

• As eleições para os Colégios de Especialidade; 

· A titulação por uma única prova válida perante a Ordem e nas 
Carreiras Públicas; 

• A democraticidade e participação nos órgãos da Ordem; 
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• A actual definição das especialidades e a composição dos 
quadros dos Colégios de Especialistas; 

• direito ao exercício profissional sem necessidade de recertifi
cação do titulo. 

Para que tal renovação seja possível e adequada, é imprescindível 
alguém com experiência na direcção dos organismos da classe, 
com a competência que deriva do conhecimento dos "dossiers" e 

da experiência acumulada. É necessário algltém com disponibili· 
dade de tempo e vontade, para cumprir as exigências de um cargo 

que se exerce em dedicação quase exciusiva. 
Na certeza que não é com o voluntarismo, mesmo que bem inten
cionado, ou o saudosismo de um passado irrecuperáveL que resol· 
veremos os problemas dos médicos no início do século XXL apre· 
sento a minha candidatura ao cargo de Presidente da Ordem dos 

Médicos para o triénio 1999/ 200 I , com a convicção que o progra
ma de acção que este documento contém e a experiência, compe
tência e disponibilidade que asseguro, constituem os requisitos 
necessários para gerir a Ordem com uma postura dinâmica e res
ponsável na defesa dos doentes e em nome de todos os médicos. 

Curriculum Vitae 
• Nasceu em Lisboa, em 20 de Julho de 1935 
É casado e tem cinco filhos. 
• Licenciado pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1962, com 
a média de 16 valores, com tese sobre "Transplantação Experi
mental de Pele ", classificada com 18 valores. 

• Médico militar em Angola de 1962 a 1964 · Condecoração e Lou
vor. 
• Em 1964 iniciou o Internato de Cirurgia Geral dos Hospitais Civis 
de Lisboa e trabalhou paralelamente nas antigas "Caixas de 
Previdência ", onde durante anos fez sucessivamente o Serviço 
P,ermanente, Visitas Domiciliárias e Consultas de Clinica Geral. 
Es'tas actividades deram-lhe uma grande experiência num sector 

difícil e importante da medicina. 
• Cirurgião Geral pelos Hospitais Civis de Lisboa em 196 7. 
• Cirurgião Residente (Registrar) da Equipa do Prof. Doutor 
Christian Barnard de 1968 a 1970 no "Hospital Groote Schüur" e 
no "Red Cross War Memorial Children's Hospital" Cidade do Cabo, 

África do Sul. 
• Há cerca de 25 anos foi colocado como Cirurgião Geral no Posto 
28 da Rua Afonso III. actual Centro de Saúde de S. João, onde 
.exerceu a sua actividade cirürgica até mudar para regime de exclu

sividade hospitalar, em O 1.05.91. 
• Desde 1970 trabalhou no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica dos 
Hospitais Civis de Lisboa, no Hospital de Santa Marta, onde tam
bém foi inovador principalmente em Cirurgia 'Cardíaca do Adulto, 
Pediátrica e Torácica Geral. 
• Em 197 3 Especialista em Cirurgia Cardiotorácica dos Hospitais 
Civis de Lisboa. 
• De 1979 a 1981 foi eleito Presidente do Conselho Geral do Hos
pital de Santa Marta. 

• Em 1980 Chefe de Serviço de Cirurgia Cardiotorácica dos Hospi· 
tais Civis de Lisboa. 
• Desde 1982 a 1996 foi Director do Serviço de Cirurgia Cardioto
rácica dos Hospitais Civis de Lisboa, no Hospital de Santa Marta, 

que desenvolveu tornando-o num dos melhores Centros Ibéricos 
em quantidade e qualidade. 
• De 1986 a 1990 foi eleito Presidente da Associação Portuguesa 
de "Pacing" Cardíaco durante dois mandatos. 
• Eleito Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos 
Médicos, para os triénios de 1993-1995 e 1996-1998, tendo repre
sentado a Or.dem em reuniões nacionais e internacionais, nomea
damente no Comité Permanente dos Médicos da União Europeia, 
desempenhando as funções de Vice-Presidente da sub-comissão 

da Organização dos Cuidados de Saúde, Segurança Social e Indús
tria Farmacêutica. 

• De 1993-95 foi delegado ao Forum das Associações Médicas 
Europeias com a Organização Mundial da Saúde. 
·Presidente Executivo.do VIII Congresso Nacional de Medicina em 
1995. 
• Promotor da Medalha de Mérito da Ordem dos Médic.os, que .foi 
pela primeira vez atribuída em 1995 e entregue na cerimónia de 
abertura do referido Congresso, a várias personalidades desta-

cadas da medicina portuguesa. 1 
• Delegado da Ordem dos Médicos no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, para resolver em conjunto com as outras Ordens e 
Associações Profissionais Liberais, o cumprimento bilateral do 
Acordo Cultural Luso Brasileiro. 

• Coordenador do Departamento Internacional da Ordem dos 
Médicos por delegação do Conselho Nacional Executivo até fim de 
1996. 
• Director Adjunto da Acta Médica Portuguesa por inerência de 
funções de Presidente do Conselho Regional do Sul. 

• Delegado ao Conselho Nacional das Profissões Liberais. 
• Influenciou a organização de cursos de novas tecnologias de 
informação, de gestão e administração de saúde na Ordem dos 
Médicos, sendo a maior parte subsidiados pelo Fundo Social 
Europeu, que são o embrião do futuro departamento de formação 
da Ordem dos Médicos. 
• É delegado á Associação Médica Mundial desde 1996. 
· Membro de mais de 20 (vinte) Sociedades Cientific_as Portugue
sas e Estrangeiras, entre as quais se destacam: 
· Sociedade de Ciências Médicas 
· Associação Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica e Vascular 
· Sociedade Portuguesa de Cardiologia 
· Sociedade Portuguesa de "Pacing" Cardíaco 

· Society for Thoracic Surgeons 
· European Society of Cardio-Thoracic Surgery 
· Fellow of the 'American College of Surgeons 

· Fellow of the European Society of Cardiology 
· lnternational Society for Heart and Lung Transplantation 

• Pioneiro desde 29.06.80, em PortugaL no Programa de Trans· 
plantação -Renal do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesá, onde 
trabalhou durante alguns anos. Este Grupo realizou até à presente 

data I 077 transplantes. Por essa actividade, foi distinguido em 
198 1 com a Cruz Vermelha de Mérito. 
• Coordenador do Programa de Transplantação de Órgãos 
Torácicos do Hospital de Santa Marta àté 08.07. 1998. 
• Em 1986 efectuou o primeiro transplante "Cardíacó em Paralelo", 
único até à data em Portugal. 
· Em 25 de Maio de 1987 efectuou com sucesso a primeira Ope-
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mero suficiente de jovens médi-cos, está a levar a um predomínio 
de profissionais de escalão etário elevado. Este desequilíbrio, já 
tem reflexo no funcionamento das Instituições e ternderá a agra
var-se nos próximos anos. Esta carência implica já hoje, para o 
Ministério da Saúde, o recurso á contratação de médicos de outras 
nacionalidades para execução de tarefas. A responsabilidade des
ta situação não pode deixar de ser atribuída aos Ministérios da 
Saúde e da Educação de sucessivos Governos. 
A Bastonária defenderá: 
• A manutenção da actual estrutura da Carreira Médica- Hospitalar, 
Clínica Geral e de Saúde Pública com alterações que as tornem 
mais operacionais e que possam ir ao encontro de aspirações 
próprias. 
• A manutenção do Internato Geral corno fase de iniciação ã vida 
profissional dos jovens médicos, permitindo um treino dentro de 
um sistema organizado, com hierarquias bem definidas e capazes 
de orientar a sua formação. Esta orientação deve ser impeditiva da 
sua utilização como mão de obra barata que possa cobrir a falên
cia do Sistema . 
• A revisão do actual processo de Concursos Nacionais e Regionais 
de modo a conjugar o interesse das Institui-ções, no que se refere 
ã colmatação do déficit de recursos humanos com a garantia que 
os melhores, os mais capacitados e os que apresentam melhores 
curricula sejam reconhecidos como tal. 
· A manutenção da Titulação Única embora aceitando que existem 
refonnu-laçóes que podem melhorar as condições de equ idade na 
avaliação. 

7 · A Medicina Privada e o Serviço Nacional de Saúde 
A Medicina Privada em Portugal tem já um desenvolvimento signifi
cativo. Cerca de 25% da população tem assegurada a sua assistên
cia médica por sub-sistemas de saúde. Por outro lado, é significa
tivo o volume de serviços que através de conven-ções ejou de con
tratos que a Medicina Privada fornece ao Sistema Nacional de Saú
de. 
Os dois tipos de actividade privada a desenvolver nos próximos 
anos corres-pondem á medicina hospitalar de gestão e prestação 
privada e ã medicina da área dos cuidados primários com serviços 
contra-tualizados com o SNS. 
A Bastonária defenderá: 
· Que na área Hospitalar, o eixo. predorninánte e que contenha 
todas as valências e tecnologias da Medicina hoje praticadas deve 
estar assente no SNS e deve ser referência de qualidade para o 
Pais. 
• Que em qualquer modelo, a relação dos sistemas, Publico versus 
Privado, tem que ser transparente e a Ordem dos Médicos deve 
zelar pela aplicabilidade desta exigência. 
• Que a verificação da qualidade da Medicina praticada em qual
quer dos sectores e da formação dada aos médicos, é da respon
sabilidade da Ordem dos Médicos com o apoio dos Colégios das 
Especialidades. 

8 · A formação Pré e Pós Graduada 
A Bastonária estará atenta: 
• Aos curricula universitários (a Ética Médica deve ser ensinada e 
interio-rizada nas Faculdades de Medicina) e às reformas no ensi
no de forma a poder sugerir as alterações pertinentes e de acordo 
com a prática e com os problemas da Medicina actual. É uma 
actividade nunca terminada e tem que ser exercida continuada
mente. 
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• À revisão dos números clausus e ã coordenação e planeamento 
destes números com a evolu ão e exigências da Medicina no 
nosso País. É necessário e urgente defender e adequar as condi
ções de ensino nas Faculdades de Medicina para que seja possível 
melhorar a forma-ção de jovens a curto e médio prazo e prepará
los para a prática da profissão. 
A Ordem dos Médicos deve trabalhar, através dos Colégios da 
Especialidade, para que em Portugal seja feita urna formação pós
graduada de qualidade dirigida só-mente no interesse da formação 
dos médicos e na actualização dos seus conhecimentos. 

9 · A Investigação Científica em Portugal 
É com grande preocupação que a Bastonária vê que a Investigação 
Científica Médica em Portugal tem cada vez menos apoios e total 
incapacidade de criar urna Carreira de Investigação. É óbvia a 
parti-cipação reduzida dos médicos Portugueses em reuniões 
Internacionais e a ausência de incentivos para projectos credíveis. 
A Bastonária entende: 
• Ser seu dever pugnar pela prática da investigação cientifica, que _ 
clínica quer básica, como modelos de formação e promoção da 
Medicina Portuguesa, actuando de várias formas: incentivando o 
seu valor nos curricula dos médicos, servindo de ínterlocutora 
para a criação de Bolsas de Investigação, criando um Prémio 
Nacional Anual da Ordem dos Médicos, garantindo a qualidade dos 
projectos de investigação com a ajuda dos Colégios da Espe
cialidade. 

I O • A actuação e reformulação da estrutura interna da Or
dem dos Médicos 
O estudo e o debate interno mostraram claramente que a mudan
ça dos estatutos da Ordem dos Médicos é difíciL morosa e existem 
outras prioridades para este triénio. Contudo, é possível alterar e 
adaptar a estrutura interna de modo a ser mais funcional e a 
responder rnaís rapidamente ás necessidades vívidas. 
A Bastonária pretende: 
• Criar um grupo de trabalho composto pelo Bastonário e pelos 
três Presidentes das Secções Regionais, assessorados por elemen
tos não médicos que considerem fundamentais para esclareci
mento e validação de propostas a levar ao CNE, mantendo ~ ... 
respeito total pela democra-ticidade e no sentido de facilitar a rei. 
ção entre a três Secções Regionais. 
· Montar, urgentemente, um Gabinete de Imprensa que mantenha 
uma relação com os orgãos de informação, de modo a evitar que 
circulem falsas notí-cias, nocivas para a dignidade dos médicos 
impedindo a transformação de uma Associação Profissional num 
palco propício a protagonismos. 
· Accionar mecanismos para que exista urna resposta mais rápida 
do Conselho Disciplinar de modo a não deixar manter sob suspei
ta os médicos acusados de qualquer acto contra a Ética Médica e 
contra o Código Deontológico. 
• Planear vis itas às capitais de distrito, dando a máxima prioridade 
à articulação com os orgãos distritais de modo a proporcionar a 
estes colegas uma parti-cipação mais activa e sentida com o organ
ismo central. Esta "Presidência Aberta" permite auscultar "in loco" 
os problemas dos médicos e da estrutura méd ica em que traba
lham, com o objectivo de defender estes interesses junto do Minis
tério da Saúde. 
• Reformular a Revista da Ordem dos Médicos tendo em vista, não 
uma crítica, mas a melhoria necessária e desejável de quem pre
tende a MUDANÇA e para aquele que será mais um orgão da difu-
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são de um'a nova imagem. 
• Implementar, na sede da Ordem dos Médicos, as condições para 
um novo espaço de Biblioteca e de estudo, equipado informatica
mente. Pretende-se ter acesso imediato a publicações periódicas 

com o seu texto na integra e no próprio dia em que são editadas. 
Este espaço poderá ser utilizado por todos para trabalhar e rece
ber a informação necessária e utilizar a Ordem dos Médicos real
mente como a Casa de todos os Médicos. 

Curriculum Vitae 

Natural de Nova Lisboa/ Angola a 7 de Março de 1944. 
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (1961-1 967). 

A· CARREIRA HOSPITALAR 
196 7-1968 - Estágio Clínico no Hospital de Santa Maria 
1969-1970- Internato Geral no Hospital de Santa Maria 
1971-197 4 - Internato Complementar de Medicina Interna 
-Serviço de Terapêutica Médica (H. Santa Maria) 
- Serviço de Clínica Médica (H. Santa Maria) 
197 4- 1977 - Internato Complementar de Cardiologia 
-Serviço de Clínica Médica (H.· Santa Maria) 
1973- 1978- Médica Residente da UTIC (H. de Santa Maria) 
1980-1991 - Assistente Hospitalar de Cardiologia do Hospital de 
Santa Cruz 
Colaboração na instalação do Serviço de Cardiologia 
Responsável pela montagem e funcionamento do Laboratório de 
Provas de Esforço ( 1980-1986) 
Responsável pela montagem e funcionamento do Laboratório de 
Cardiologia Nuclear ( 1982- 199 1) 
1992-1996 - Assistente Hospitalar Graduada de Cardiologia do 
Hospital de São Francisco Xavier 
Responsável por dois dias de funcionamento do Laboratório de 
Hemodinãmica 
Responsável por um dia de funcionamento do Laboratório de 
Ecocardiografia 
Chefe de Equipa de Urgência Geral ( 1993- 1996) 

CONCURSOS DA CARREIRA HOSPITALAR 
1978- Concurso para Especialista de Medicina Interna (Hospital de 
Santa Maria) 
1978 -Concurso para Especialista de Cardiologia (Hospital de San
ta Maria) 
1980 - Concurso Nacional para Especialista de Medicina Interna 
dos Hospitais Distritais 
1980 - Concurso Nacional para Especialista de Cardiologia dos 
Hospitais Distritais 
198 1 - Concurso para Especialista de Cardiologia do Hospital de 
Santa Cruz 
1983 - Concurso para Grau de Chefe de Serviço de Cardiologia 
1988 - Concurso para provimento de vaga de Chefe de Serviço de 
Cardiologia no Hospital de Santa Cruz (2º lugar) 
I 989 - Concurso para provimento de vaga de Chefe de Serviço de 
Cardiologia no Hospital de Santa Marta (2º lugar). Concurso anula
do e a aguardar novo Júri por recurso do 3º classificado 
1992 - Concurso para provimento de vaga de Chefe de Serviço de 
Cardiologia no Hospital de São Francisco Xavier (2º lugar ) 

JÚR.I DE CONCURSOS HOSPITALARES 
- Membro de Júri de 7 concursos da Carreira Hospitalar 
- Presidente de Júri de 2 concu rsos da Carreira Hospitalar 

B· CARREIRA UNIVERSITÁR.IA 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
- Monitora da Cadeira de Terapêutica Médica, anos lectivos de 
1970-71; 1971-72; 
- Assistente Livre da Cadeira de Cardiologia (6º ano), anos lectivos 
de 1975-76; 1976-77; 1977-78 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 
- Assistente da Cadeira de Medicina L anos lectivos de 1978-1981 
-Apoio ao Regente da Cadeira de Medicina Nuclear com duas aulas 
de Cardiologia Nuclear ao 4º ano, anos lectivos 1987-88; 1988-89 
1992 - Doutoramento em Medicina Interna-Cardiologia pela Facul
dade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 
1993-96 - Professora Auxiliar Convidada da Cadeira de Medicina I 
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 
1992-98 - Aulas Teóricas, Teórico-Práticas e Práticas, Júri de Exa
mes Finais da Cadeira de Medicina I da Facu ldade de Ciências Mé
dicas da Universidade Nova de Lisboa 
1996 - Provas de Agregação na área de Medicina Interna-Cardiolo
gia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lis
boa. 
1997 - Professora Associada da Cadeira de Medicina I da Faculda
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. 
1998-99 - (Ano lectivo) - Responsável pela organização e conteúdo 
das Aulas Teórico-Práticas de duas turmas da Cadeira de Propedêu
tica Médica, Aulas Teóricas e Júri de Exames Finais 

MEMBRO DE JÚRI DE PROVAS DA CARREIRA UNIVERSITÁR.IA 
- 5 Provas de Doutoramento (I na Escola de Medicina Veterinária 
e 4 na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa). 
- Encarregada da discussão da Lição sorteada de prova de Dou
toramento (Licenciado José Eduardo de Azevedo), Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. 

EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRA E BOLSAS DE ESTUDO 
Equiparação a Bolseira 
1977 -Estágio de I O dias no Hospital Anglo-Americano (Dr. Pedro 
Zarco) e na Ciudad Sanitária Francisco Franco, para treino de técni
cas não-invasivas 
Bolseira do British Council (Outubro de 1978 a Dezembro de 
1979) 
Estágio de 3 meses na Royal lnfirmary, Edimburgo (Prof. Oliver) 
Estágio de I ano no London Chest Hospital, Card iothoracic lnstitu
te, Londres para treino de técnicas invasivas (Dr. Raphael Balcon) 
Bolseira do National Heart and London Chest Hospital Cardiothora
cic lnstitute pelo Clinical Research Committee 
Bolsa de 3 meses para trabalhar no London Chest Hospital num 
projecto de investigação clínica sobre métodos não-invasivos na 
avaliação da Doença Coronária 
Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian 
Estágio de 3 meses em Cardiologia Nuclear, de Janeiro a Março de 
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1983, na Universidade de Yale, no tlospital de S. Vincent em Nova 
Yorl\ e no Milwaukee County Hospital do Medical College of Wis
consin, E.U.A. 
Bolseira do INIC em projecto de Doutoramento 
Bolsa de 1989-9 1 para trabalhar no Projecto de Investigação para 
fins de Doutoramento "Mapa Precordial Computorizado. Utilização 
em Cardiologia" 
Equ iparação a Bolseira no Hospital de S. Creu e S.Pau (Barcelona) 
1994 - Estágio de seis semanas no Hospital de S. Creu e S. Pau 
(Barcelona) para treino de Cardiologia de Intervenção 

C· CARREIRA DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 
Ãreas de interesse 
Cardiologia Geral, Doença lsquémica, Nitratos na Doença lsquémi
ca, Métodos de diagnóstico não-invasivos e invasivos em Cardiolo· 
gia, Provas de Esforço, Cardiologia Nuclear, Novos traçadores em 
Cardiologia Nuclear, Ecocardiografia de Stress, Stress Farmacológi
co, Viabilidade Miocãrdica, Mapa Precordial Computorizado, Áreas 
de lsquémia, Avaliação não-invasiva da Rejeição no Transplante 
Cardíaco, Hipertrofia Ventricular Esquerda e Doença Coronária, 
Geometria Ventricular, Doença lsquémica na Mulher. 
75 Comunicações a Congressos Nacionais 
54 Comunicações a Congressos Internacionais 
42 Artigos publicados em Revistas Nacionais 
15 Artigos publicados em Revistas Internacionais 
Artigos a aguardar publicação 
- Editora convidada de 2 números monotemáticos da "Revista Por
tuguesa de Cardiologia" e da revista "Pathos" 
Prémios 
· 4 Prémios Nacionais de Investigação Clínica 
· I Prémio Internacional de Investigação Clínica 
Mesas Redondas em Sessões Científicas 
- 77 Participações 
· 27 Participações como Moderadora 
Organ izadora ou Co·Organizadora de Sessões Cientificas 
· 22 Reuniões das quais 3 Reuniões Internacionais 

MEMBRO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
· Sócia efectiva da Sociedade Portuguesa de Cardiologia 
· Sócia efectiva da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 
· Membro da New Yorl\ Academy of Sciences desde 1994 
· Fellow da American Society of Nuclear Cardiology 
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- Sócia da Sociedade Europeia de Cardiologia 
· Sócia da Sociedade Internacional e Fundação Internacional de 
Cardiologia 

CARGOS 
·Membro da Redacção da Revista Portuguesa de Cardiologia desde 
a sua fundação até 1988 
· Membro da CEI C da Sociedade Portuguesa de Card iologia ( 1981-
83) 
-Representante do Hospital de Santa Cruz no Grupo de Estudos de 
Isótopos em Card iologia ( 1983-85) 
· Secretariado do Grupo de Estudos de Cuidados Intensivos da So
ciedade Portuguesa de Cardiologia ( 1985-88, 1988-91) 
·Coordenadora do Grupo de Estudos de Cardiologia Nuclear da So
ciedade Portuguesa de Card iologia ( 199 1-93) 
·Coordenadora do Grupo de Estudos de Cardiologia Nuclear e Res
sonância Magnética da Sociedade Portuguesa de Cardiologia 
(1993-95) . 
· I Q Secretário da Mesa da Assembleia Regional da Secção Regi o- f ' 
na I Sul da Ordem dos Médicos ( 1996-98) 
·Membro da Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar do H. S. 
Francisco Xavier ( 1993-94) 
-Presidente da Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar do H. 
S. Francisco Xavier ( 1994-96) 
- Membro da Comissão Cientifica da Sociedade Europeia da Car
diologia ( 1992-97) 
- Representante dos Professores Auxiliares no Instituto de Pós-Gra
duação da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa ( 1994-96) 
·Assessora da Direcção do Instituto de Educação Médica da Facul
dade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa ( 1994-
98) 
· Representante do 4Q Ano no Conselho Pedagógico da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, ( 1995-96) 
· Membro do Conselho Científico Nacional da Revista Portuguesa 
de Cardiologia desde 1992 
· Membro da Direcção (Tesoureira) da Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia ( 1995-97) 
· Colaboradora da Revista " Comentários Cardiológicos" na área da 
Cardiologia Nuclear desde 1995 
· Directora Clínica eleita do Hospital de S. Francisco Xavier desde 
Dezembro de 1996. · 
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António José de Barros Veloso 
Candidato a Presidente da Ordem dos Médicos 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

MANIFESTO ELEITORAL 
· A .Ordem dos Médicos (O.M.) atravessa um periodo difícil que não 

pode deixar de causar, em todos nós, sérias apreen~ões. Por um 
lado, é claro que perdeu parte da confiança que nela depositavam 
os seus associados; por outro lado, deixou que se infíltrasse na 
opinião pública a suspeiÇão da existência de comportamentos éti
co-profissionais menos dignos o que levou a uma progressiva dete
rioração da relação médico-doente. Uma actuação técnica e ética
mente correcta associada a um comportamento social exemplar 
têm sido apanágio da classe médica. Uma postura que a tem leva
do a manter, ao longo dos sé'culos, um lugar de destaque social do 
qual poucas pr~fissões se podem reivindicar. 
Ser Médico, mais do que um estatuto social e profissional é uma 
forma de vida e uma filosofia de actuação. 
Estes são princípios que não aceito que alguma vez possam ser 
postos em causa. Princípios que constituem a bas·e essencial do 
exercício da Medicina. 
É pois, neste cenário de algum desnorte, senão mesmo de perca 
de alguns referenciais essencíais, que surgiram vários candidatos 
ao cargo de Bastonário da Ordem dos Médicos, para as eleições 
que se realizarão em Dezembro deste ano. 
A minha candidatura nasceu na sequência de pressões e contac
tos de colegas de vários ~ectores e grupos etários que, não se 
revendo nos outros candidatos, entendúam que eu poderia vir a 
ocupar um espaço de consensos e concretizar algumas ideias e 
projectos de mudança que não estariam ao alcance de out(os. 
Aceitei o desafio, contando exclusivamente com o apoio de médi-
os - só pelo facto de o serem - e sem ·estabele~er qualquer ligação 

•com partidos, sindicatos ou outras organizações. A minha cimdi
datura surge como um imperativo da minha condição de médico, 
num momento que considero de grande perigo para o futuro e 
para o prestigio da classe médica. 
Será de prever que, para a maioria das questões, a linguagem e o 
programa dos candidatos que agora se apresentam não sej a subs
tancialmente diferente. Todos eles propõem, entre outras coisas, 
lutar pelo prestigio da classe médica, empenhar:se nos problemas 
da competência técnico-profissional. da deontologia e da ética, dar 
atenção. especial aos jovens. médico:;. etc. São lugares comuns a 
que ningúem poderá fugir e com os quais todos estamos de acor
do, incluindo eu próprio. 
O que poderá então marcar a diferença? 
Para além de uma posição de completa independência, julgo que 
a questão é essencialmente cultural e se situa na capacidade de 
compreender, de forma clara, os.problemas do passado, gerado
res da situação actuai. e as profundas transformações que se es-
tão a processar na Medicina. · 
Só assim será possível fugir a propostas que apontam para um re
gresso ao passado ou que prometem uma co~tinuidade reciclada, 

e ser capaz, pelo contrário, de encontrar soluções realmente no
vas e voltad<~s para o futuro, sem pór em causa os princípios es-
senciais que informam o exercício da Medicina. . 
A Medicina Portuguesa tem sido dominada ao longo de décadas 
pelo peso excessivo e quase exclusivo do Estado, que é simulta
neamente o grande financiador e o grande prestador de serviços. 
Ao Estado têm pertencido quase todos os hospitais, centros de 
saúde e a totalidade das Faculdades de Medicina. Dele tem depen
dido a formação pós-graduada e as carreiras médicas. Quando não 
dispõe de meios suficientes é ainda ele que· contrata serviÇos com 
organizações privadas, através das convenções. Os médicos, ·dis
pondo de um reduzido mercado de trabalho fora do Estado, têm 
procurado. antes de mais nada, um lugar pretensamente estável 
nas carreiras públicas, pelo que, ainda hoje, grande parte dos mé
dicos portugueses são funcionários do Estado e continuam -a ambi~ 

cionar manter esse estatuto. 
Contudo, esta·funcionalização. não tem impedido que os médicos 
exerçam, em simultâneo, a actividade privada. Uma situação que 
tem tido como consequência imediata que o Estado não se sinta 
obrigado a aplicar regimes salariais ajustados ao trabalho e à quali
fi cação técnica dos médicos. Por outro lado, também tem sido fon
te de algumas ambiguidades. Não estando interessado em alterar 
este regime. que no fundo lhe convém, o poder estatal não deixa 
de explorar as contradições que inevitavelmente surgem, por ve
zes de forma agressiva, outras vezes de forma· mais subtil. mas 
sempre transformando os médicos em bodes expiatórios dum sis-

. tema que se tem revelado incapaz de reformar. . 
Se considero que a crescente funcionalização da classe médica, a 
que assistimos nos últimos anos, foi a principal responsável por 
muitos dos problemas com que nos confrontamos, não posso dei
xar de chamar a atenção para o facto de fenómeno semelhante es
tar agora a ser protagonizado por outros interesses que não os do 
Estado. 
Por isso considero igualmente intolerável que a Ordem dos Médi
cos aceite a permanente violação de regras de contratualização 
com o sector privado, cujo principal. senão mesmo único, prejudi
cado é o médico enquanto profissiànal de saúde. 
Tendo este cenário como pano de fundo, a Medicina foi sofrendo 
gr(lndes transformações que se têm verjficado em todo o mundo 
e também entre nós. 
As despesas com a.saúde subiram em flecha e puseram em causa 
o Estado-Providência e as formas tradicionais de financiamento. 
As téc~icas de ensino e de acesso ao conhecimento sofreram uma 
profunda revolução. 
Disciplinas como a Bioética, a Qualidade e a Gestão, passaram a 
ocupar uin lugar .de destaque no conjunto dos conhecimentos mé
dicos. Os grandes interesses económicos começaram a interessar-
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se pela área da saúde e passaram a exercer pressões e a otupar 
posições estratégicas. Por fim , a descrença no progresso, no co
nhecimento científico e na existência de fronteiras claras entre as 
várias áreas do conhecimento veiculada pelos arautos do pós-mo
dernismo- passou a ameaçar alguns dos' princípios em que se tem 
baseado a prática da Medicina. 
Parece claro que a actual Ordem dos Médicos teve algumas dificul
dades em se adaptar a esta nova conjuntura e foi por vezes ultra
passada pelos acontecimentos. 
Acredito na Ordem dos Médicos, como única estrutura médica na
cional representativa de todos os Médicos. Que deve existir para 
os servir e de f~nder os seus interesses, servindo de interlocutor 
privilegiado com o poder político, assumindo o papel de parceiro 
social em todas as questões de Política de Saúde. Assumindo a 
sua total independência em relação a outros poderes instituídos, 
sejam eles políticos, pa1tidáríos ou sindicais. 
Urna independência de que o Bastonário deve ser o expoente má
ximo. Antes e depois de ser eleito. 
Todos os manifestos valem pelo conjunto de princípios que neles 
se enquadram. Mas se estes princípios são importantes, a sua con
cretização é essencial. Candidato-me a Bastonário da Ordem dos 
Médicos por um período de 3 anos. Há prioridades que tenho co-. 
mo essenciais. Medidas que entendo necessárias dar a conhecer a 
todos os médicos e que constituem as minhas prioridades para os 
próximos 3 anos. 
É pois neste contexto, e em linhas muito gerais, que enuncio as 
principais medidas que informam a minha candidatura e que 
passo a expor: . 
1. Rever os Estatutos da Ordem dos Médicos, actualmente com 
mais de 20 anos de existência, e que se têm vindo a revelar pro
fundamente desajustados perante as realidades actuais. Esta revi
são terá de partir de um amplo debate em toda a classe e poste
riormente apresentada ao poder politico, como legalmente neces
sário. 
A revisão que defendo e em que acredito deverá pautar-se por 4 
objectivos principais: 
•· criação de uma Ordem mais operacionaL mais dinâmica, com 
maior capacidade de resposta e propositura; 
· reformular toda a sua estrutura organizativa; 
· clarificar e simplificar todo o sistema eleitoral e de um vasto le
que de estruturas totalmente inoperantes; 
• materializar o estatuto de parceiro social em todas as questões 
relacionadas com a Saúde; 
2. Cabe à Ordem dos Médicos a defesa intransigente do bom 
nome e do prestígio da classe médica, cujos serviços prestados à 
sociedade civil e à cultura portuguesa são incalculáveis. Mas, sem 
demagogia, deve afirmar-se com clareza que o faz também em 
nome dos doentes, que são o objectivo final e a razão de ser de 
toda a actividade dos médicos. Os interesses dos médicos e dos 
doentes não são contraditórios nem sobreponíveís: são simples
mente convergentes e é exactamente neste facto que reside a 
essência e o sortilégio do exercício da Medicina. Incluir uma rep
resentação permanente das Regiões Autónomas no Conselho 
Nacional Executivo. 
3. Atribuir aos órgãos Consultivos (Conselhos Consultivos e Colé
gios da Especialidade) um papel mais interventivo e mais dinâmi
co, assumindo-se como órgãos permanentes e essenciais ao bom 
funcionamento da Ordem dos Médicos. 
4. Reforçar o apoio logístico e técnico aos Conselhos Disciplinares, 
órgãos fundamentais em termos de imagem pública da O.M ., que 
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lhes permita uma actuação célere e credível. 
5. Fornecer apoio logístico e jurídico aos médicos que forem alvo 
de acções comprovadamente caluniosas, afim de que os seus au
tores sejam respónsabilizados e pun idos, mantendo desta forma o 
direito ao bom nome do médico em termos individuais e de toda 
a classe médica. 
6. Propor a constituição de um órgão consultivo que integrará to
dos os ex-Bastonários e que será convocado pelo Bastonário em 
exercício, ouvido o C.N.E., em situações que, pela sua gravidade, 
tal justifiquem. 
7. Em relação às questões de Gestão, Financiamento e Economia 
da Saúde em geraL os médicos devem voltar a ter uma palavra 
decisiva na definição técnica de prioridades uma vez . que só eles 
tém a competência para tal. A crescente intervenção dos admin is
tradores hospitalares em áreas do domínio médico só tem sido 
possível porque os médicos' se têm demitido de intervir nestas 
áreas. 
8. Reivindicar um papel primordial no ensino e formação médica, 
assumindo em plenitude todas as suas competências já exis
tentes. 
9. Em relação ao ensino pré-graduado, a O.M. deve procurar esta
belecer uma colaboração íntima com as Facu ldades de Medicina 
já existentes, no que diz respeito à defini ção dos currículos e das 
técnicas pedagógicas, nào prescindindo duma intervenção activa 
na génese das novas Faculdades que eventualmente se venham a 
fundar. 
10. A O.M. , deve assumir as suas responsabilidades no sentido de 
aperfeiçoar e redefinir o actual conceito de Carreiras Médicas, ade
quando-as às novas realidades e às novas exigências, com vista a 
conseguir uma melhor qualidade técnica e uma ascensão rápida 
que permita um acesso mais precoce ao topo da carreira, quer no 
sector público quer no sector privad0. 
II. Propor a alteração das regras que regulam os concursos da 
carreira médica, dominados actualmente por urna regulamentação 
delirante que põe em causa a idoneidade dos júris, que conduz a 
constantes processos de impugnação, que desacredita e inviabi
liza o sistema, e que acaba por frustrar as aspirações legítimas do.s 
médicos. 
12. Em relação aos Colégios da Especialidade, dever-se-à manter&\ 
o sistema de eleição mas acompanhada da criação de rnecanis-• 
mos de coordenação e articulação que estabeleçam, por. um lado ' 
maior uniformidade de critérios e, por outro lado, urna. ligação es
treita aos órgãos executivos da O.M. 
13. Em re lação à "titulaçào única" há que rever a actual constitui
ção dos júris e o sistema de classificação. A classificação de "nào 
apto" e "apto", optando no caso do apto por urna fórmula que dis
tinga os diferentes candidatos, premiando a qualidade e uma mai
or diferenciação técnico-profissionaL e que será atribuída exclusi
vamente pela O.M. 
14. Reforçar o papel da O.M. na credítação dos serviços de saúde, 
públicos e privados, corno instrumento essencial de melhoria dos 
cuidados assistenciais e da formação pós-graduada. 
15. Encorajar a investigação, sobretudo na área clínica, se defini
tivamente nos queremos assumir corno país desenvolvido. Para tal 
há que sensibilizar quer os Ministérios da Saúde e da Educação e 
todos os outros Ministérios envolvidos, assim como a indústria far
macêutica a desempenharem um papel mais activo na investiga
ção clínica. 
16. Assumir a responsabilidade de propor soluções para os proble
mas dos jovens médicos, no· que diz respeito à sua formação, ao 
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acesso às carreiras médicas e às garantias de emprego, através do 
reforço efectivo do papel do Conselho Nacional do Médico Interno. 
Nomeadamente no que se refere à definição do momento em que se 
iniciam as carreiras médicas e das suas implicações em termos de 
uma fixação mais precoce dos médicos ao seu futuro local de tra
balho assim como de uma profissionalização mais precoce. 
17, Procurar dinamizar e reforçar o Conselho Nacional de Profis
sões Liberais, como órgão essencial na defesa dos principias bási
cos -do exercício da profissão liberaL através de um diálogo perma
nente com todas as outras Ordens. 
18. A Ordem dos Médicos deverá analisar, de imediato, todas as 
questões relacionadas com o sistema de informação aos seus 
associados, nomeadamente em relaÇão às actuais publicações 
periódicas e o recurso às novas tecnologias .de informação redi· 
mensionando-as às necessidades e exigências dos tempos actuais. 
19. A O.M. deve procurar estabelecer uma relação estreita e per
manente com os Sindicatos Médicos, procurando reforçar o seu 
papel nas questões laborais em que se encontram envolvidos. 
Uma relação que deve no entanto ser pautada bilateralmente por 
critérios de total independência e de respeito mútuo. 

20. A O.M. deverá conseguir que a classe médica mantenha uma 
relação transparente com a Indústria Farmacêutica na base do 
respeito mútuo e das regras elementares da ética. Cumpre à O.M. 
conseguir que, no futuro, seja reforçada a vertente do "mecenato" 
na formação dos médicos, assente em princípios de interes;;e téc
nico e cientifico. 
21. A Ordem dos Médicos deve assumir a responsabilidade da 
criação da · Fundação da Medicina P01tuguesa, nas suas vertentes 
histórica, cultural e científica .. Da mesma forma deve a Ordem dos 
Médicos lançar o desafio de se proceder à feitura da "História da 
Ordem dos Médicos" e da "História da Medicina Portuguesa". 
Cal:)e à Ordem dos Médicos a defesa intransigente do bom nome 
e do prestígio da classe médica, cujos serviços prestados à socie- · 
da de civil e à cultura portuguesa são inq tlculáveis. Mas, sem dem
agogia, deve afirmar-se com clareza que o faz também em nome 
dos doentes, que· são o objectivo final e a razão de ser de toda a. 
actividade dos médicos. Os interesses dos médicos e dos doentes 
nào são contraditórios nem sobreponiveis: são simplesmente con
vergentes e é exactamente neste facto que reside a essência e o 
sortilégio do exercício da Medicina. · 

Curriculum Vitae 
António José de Barros Veloso, nascido em Coimbra a 27 de Se
tembro de I930. 
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Coimbra 
em I 956, com a classificação final de I5 valores. 

Carreira hospitalar 
· Internato Geral dos Hospitais Civis de Lisboa (HCL) em cujo con
curso ficou classificado em 14º. lugar (1957-1959); 
• Internato Intermédio de Medicina ( I 959-1960); 
• Internato Complementar de Medicina ( I 960- I 962) em cujo con
curso ficou cla-ssificado em 2º lugar; 
• Internato Graduado de Medicina ( 1962- I970) em cujo concurso 
ficou classificado em 2º lugar. (interrompido durante 28 meses 
para cumprir Serviço Militar em Angola); 
• Aprovado em I º lugar no concurso de provas públicas para 
Assistente dos Hospitais (actual Chefe de Serviço) em I 970; 
• Director de Serviço I de Medicina do Hospital de Santo António 
dos Capuchos (liSAC) desde I986. · 

Especialidades pela Ordem dos Médicos 
• Medicina Interna 
· Oncologia Médica 

Cargos e funções hospitalares 
• Membro do grupo de trabalho encarregado de modificar o Formu
lário Bromatológico dos HCL ( I 97 I ); 
• Membro da Comissão Directiva dos Serviços de Utilização dos 
Hospitais, criada pelo Secretário de Estado da Saúde ( I 975); 
• Membro do Conselho G·eral do HSAC ( 1979); 
• Presidente da Comissão Coordenadora do Serviço de Atendi· 
mento Permanente (SAP), em representação dos HCL ( I 980); 
• Membro do Grupo de Trabalho criado para implementar um sis
tema individual de medicamentos ( 1982); 
• Membro do Grupo de Trabalho para definir a articulação entre os 
serviços de Medicina Interna e de Cardiologia dos liCL ( 1982); 
• Responsável pela primeira Unidade de Quimioterapia de Tumores 

Sólidos dos HCL ( I982); 
• Membro da Direcção Médica do HSAC ( 1982); 
• Membro do Júri de Admissão ao Internato Complementar ( I 982); 
• Membro do Colégio de Medicina Interna dos HCL ( 1982); 
~ Membro da Comissão de Ensino pré e pós-graduado dos HCL 
(1984); 
• Membro da Comissão para estudo do planeamento da Oncologia 
nos HCL (1984); . 
• Membro do Conse lho Geral dos HCL (1987); 
• Membro da Comissão Organizadora do V Centenário da Funda- . 
çào do Hospital Real de Todos-us-Santos ( 1989-1992); 
• Membro da Comissão de médicos da Carreira liospitalar nomea
da pela Direcção Geral dos Hospitais com vista à criação da 
especialidade de Oncologia Médica ( 1991 ); 
• Presidente da Comissão Oncológica do Grupo HSAC/Dester
ro/Arroios ( 199 1 ); 
• Coordenador do Ensino do HSAC/Desterro/ Arroios ( 1992- 1994) . 

Cargos e funções médicas extra-hospitalilfeS 
• Membro do Grupo Médico-administrativo nomeado pela Secreta
ria de Estado da Saúde para estabelecer um programa de passa
gem dos SMS da Previdência para a Secretaria de Estado da Saúde 
(1975); 
• Membro do Grupo de Trabalho nomeado pela Secretaria de Esta
do da Saúde para a resolução dos assuntos correntes de adminis
tração dos Serviços Médico-Sociais ( 1977); 
• Membro da Comissão nomeada pela Ordem dos Médicos para a 
criação da Especialidade de Medicina Interna ( 1978); 
• Nomeado pela Secretaria de Estado da Saúde para participar no 
Encontro sobre Cuidados Primários de Saúde ( 1979); 
· Membro do Grupo de Trabalho para o lançamento da Clínica Ge· 
raL criado pela Secretaria de Estado da Saúde ( 1979); 
• Nomeado pela Secretaria de Estado da Saúde para participar na 
reunião do "Comité restreint d'experts sur I 'identification et la mo· 
tivation des groupes de la population negligeant les aspects pre
ventifs dans le domaine de la Santé" (Strasbourg, 1980); 
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• Membro do Conselho Disciplinar ·da Ordem dos Médicos ( 1987-
1989) ; 

• Membro do Conselho Cientifico do Sindicato Independente dos 
Médicos ( 1990); 
• Membro da Direcção do Colégio de Medicina Interna da Ordem 
dos Médicos ( 1994-1998); 

• Membro do Conselho de Reflexão sobre a Saúde (CRES), criado 
por Resolução do Conselho de Min istros, de 24 de Janeiro de 
1996; . . 

• Membro da Comissão de Avaliação Externa dos Cursos de· Medi
cina ( 1998) . 

Ensino pré e pós-graduado 
• Curso de " Fisiologia renal " para alunos do 3º ano dos Estudos 
Gerais Universitários de Angola ( 1968); 

· • Assistente de Propedêutica Médica do 4º ano da Faculdade de 
·Medicina de Luanda ( 1968-1 969) ; 
• Encarregado do Ensino Médico dos alunos do 5º ano de Medicina 
nos HCL (1974-76); 

· • Responsável pela organização dos Cursos de Pós-Graduação do 
HSAC ( 1980- 1989). 

Publicações 
• Publicou 2 1 artigos científicos e 50 ed itoriais, artigos ~e opinião 
e de intervenção em revistas médicas. 

Intervenções públicas 
• Proferiu 46 Palestras e comunicações científicas e participou em 
29 mesas redondas. 

Congressos e Jornadas Científicas 
• Presidente das Jornadas de Medicina Interna da Zona Sul ( 1989, 
1990, 1993, 1994 e 1995); 
• Membro da Comissão Cientí fi ca do I Simpósio de Doenças Auto
imunes ( 1992) ; 
• Presidente do li Congresso de Medicina Interna ( 1992); 

• Membro da Comissão Organizadora do Iº Congresso Científico 
dos H.C.L. (1992); 

• Presidente do 2º Congresso Científico dos H.C.L. ( 1995); 
• Presidente das "Reuniões Multidisciplinares de Oncologia" ( 1995-
1998). 

-Representação em congressos internacionais 
• Esteve presente em vários congressos europeus (Espanha, Itália, 
Grécia e Suécia) como representante da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna, e como membro da Associação Europeia de Medi
cina Interna, quer ainda a convite de várias Comissões Organizadoras. 

Relatórios e ante-projectos 
• Proposta de uma consulta de diabéticos para beneficiários da 
Previdência ( 197 3); 

• Ante-proj ecto de reestruturação dos Postos Clínicos das Caixas 
de Previdência ( 1975); 

• Co-autor do estudo solicitado pela Secretaria de Estado da Saúde 
"A Carreira Médica nos Serviços Públicos de Saúde" ( 1979) ; 

• Co-iiUtor do documento produzido para o Conselho da Europa 
(Estrasburgo): "Les accidents de la route: données statistiques, 
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coüts économiques et sociaux, mesures adopté~s dans plusieurs · 
pays européens et groüpes sociaux à hauts risques" ( 1980). 

Sociedades médicas · 
• Membro da Direcção da Sociedade Portuguesa de Medicina Inter
na (SPMI) (1985 a 1994); 
• Presidente da Sociedade Médica dos HCL ( 1987- 89); · 

• Membro do Conselho de Administração da "European Associa
lion o r Internal Medicine" ( 1991 ); 
• Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna ( 1992-
94); 

• Membro Fundador e Presidente da Sociedade Portuguesa para a 
Qualidade em Medicina ( 1993); 
• Membro Fundador da "European Federalion or Internal ~1ed icine" 

(1996); 

• Membro da Sociedade de Ciências Médicas. 

Actividade editorial 
• Membm do Conselho Editorial do semanário "Expresso" ( 198 1-
1982); 

• Consultor associado da Acta Médica Portuguesa ( 1985); 
• Membro do Conselho Científico do "European Journal of Internal 
Medicine" ( 1991-98) ; 
• Director da Revista "1'-'ledicina Interna" ( 1994-1998). 

Louvores 
.' Louvado pela Administração dos HCL. (O.S. 5238 de 29 de De
zembro de 1959); 

·Testemunhos públ icos de apreço por parte dà f.\dministração dos 
HCL. (0. S. 5283 de 2 de Maio de 1960; O. S. 5457 de 7 de Julho 
de 196 1); 
• Louvado por proposta do Chefe de Serviço de Medicina Interna 
do Hospital Militar de Luanda. (0. S. de 22 de Abril de 1968); 
• Louvado pela Direcção do HSAC pela sua acção como Presidente 
da Comissão de Ensino. (O.S. 4/94 de 18 de Janeiro de 1994); 

• Louvado pelo Coordenador dos HCL pela sua acção como Presi
dente da Comissão Organizadora do 11 Congresso dos HCL. (Circu
lar I 0/96 de 17 de Dezembro dé 1996). 

Actividades fora do âmbito <!a Medicina 
I -História, arte e azulejos 
• Livros publicados: 3 
• Artigos publicados em revistas naci_onais e estrangei ras: 5 
• Trabalhos de investigação: I 
• Prémios e menções honrosas da Câmara Municipal de Lisboa: 3 

2-Música de jazz 
• Desde estudante que se dedica ao estudo e à execução de músi
ca de jazz. 
• Participou em numerosas "jam-sessions" em Portugal e no estran
geiro. 
• Autor de textos sobre jazz, publicados em jornais e em progra
mas de concertos. 
• Autor de um vídeo sobre a "Vida e obra de Cl1arlie Parl1er" produ
zido para a RTP ( 1982). 

• Presidente da Assembleia Geral do liot-Ciub de Portugal ( 1996-
1998). 
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Mana do Ceu Soares Machado 
Candidata a Presidente da Ordem dos Médicos · 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Caros Colegas 
A sociedade actual continua a evoluir nos princípios e nos valores 
e a Medicina moderna é cada vez mais complexa e mais mediáti
ca. Ser Médico é cada vez mais difícil. 
A Ordem dos Médicos representa todos os Médicos portugueses e 
tem responsabilidade em todas as áreas de competência técnico
profissional. 
Assim, participar activamente nas eleições para a nova Direcção 
da Ordem é uma forma de nos fazermos ouvir e de podermos exi
gir. 
Como Candidata a Presidente da Ordem dos Médicos, considero 
fundamental a opinião dos Médicos portugueses. Por isso, distribui 
uma carta na qual pedia que indicassem por ordem decrescente 
de importância os principais problemas da Medicina Portuguesa e 
o papel da Ordem na sua resolução. 
Com muitas respostas concretas, que tornarei públicas mais tarde, 
é altura de elaborar o Programa de Acção. 
Defini oito objectivos principais que espero discutir nas várias reu
niões programadas nos Centros de Saúde, Hospitais, Faculdades 
de Medicina e Sedes da Ordem. 
Acredito numa Ordem Independente e Determinada e nos valores 
Qualidade, Ética e Deontologia. · 
Defendo a qualidade, medida pela avaliação e traduzida em res
ponsabilização. A qualidade da formação pré e pós-graduada, a 
qualidade da equipa que o Médico lidera e a qualidade das institui
ções onde trabalha. 
Defendo uma Ordem que passe da reacção á acção. 
Uma Ordem com iniciativa e capacidade de antecipação. 

Comprometo-me a: 

I. Dignificar o exercício profissional 
I . I Monitorização das condições em que é exercido, sem dis
tinção entre público e privado e divulgação regular dos resultados; 
1. 2 Revisão do Código Deontológico; 
1.3 Definição e publicação do Acto Médico; 
1.4 Promoção da Medicina Baseada na Evidência; 
1.5 Publicação de Manuais de Boas Práticas. 

2. Melhorar a Educação Médica 
2. I. Pré-graduada 
2. I. I. Intervenção na discussão dos curricu la e idoneidades das 
Escolas Médicas; 
2.2. Pós-graduada 
2.2.1. Discussão e avaliação do Internato Geral; 
2.2.2. Discussão da forma de acesso á Especialidade; 
2.2.3. Definição de troncos comuns, especialidades, subespeciali
dades e competências; 
2.3. Continua 

2.3.1. Creditação das reuniões cientificas; 
2.3.2. Garantia de financiamento pelos Ministérios da Saúde, 
Educação, Ciência e Tecnologia; 
2.4. Remodelar a Acta Médica; 
2.5. Exclusividade da atribuição dos títulos profissionais (Titu lação 
e Graduação). 

3. Promover a Carreira dos Jovens Médicos 
3. I. Avaliação regular do modo como decorrem os Internatos e 
publicação dos resultados; 
3.2. Remodelação do Exame de Titulação; 
3.3. Definição do mapa {!as necessidades médicas de cada espe
cialidade; 
3.4. Criação de condições para a dedicação plena na área de exer
cido de cada especialidade. 

4. Intervir na Política de Saúde 
4. I. Planeamento dos recursos humanos; 
4.2. Lei de gestão das Unidades de Saúde moderna e baseada na 
autonomia e responsabilização; 
4.3. Defesa de uma politica explicita do medicamento; 
4.4. Defesa de uma carreira médica única nos sectores público e 
privado; 
4.5. Revisão e adequação da Lei-Quadro das Convenções. 

5. Dinamizar a Ordem: reforma funcional e estrutural 
5. I. Gestão profissional; 
5.2 . Revisão do Estatuto; 
5.3. Responsabilização, por áreas, dos membros do Conselho 
·Nacional Executivo; 
5.4. Reforço do papel dos Colégios, tornando a sua actividade 
efectiva; 
5.5. Criação imediata do Gabinete Jurídico para o Conselho 
Disciplinar. 

6. Melhorar a imagem pública dos Médicos 
6. I . Constituição imediata do Gabinete de Imprensa; 
6.2. Investigação de situações de comportamento não adequado 
ao Código Deontológico. 

7. Promover internacionalmente a Medicina portuguesa 
7. I . Criação do Gabinete Internacional; 
7.2. Relacionamento com as Ordens dos Médicos dos PALOPs; 
7.3. Definição da política quanto aos Boards. 

8. Promover a intervenção Social e Cultural 
8. I . Programa cultural; 
8.2. Criação do prémio anual " O Médico como Cidadão"; 
8.3. Criação do Fundo de Solidariedade. 
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Apresentação da Candidatura 
Ordem dos Médicos, Lisboa, Julho de 1998 

.' .. Gostaria de salientar os aspectos deste projecto que me fizeram 
aceitar o convite . 
.. . independência, entusiasmo, determinação, o gosto e a capaci
dade de fazer ... , a exigência de qualidade ... , a ênfase na Educação 
Médica. Como todos reconhecem, a Medicina Portuguesa está 
numa encruzilhada e tem de se reformar. Essa reforma passa pela 
reforma estrutural e funcional da O.M .... 

Prof. Manuel Sobrinho Simões, 
Mandatário Nacional 

... À Ordem dos Médicos exige-se agora um renovado papel de 
assegurar, nos profissionais de medicina, competência, qualidade, 

eficiência e eficácia, ética, modernidade e exactidão, arrojo com 
prudência e segurança ... 

Prof. Alexandre Sousa Pinto, 
Mandatário do Norte 

... Uma Ordem dos Médicos dinâmica e eficaz é a maior garantia 
para os interesses dos médicos e dos doentes... a dignificação e 
o prestigio da Ordem é da inteira e exclusiva responsabilidade dos 
seus membros ... 

Prof. Carlos Oliveira, 
Mandatário do Centro 

... Fundamental é lutar pela dignificação do exercício da Medicina, 
melhorar a imagem pública dos médicos e o funcionamento da 
Ordem ... 

Prof. Daniel Sampaio, 
Mandatário do Sul 

Curriculum Vitae 
Maria do Céu Soares Machado nasceu em Lisboa, a I de Outubro 
de 1949 

Carreira Hospitalar 
1972 - Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de 
Lisboa 
73/75- Internato Geral nos Hospitais Civis de Lisboa 
76/79 - Internato Complementar em Pediatria no Hospital de Dona 
Estêfania 
1980 - Especialista em Pediatria pelo Hospital de Dona Estefânia 
1980 - Especialista em Pediatria pela Ordem dos Médicos 
1982 - Provida como Assistente de Pediatria da Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa (MAC) 
1989 - Graduada em Chefe de Serviço 
1990 - Provida como Chefe de Serviço de Pediatria da MAC 
1996 - Nomeada Directora do Serviço de Pediatria do Hospital Fer
nando Fonseca (HFF) 
1997 - Nomeada Directora do Departamento da Mulher e da Crian
ça do HFF 
Estágio em Cuidados Intensivos Neonatais em Cambridge ( 1985) e 
Montreal ( 1990) 

Carreira Académica 
85/94 - Assistente Convidada de Pediatria da Facu ldade de Ciên
cias Médicas da UNL 
94/97 - Professora Auxiliar de Pediatria da mesma Faculdade 
1997 - Doutorada em Pediatria pela mesma Faculdade 
1997 - Nomeada responsável pelo Ensino Pré-graduado do Hospi
tal Fernando Fonseca 
1998 - Professora Convidada de Introdução à Clínica na FML no 
HFF 

Ou~ros cargos 
89/92 - Membro da Comissão de Antibióticos da Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa 
90/94 - Membro da Unidade Coordenadora Funcional da MAC 
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9 1/96 - Vogal da mesa da Assembleia Geral da MAC 
9 1/96 - Responsável pelo Ciclo de Estudos Especiais em Neonato
logia da MAC 
91/96 - Membro do conselho redactorial da revista arquivos da 
MAC 
92/96 - Membro da Comissão Higiene e Infecção Hospitalar da 
MAC 
92/95 - Membro da Direcção dos Corpos Distritais de Lisboa da 
Ordem dos Médicos 
93/96 - Vogal da Direcção Fiscal da Associação de Pediatras do 
Hospital D. Estefânia 
1994 - Membro eleito do Colégio de Pediatria da Ordem dos Mé
dicos 
1994 - Presidente eleita do Colégio de Pediatria da Ordem dos Mé
dicos 
1995 - Presidente da Direcção dos Corpos Distritais de Lisboa da 
Ordem dos Médicos 
1995 - Delegada de Portugal aos "Boards" Europeus de Pediatria 
1996 - Presidente eleita de Neonatologia da Sociedade Portuguesa 
de Pediatria 
1996 -.Membro da Comissão Ética e Farmácia do Hospital Fernan
do Fonseca 
1996 - Editora dos números pediátricos da Acta Médica Portuguesa 
1997 - Directora-adjunta da Revista Latino Americana de Neonato
logia 

Outras Actividades 
Curso de Formação Pedagógica para Gestores Clínicos ( 199 1) 
Vogal ou Presidente em Concursos para o titulo de Especialista, 
Graduação em Consultor, e de Provimento de Assistente ou Chefe 
de Serviço da carreira médica hospitalar. 
165 trabalhos comunicados em reuniões cientificas nacionais e 
internacionais, 39 artigos originais publicados em revistas nacio
nais e internacionais, vários artigos de opinião em jornais e revis
tas, colaboração em 2 livros de protocolos de Neonatologia e Pe
diatria. 
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José Germano Rego de Sousa 
Candidato a Presidente da Ordem dos Médicos 

PROGRAMA DE ACÇÃO 
"PELO ORGULHO DE SER MÉDICO" 

PONTOS FUNDAMENTAIS 
Reconquistar para os Médicos o prestigio social, profissional e eco
nómico perdidos 
Recusar a subserviência da Ordem dos Médicos ao poder político. 
Libertar a Ordem de qualquer depen-dência de outras estruturas 
médicas, nomeadamente sindicatos e associações patronais, 
cooperando porém com todas elas na defesa do respeito e das 
condições de trabalho profissionais e económicas dos médicos. 
Consciencializar os vários poderes políticos para a necessidade de 
uma reforma global do sistema de saúde, centrado na importância 
fundamental do acto médico e da relação Médico doente. 
Recuperar o protagonismo dos Médicos nos hospitais e outros 
locais de trabalho, bem como na politica de saúde. 
Revalorizar as carre iras médicas numa perspectiva inovadora e 
aberta. 
Construir para os Jovens Médicos um futuro que lhes assegure 
condições de for-mação, · trabalho e estímulos económicos con
dizentes com o esforço e dedicação dispendidos. 
Repudiar a actual lei das convenções, devolvendo e centrando na 
pessoa do Médico, enquanto profissional de saúde e independen
temente do seu vínculo e funções, o direito de poder celebrar con
venções com o S.N.S. com garantias de estabilidade e conti nui
dade. 
Garantir a independência profissional do ~1édico , privilegiar o direi
to á livre escolha do Médico pelo doente e defender uma retribui
ção de acordo com a quantidade e qualidade dos actos prestados. 
mpor o reconhecimento do trabalho abnegado, desenvolvido em 

condições muitas vezes adversas, pelos Clínicos Gerais e pugnar 
para que ocupem o lugar que lhes é devido no panorama médico 
português e que o sistema injustamente lhes furta. 
Mobilizar lodos e cada um dos ~1édicos na defesa da ética, da 
deontologia t da quali-dade do exercício da medicina para que, 
apesar das incompreensões injustas de que tantas vezes são alvo 
e sem olhar a sacrifícios pessoais e familiares, sirvam os doentes 
no respeito estrito dos preceitos Hipocráticos que enfonnam a 
nossa profissão. 

Razões de Uma Candidatura 
Descontente, preocupado e desgostoso com a perda de dimensão 
e prestígio que injustamente atingiu a profissão médica e que em 
grande parte decorreu do desempenho desastrado e desastroso 
dos actuais dirigentes da Ordem dos Médicos, tentei objectiv::~r 

esse descontentamento num artigo publicado no jornal Expresso 
em finais do ano passado, sob o título de "Ascensão e Queda da 
Ordem dos Médicos". O acolhimento que teve e as manifestações 
de apoio que recebi deram-me a certeza que as minhas preocu
pações e análises eram comparti lhadas por um largo e represen-

tativo número de colegas, muito para além do meu círculo pes
soal. 
A dinâmica então criada levou à constituição, na Região Sul de um 
grupo informal de renexão que sintetizou as suas múltiplas pre
ocupações num manifesto intitulado "Pelo Orgulho de Ser Médico" 
que foi subscrito por numerosos médicos, entre os quais me in
cluí. Simultaneamente um grupo de colegas da Região Norte fez 
surgir uma "Declaração de Princípios" inteiramente convergente 
con1 as ideias que defendi e da Região Centro muitos outros co
legas se manifestaram coincidentes com os meus pontos de vista. 
Este conjunto de sinais e vontades surgiu pois, como um todo 
nacional que impunha a necessidade de se passar do pensamen
to á acção para que fosse retomado o pres.tígio da profissão, um 
prestígio que, como se dizia no documento atrás citado, teria de 
ser de novo conquistado sendo " ... pois a altura de todos, esque
cendo o que porventura os separou no passado, fazerem conver
gir os seus esforços e assumirem os riscos necessários para que 
no futuro alguma coisa aconteça. Para que se retome e reforce o 
Orgulho de Ser Médico". 
Em consequência, e em coerência com este sentir colectivo enten
di ser meu dever candidatar-me a Presidente da Ordem dos Médi
cos na esperança e convicção de poder vir a ser o pólo aglutinador 
e dinamizador dessa convergência. 
Em boa hora o fiz. Em breve era acompanhado por Listas Regio
nais (Lista B para a S.R. Norte encabeçada pelos colegas António 
Gomes da Silva e Miguel Leão; Lista D para a S. R. SuL tendo como 
primeiros responsáveis os colegas Eduardo Lucas dos Santos e 
Victor Gabão Veiga; Lista C para a S. R. Centro tendo á frente os co
legas Abel Meliço Silvestre e Maria de Lurdes Chieira) e Listas Dis
tritais, cujos programas se identificam e convergem com os mes
mos princípios e preocupações que defendo. 
A minha candidatura não decorre pois de um mero projecto de 
ambição pessoal isolado e desgarrado do todo nacional, não re
presenta os interesses de um grupo ou grupos particulares ou par
ticularizados de médicos e não é suspeita de representar qualquer 
continuidade dos actuais corpos gerentes da Ordem. Antes e mui
to claramente renecte um sentir da classe como um todo em que 
a ideia principal que os une é:- RECONQUISTAR PARA OS MÉDICOS 
O PRESTÍGIO SOCIAL, PROFISSIONAL E ECONÓMICO PERDIDOS. 
Esse é o papel que me proponho desempenhar com a colaboração 
e empenho de todos. Se os méd icos, como espero e a exemplo 
dos colegas que integram as listas que já referi. me concederem a 
sua confiança é chegada a altura de erguermos uma barreira à cor
rente que, ao submergir princípios, direitos e deveres, nos arras
tou para o pântano a que chegámos. 
Eu pretendo assumir- e assumo - a mudança, para que possa 
renascer o Orgu lho de Ser Médico 
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MANDATÁRIO NACIONAL DA CANDIDATURA: 
Professor Doutor Nuno Cordeiro Ferreira 
MANDATÁRIO PARA A REGIÃO CENTRO: 
Professor Doutor Abel Meliço Silvestre 
MANDATÁRIO PARA A REGIÃO NORTE: 
Professor Doutor António Silva Leal 
MANDATÁRIO PARA A REGIÃO SUL: 
Professora Doutora Estela Gaivão Telles 
MANDATÁRIO PARA OS JOVENS MÉDICOS: 
Dr. Armando Miguel Barbosa 

Entendo que um programa de acção para Presidente da Ordem 
dos Médicos deverá apenas consagrar grandes principias orienta
dores de que o candidato sej a inspirador e garante. 
As medidas práticas de concreti zação desses princípios devem ser 
reservadas ao consenso das Secções Regionais, através da sua 
presença no Conselho Nacional Executivo. 
Dentro dessa linha de pensamento e tendo j á expresso na página 
de apresentação da minha candidatura os principias que con
sidero fundamentais e que me proponho, sem desvios, levar á 
prática, volto a expô-los acompanhados de algumas considerações 
que permitirão aos colegas melhor entender o meu pensamento: 

Recusar a subserviência da Ordem dos Médicos ao pÓder po· 
lítico. 
A Ordem dos Médicos tem funções públicas institucionais, bem 
como direitos e deveres que lhe foram atribuídas pelo Decreto-Lei 
que a estatuiu. Infelizmente nos últimos seis anos houve cedên
cias ao poder politico de muitos direitos que desde sempre nos 
assistiram e que fora·m conquistados mediante duras lutas pela 
classe médica. Como futuro Presidente da Ordem comprometo-me 
a cumprir e fazer cumprir a letra e o espírito do Estatuto da Ordem 
dos Médicos o quaL se respeitado, é contrário e impede pelos 
direitos e deveres que consigna, qualquer subserv iência ao poder 
político. Os interesses dos médicos e consequentemente dos 
doentes nunca, ou só muito raramente, são coincidentes com os 
interesses dos políticos. Só uma prática de total independência do 
poder político permitirá defender esses interesses efi cazmente. 
Isso não impedirá porém o empenhamento da Ordem em colabo
rar com o Ministério da Saúde na procura de soluções construtivas 
para uma reforma global da Saúde que melhor sirva os interesses 
dos Portugueses, bem como o desempenho cabal e efi caz de 
todas as funções que o Estado legalmente lhe atribui. 
Libertar a Ordem de qualquer dependência de outras estruturas 
médicas nomeadamente sind ica tos e associações patron ais 
cooperando porém com todas elas na defesa do respeito e das 
condições de trabalho ~rofissiona is e económicas dos médicos. 
A Ordem dos Médicos não pode se r refém dos interesses de um 
sector particular ou reflectir apenas os interesses de um grupo 
especi fico de médicps. Também não pode ser deixada ao sabor de 
interesses antagónicos de grupos divergentes sob pena de se 
destruir. Bem pelo contrário, a Ordem dos Médicos nas suas 
funções de guardiã da ética, da deontologia e da qualidade do 
exercício da Medicina deve constituir o máximo denominador 
comum que une todos os Médicos, não podendo ser considerada 
como mais uma organização médica, nem tão pouco como uma 
federação destas, mas sim como uma estrutura que a todos trans
ce nde e engloba como resultante de va lores e da vontade de todos 
os Médicos e garante dos seus direitos e responsabilidades face 
aos doentes e á comunidade. 
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Reconheço porém a importância fundamental da Ordem dos 
Médicos no apoio a reivindicações justas da classe médica. Assim 
afirmo que saberei cooperar com as outras estruturas médicas 
sempre que necessário na defesa das condições de trabalho 
económicas e profissionais dos Médicos. 
Consciencializar os vários poderes políticos para a necessidade de 
uma reforma global do sistema de saúde, centrado na importância 
fundamental do ACTO MEDICO e da relação MÉDICO - DOENTE. 
Quando os dive rsos serviços de saúde estatais se habituaram a 
gerir de forma por vezes incontrolável e incontrolada os dinheiros 
do Orçamento da Saúde, perdidos por vezes em infindáveis e 
obscuras burocracias, ou servindo interesses políticos nem sem
pre claros ou que nem sempre têm a ver com competência e efi cá
cia; quando nos hospitais e outras Instituições do S.N.S. não existe 
o estímulo, que é gerado pela livre escolha do médico, pelo doen
te, e pelo pagamento referido directa ou indirectamente ao acto 
médico, tendo como consequência que a acessibilidade e a quali
dade dos serviços prestados sej a questionáveL pois quando é boa 
resulta apenas da boa-vontade e dos princípios éticos e deon· 
tológicos dos médicos que lá trabalham; quando estes médicos 
aos poucos e poucos se tornam vítimas do sistema transforman
do-se em funcionários e se desinteressam da sua pro fi ssão; quan
do os doentes são tratados como números e não como pessoas, 
então, quando tudo isto acontece algo está podre no reino da 
Saúde e urge mudar. 
Essa mudança só é possível mediante uma reforma estrutural do 
Sistema Nacional de Saúde e falo em Sistema Naci'onal de Saúde 
em vez de Serviço Nacional de Saúde para demarcar bem a fron
te ira entre um sistema que englobe, estimu le e aproveite todas as 
sinergias públicas e privadas deste sector, ve rsus um serviço de 
saúde estatal redutor e anérgico que olha com desconfiança, 
desprezo, suspeição e medo as iniciativas privadas ou semi-pri
vadas, tentando destruí-las inclusive através de legislação adequa
da a esse fim . 
Nos últimos I 0-1 2 anos assistiu-se a uma tentati va de culpabilizar 
o médico por todos os males da saúde, ou de hipertro fiar even
tuais erros como forma de desviar a atenção da população para as 
ineficiências do S.N.S. Compreende-se que seja tentador para os 
políticos encontrar um "bode - expiatório" fáci l para as defi ciên
cias das suas políticas e para as suas incapacidades. Aparen-. 
temente resultaria a curto prazo. Só que a médio prazo os resul
tados revelaram-se desastrosos. Uma das condições fundamentais 
para a cura é uma relação de confiança forte entre o doente e o 
seu Médico. A tentativa de abalar ou destruir este mecanismo psi
cológico foi quase criminosa. E signi ficou custos acrescidos para o 
sistema pois o doente, numa espécie de busca pela confiança per
dida, sente necessidade de reconfinnar várias vezes e com vários 
médicos a solução para os seus problemas. Por outro lado o médi-
co sentiu-se cada vez mais inseguro e vigiado e começou a praticar 
o que eu chamo de Medici na Defensiva. Ou seja com receio dos 
sucessivos processos que lhe poderiam ca ir sobre a cabeça se 
eventualmente cometesse alguma falha diagnostica ou terapêuti
ca, começou a defender-se e começou a gastar util izando todos os 
meios diagnósticos ao seu dispor no rece io de amanhã ser penali
zado por ter falhado uma hipótese diagnóstica rara e longínqua. 
Quando alguns teori zadores da gestão da Saúde afirmam que o 
médico é o grande gastador deveriam reflecti r sobre este fenó
meno e deveriam antes demais afrontar e denunciar os politicas 
que 'fo ram responsáve is por este estado de coisas. 
Recuperar o protagonismo dos Médicos nos hospitais e outros 
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locais de trabalho' bem como na política de saúde 
No que respeita aos hospitais e à vida hospitalar será fundamental 
recentrar o sistema focalizando-o no médico hospitalar. Num mo
delo de sã c;oncorrência entre as diversas instituições hospitalares, 
em que o financiamento de cada uma dependerá da procura e 
escolha lívre dos doentes, dependerá do médico e da sua satisfa
ção profissional o sucesso ou o insucesso das estratégias de ges
tão, da eficácia e qualidade e tipo de oferta dos serviços a pres
tar e consequeRtemente da procura desses serviços. 
Assim é''fundamental que o médico não seja apenas um assalaria
do sem interesse nessa estratégia e que, pelo contrário, seja um 
parceiro privilegiado da gestão que veja o seu trabalho e a sua de
dicação recompensadas mediante estímulos remuneratórios e de 
outrf .ordem, .proporcionais à actividade e qualidade de trabalho 
desenvolvidos. Tudo isto pressupõe que os diversos serviços hos
pitalares deverão ter autonomia financeira e uma gestão por objec
tivos, a cargo do seu director e participada por todos os médicos 
do serviço. \ 
Do sucesso dessa gestão, que pressupõe uma eficácia e qualidade 
elevada, geradora de uma procura consciente e voluntária pelos· 
doentes e c;onsequentemente o financiamento do serviço e do 
hospital, resultará o adequado estimulo remuneratório.·e satis
fação psicológica e profissionaL dos médicos que aí trabalham. O 
Médico não poderá jamais ser ·no futuro um mero executante de 
políticas de saúde que desconhece, ou conhecendo-as não se 
identifica com elas. 

Revalorizar as carreiras médicas numa perspectiva inovadora 
e aberta 
É indiscutivel que as carreiras oficiais constituem um ponto indis
pensável de valorização técnica e prestígio que torna desejável a 
sua aber:tura e participação ao mais largo número possível de 
Médicos: Todavia, só alguém com as costas viradas para o futuro 
poderá restringir a elas o seu horizonte e anseios. · 
Notam-se sinais suficientemente nitidos, que novas e variada! for
mas de exercido profissional vão surgir e não será de espantar, 
que num futuro maís ou menos próximo, alguma estratégia políti
ca mais corajosa promova essa transformação radical do sistema. 
É indispensável, porém que os .médicos se possam integrar nestes 
novos contextos como parceiros de igual dignidade e não como 
meros prestadores de trabalho e fonte de rendimento de outrem. 
Só assim a qualidade, estabilidade e gratificação do exercido pro
fissional poderão ser atingidos, pa,ra já não falar no nível de servi
ços técnicos e humanos prestados aos doentes. 

Construir para os jovens Médicos um futuro que ·lhes asse· 
gure condições de formação, trabitlho e estímulos económi· 
cos condizentes tom o esforço e dedicação dispendidos : 
Reconquista do Protagonismo Perdido 
- Lançar um programa de preparação dos jovens médicos, para 
assumirem funções de liderança nàs várias instituições de saúde. 
-Realizar várias acções de formação nas seguintes áreas: Adminis- ' 
tração; relações com a comunicação social e seminários sobre 
intervenção politica. 
, Criar uma secção do estudante de medicina na Ordem sensibi
lizando e preparando os futuros médicos para os desafios futuros 
da medicina. · 
- Reassumir o lugar que nos pertence nas instituições de saúde. 
-Assegurar uma gama de serviços que identifique os Jovens Médi-
cos com a Ordem dos Médicos 

Formação 
- Não permitir a abertura de mais faculdades de Medicina con
siderando as actuais suficientes para as. neçessidades nacionais. 
- Manutenção do internato geral. · 
- Prova final de titulação única para avaliação final dos internatos 
médicos mediante critérios de avaliação homogéneos. 
- formação pedagógica dos tutores. 
- Permitir ao interno interromper durante um ano a especialidade 
para se dedicar·a projectos de investigação. 

SAlDAS PR,OFISSIONAIS 

Sector Público 
- Garantir a defesa e o desenvolvimento das carreiras oficiais numa 
perspectiva inovadora e aberta. · 
- As vagas disponíveis devem ser providas com vinculo à função 
pública e não com con'tratos provisórios de três anos 
- Garantir a autonomia profissional e mecanismos compensatórios 
dignos. 
- A investigação clínica deve ser incentivada como forma comple
mentar de saída profissional. 

Sector Privado 
- No desenvolvimento actual · da medicina é de prever que este 
sector adquira tada vez maior importância. 
- Incentivar a criação de empresas pelos jovens médieos criando 
mecanismos de apoio financeiros e administrativos e propor a cri
ação de apoios governamentais para a criação das mesmas na 
área da saúde pelos jovens médicos. 
- Promove.r a associação entre médicos de várias gerações a nível 
do sector privado. 
- Criar um gabinete de consultadoria jurídica e financeira em 
relação a esta área. 
- Garantir o acesso universal dos jovens especialistas às con
venções. 

"Jovem Médico: 
Todos nós nos lembramos dos ideais românticos com que sonhá
mos, quando entrámos para o curso de medicina. Todos nós sen
timos a cruel realidade que, dia após dia enfrentamos quando 
como jovens médicos vestimos a nossa bata branca e iniciamos a 
nossa actividade. Perda · de independência profissional, perda de 
prestigio social, perda de capaCidade económica e mais impor
tante que tudo, deterioração acentuada da nossa relação com os 
doentes - são o corolário de uma série de situações resultantes da 
animosidade do poder politico contra a nossa classe e da inca
pacidade que os nossos dirigentes e a actual ordem dos Médicos 
tem demonstrado para lidar com estas situações. As politicas 
retrógradas e passadistas passaram a ter lugar no panorama actu
al da medicina bem como as atitudes de subserviência ao poder 
politico, como é exemplo a defesa do aumento maciço do numero 
de vagas para medicina, mediante a criação de novas faculdades. 
Só um Bastonário com ideias viradas para o futuro, atento aos 
novos desafios, independente do poder politico pode permitir que 
os médicos assumam o lugar que lhes é devido na medicina do 
próximo milénio. Por isso acredito profundamente que o Dr. 
Germano de Sousa dará o salto em frente que, evitará a nossa 
queda definitiva num abismo de desprestigio e insatisfação. 
O desafio a que nos propomos -é extremamente difíciL mas se 
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usarmos toda a determinação e inteligência utilizada na nossa prá
tica clin ica diária, iremos ultrapassar todos os nossos problemas. 
Porque surge uma oportunidade diante de nós vamos aproveita
la. Devemos isso ãos possas doentes, à Medicina e a nós. 
Vamos çomeçar agora e vamos fazê-lo com o orgulho de ser Mêdi- . 
co. " 

Armando Miguel Barbosa 
Mandatário Nacional para os Jovens Médicos 

da candidatura do Dr. Germano de Sousa 
a Presidente da Ordem dos Médicos 

Repudiar a actual lei das convenções, devolvendo e centrando na 
pessoa do médico, enquanto profissional de saúde e independen
temente do seu vinculo e funções, o direito de poder celebrar con
venções com o S.N.S. com garantias de estabi lidade e con
tinuidade. 
Como pode o Estado que tanto tem beneficiado com o serviço 
prestado pelos médicos convencionados dispensá-los corno se 
fossem trapos velhos.? Como pode o Estado com as incompatibili
dades decorrentes deste Decreto-Lei lançar suspeitas infamantes 
de promiscuidades inventadas sobre quem tão bem o serviu ?. É 
assim que respeita e considera os seus médicos?. Será que estes 
médicos passaram a ser números e não pessoas? Qual o porquê 
destas incompatibilidades tão restritivas, quando é do conheci
mento comum que a Assembleia da República se prepara para 
rever as paralisantes incompatibilidades que recaem sobre os seus 
membros? 
E os doentes? Esses, corno sempre, serão também os grandes 
prejudicados! Deixarão de, em muitas especialidades, poder recor
rer directamente ao seu médico com a invejável acessibi lidade de 
que até agora dispunham. Irão engrossar as listas de espera dos 
Hospitais, aguardando 5 ou 6 meses por um electrocardiograma 
ou 12 ou mais meses por uma endoscopia ou mamografia consi
derados essenciais. A não ser, claro, que tenham posses e então 
irão desembolsar o preço de um exame a que teriam direito se não 
fora esta disposição legal que, ao afastar da Medicina Convencio
nada um larguíssimo número de médicos que não pode desprezar 
um salário certo hospitalar e a sua segurança e dos seus se vêem 
obrigados a deixar as Convenções. 
Por toclps as razões expostas verifica-se que este Decreto-Lei (que 
segundo conceituados juristas configura uma situação inconstitu
cional pois fere os princípios da equidade e da proporcionalidade) 
cria uma situação injusta, insustentáveL inaceitável e prejudicial 
em especial aos doentes. 
Assim considero fundamental uma revogação imediata deste 
Decreto-Lei e a inversão total deste estado de coisas esperando
se que a Assembleia da República, mediante petição pública pro
movida por mim, saiba compreender a importância social deste 
tipo de med icina, reformule estas med idas e reforçe de novo o 
papel das Convenções e do Médico Convencionado, sob pena de 
se estar a cometer um erro histórico que farii retroceder 20 anos 
o Sistema de Saúde Português. 
Garantir a independência profissional do Médico, privilegiar o dire
ito á livre escolha do Médico pelo doente e defender uma retri
buição de acordo com a quantidade e qualidade dos actos presta
dos 
Como decorre de todas as considerações claramente expressas ao 
longo de todo o documento considero princípios essenciais, a 
liberdade de escolha do Médico, pelo doente, e a valorização da 
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natureza do acto médico. 
Impor o reconhecimento do trabalho abnegado, desenvolvido em 
condições muitas vezes adversas pelos clínicos gerais e pugnar 
para que ocupem o lugar que lhes é devido no panorama médico 
português e que o sistema injustamente lhes furta. 
A figura do médico de família tem de obrigatoriamente ser repen
sada. Pedra basilar de todo o sistema de saúde o médico de 
família tem de realmente passar a sê-lo. 
Assim torna-se necessária a: 
-Defesa da independência técnica do exercício, da liberdade de 
prescrição e da utilização de meios de diagnóstico, corno um direi
to fundamental do doente que não deve ser violado, ainda que sob 
a capa de uma racionalização de custos que, na maioria dos casos 
não é mais que um raéionamento de cuidados 
-Gestão adequada e eficaz da lista de doentes que permita em 
tempo útil dar resposta aos problemas de acessibilidade com que 
os doentes invariavelmente se confrontam. 
-Dotação de muitos Centros de Saúde e respectivas Extensões, de 
infra 'estruturas minímas que permitam a execução de actos médi
cos de qualidade, feitos com segurança e na observância dos 
aspectos éticos e deontológicos que lhes são ínere11tes. 
-Diminuição das tarefas burocráticas no exercício profissional de 
forma a permitir uma operacionalidad~ e racionalização do tempo 
de consulta. 
-Consideração e reconhecimento da especificidade da Clinica 
Geral face aos atropelos de um modelo sanitarista que teimosa
mente continuam a impor-lhe. 
-Livre opção de cada Clinico Geral pela formação médica contínua · 
que mais lhe convenha e nas áreas de que tenha maior necessi
dade sem estar dependente de modelos tutelados, estereotipados 
e impostos. 
-Defesa de um modelo de exercício que tenha em consideração o 
tipo, qualidade e quantidade de actos médicos praticados e que, 
coerentemente, possa ter expressão na sua forma de remuneração . 

. -Lig~ção a um hospital onde poderá acompanhar muito de perto 
os seus doentes e manter ·uma sinergia efectiva com a comu
nidade médica e com os avanços da medicina nas diversas espe
cialidades. 
Se ê certo que o dese.mpenho do Clínico Geral depende forte- · 
mente dos seus conhecimentos, atitudes e aptidões, também é 
verdade que esse mesmo desempenho continuará condicionado, 
se se persistir num modelo como o actual, anquilosado, incoer-, 
ente, injusto e nada gratificante quer para os Médicos quer para os 
·doentes 
Mobilizar todos e cada um dos Médicos na defesa da ética, da 
deontologia e da qualidade do exercício da Medicina para que, 
apesar das incompreensões injustas de que tantas vezes são alvo 
e sem olhar a sacrifícios pessoais e familiares, sirvam os doentes 
no respeito estrito dos preceitos Hipocráticos que enformam a 
nossa profissão 
O Estatuto da Ordem dos Médicos concede o direito de autci dis
ciplina e o exercício Ço poder disciplinar - no duplo aspecto de 
avaliação e de eventual punição - no campo técnico e ético sobre 
todos os Médicos, qualquer que seja o lugar e a forma do seu exer
cício. Em contrapartida esta responsabilidade perante os seus 
pares será a única barreira legitima à plena liberdade de exercício 
profissional de cada Médico. 
O Estatuto também estabelece como finalidade essencial assegu
rar à população uma qualidade profissional - técnica e deon
tológica- o mais elevada possível. Por último, estatui uma estru-
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tura organizacional que privilegia o Médico como pessoa indivi
duaL repositóri-o dos vàlores comuns a toda a profissão, indepen
dentemente da sua função ou especialidade - pública, empresa
rial ou privada- ou da forma- salariada ou independente- por
que a exerce. O ênfase é posto nos 'pontos que unem os Médicos 
e não nas circunstãncias que os dividem. 
Assim saberei desenvolver uma acção disciplinar, quer deontológ
ica quer técnica, que seja justa, célere e límpida. Simultaneamen
te criarei estruturas na Ordem dos Médicos que permitam a defe-

sa do bom nome e imagem dos Médicos contra campanhas 
caluniosas que os procuram denegrir. 

VOTA 
"PELO ORGULHO DE SER MÉDICO" 

Página na Internet: 
www.geocities.com/capitolhil ljsenate/9341 / index.html 
Correio electrónico: gennano.sousa@sigmasoft. pt 

Curriculum Vitae 
I· DADOS BIOGRÁFICOS 
- Natural dos Açores, nasceu na Vila do Nordeste da Ilha de S. Mi
guel há 55 anos. 

. - Filho de José Germano de Sousa e de Maria Helena do Carmo· Re
go Sousa 
- Casado com Maria José Pinto Barreira Rego Sousa, licenciada em 
Filologia Romãnica e Conservadora de Museus. 
- Dois filhos: Maria José, Interna do I º ano da Especialidade de Pa
tologia Clínica e José Germano, Interno do I º ano do Internato Ge
ral. 

11· CARREIRA ESCOLAR 
- Fez os estudos secundários na Ilha Terceira, no Liceu Nacional da 
Cidade de Angra do Heroismo onde conclui o curso dos Liceus no 
ano lectivo de 1959/60. · . 
- Em 1960 matriculou-se no l º ano da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, tendo obtido em 1967 o grau de Licen
ciado em Medicina e Cirurgia por essa Universidade. Obteve a clas
sificação final de 15 valores, sendo a sua tese de licenciatura sido 
aprovada com a classificação de 18 valores. 

III· SERVIÇO MILITAR 
- Em Abril de 1968 é incorporado no Serviço Militar e em Agosto do 
mesmo ano é colocado como Aspirante Médico em Tomar, prestando 
serviço quer no R.l.l5, quer no Hospital militar da mesma cidade. 
·- Mobilizado para Angola em Julho de 1969 como Alferes Miliciano 
Médico é colocado no Hospital Militar dessa cidade. Findos os 24 · 
meses da sua comissão de serviço regressa a Portugal em Agosto 
de 1971. 
- Durante a prestação do Serviço Militar foi, pela sua actividade co
mo médico, louvado cinco vezes. Foi-lhe concedida a medalha das 
Campanhas de Angola (1969/1 970/ 197 1). 

IV· CARREIRA HOSPITALAR 

Interno do Internato Geral 
- Em Janeiro de 1968 é aprovado no Concurso para o Internato 
Geral dos Hospitais da Universidade de Coimbra (3º em 50 can
didatos para lO vagas). Por motivos politicas foi-lhe recusada pela 
PIDE o ingresso no mesmo. 
- Em 197 1 o Ministério da Saúde considerou as funções desem
penhadas como médico militar durante três anos equivalente á fre
quência do Internato GeraL pelo que em Novembro desse ano fez 
exame de saída tendo obtido a classificação de BOM 

Interno do Internato da Especialidade 
- Inicia em Julho de 1972 o Internato da Especialidade de Análises 

Clínicas dos Hospitais Civis de Lisboa, no Hospital do Desterro, 
tendo terminado o mesmo em Dezembro de 197 4 com a classifi
cação de MUITO BOM 
- Em ll de Dezembro de 197 4 inicia o exercício da especialidade 
em regime eventual de prestação de serviço, mantendo-se coloca
do no serviço de Análises Clinicas do Hospital do Desterro onde 
aguarda concurso de provimento 
- Médico Especialista 
- Em Janeiro de 1975 é admitido no quadro de Especialistas em 
Análises Clínicas da Ordem dos Médicos (actual Colégio da Espe-
cialidade de Patologia Clínica) · 
- Em Outubro de 1977, faz concurso de provas públicas para 
Especialista Hospitalar de Análises Clínicas do Hospital do. 
Desterro (actual Assistente Hospitalar). E aprovado em mérito 
absoluto e relativo, ( l º lugar em 22 candidatos) com a classifica
ção de 17,9 valores 
- Em Novembro de 1979 concorre a Chefe de Clínica de Análises 
Clínicas dos H.C.L. Para tal submete-se a concurso de provas pú
blicas eliminatórias, ficando aprovado em mérito absoluto e relati
vo, (4º lugar em 12 candidatos), coml7,4 valores 
- Chefe de Clínica dos Hospitais 
- Em Março de 1980 inicia funções como Chefe de Clínica (Chefe 
de Serviço) dos Hospitais Civis de Lisboa, mantendo a sua coloca
ção no Serviço de Patologia Clínica do Hospital do Desterro, que 
pouco tempo depois será designado por Serviço de Patologia Clí
nica do Ho'spital do Desterro 

Director do Serviço de Patologia Clínica do Hospital do Des
terro 
- Em Março de 198 l é designado Director do Serviço de Patologia 
Clínica do Hospital do Desterro pelo Conselho de Gerência do Hos
pitaL interinamente de início e definitivamente algum tempo de
pois, sendo a sua nomeação confirmada em Janeiro de 1984, 
após audição da Direcção Médica e do Conselho Médico. 
- Em Maio de 1986 é reconduzido nas mesmas funções, após au
dição e aprovação unãnime do Conselho Médico do Hospital con
forme o disposto no Dec.-Lei 310/83. 
- Em Maio de 1989 é-lhe reconfirmada a nomeação, mantendo a 
Direcção do Serviço até 23 de Março de 1993. 

Director do Serviço de Patologia Clínica do Hospital Capu· 
chos · Desterro 
- Aos 23 de Março de 1993, o Conselho de Administração do Hos
pital dos Capuchos-Desterro (sub-grupo hospitalar dos H. C. L. cria
do por unificação do H. dos Capuchos e do Hospital do Desterro) 
entende nomeá-lo Director do recém criado Serviço de Patologia 
Clínica do Hospital dos Capuchos-Desterro, resultante da fusão 

DOSSIER ELEIÇÕES 19 



ELEIÇÕES TRIÉNIO 1999/200 I 

dos Serviços de Patologia Clinica existentes nos dois Hospitais 
· Aos 19 de Outubro de 1998, porque necessitava manter a sua 
clinica privada (quase totalmente convencionada) tal como devia 
assegurar os postos de trabalho dos meus colaboradores que há 
mais de 20 anos consigo trabalham e de si dependem, não podi<J 
deixar de cumprir o nº 3 do Artigo 9º do absurdo Decreto-bei nº 
97/98 do Ministério da Saúde (Decreto-Lei das Incompatibilidades 
anti -Convenções) e assim viu-se obrigado a pedir a exoneração 
das funções de Director do Serviço. 

Director do Serviço de Patologia Clinica do Hospital feman-
. do Fonseca ' 

· Em Junho de 1995 foi convidado pela Comissão Instaladora que 
então geria o referido hospital para mediante colaboração graciosa 
coordenar a montagem do Serviço de Patologia Clinica. Auto
rizado superiormente para executar tal tarefa e com a colaboração 
de várias colegas que aceitaram ser requisitadas para o HFF em 
comissão de serviço, em breve tinha o Serviço de Patologia Clinica 
desse hospital a funcionar, passando também a dirigi-lo. Quando 
em 1996 a exploração do Hospital foi entregue à gestão privada 
continuou a prestar a sua colaboração graciosamente. 
· Em Abril de 1997 iniciou no H.F. F. uma experiência inte ir~mente 

inovadora e única nos hospitais portugueses : a gestão autónoma 
de um serviço hospitalar no qual os médicos passaram a ser par
ceiros e não assalariados . Com o acordo da Sociedade que gere 
privadamente o H.F.F. , a gestão do Serviço de Patologia Clinica a 
uma sociedade mista consti tuída pela sociedade gestora do hos
pital , e pelo grupo de colegas que trabalhavam desde o início no 
Serviço. Foi nomeado Administrador-Delegado desta mesma So
ciedade e em consequência ficou directamente responsável pela 
gestão da Sociedade, e pela Direcção do Serviço. Esta experiência 
tem resultado plenamente e tem sido. estímulo para que outras se
melhantes se desenvolvam. 

V-ACTIVIDADE ACADÉMICA 

Assistente de Semiótica Laboratorial da faculdade de Ciên
cias Médicas · U.N.L. 
· Durante o ano lectivo de 1975/ 1976 é assistente da Cadeira de 
Semiologia Laboratorial. 

Professor Associado Convidado da faculdade de Ciências Mé
dicas · U.N.L. 
· Em 13 de Setembro o Conselho Cientifico da Faculdade de Ciên
cias Médicas entende convidá-lo para Professor Associado Convi
dado da Disciplina de Bioquímica da mesma Faculdade. Para con
cretizar esse convite e proceder á respectiva contratação o C. 
Científico dá início aos procedimentos legais previstos no nº2 do 
artº 15 do Estatuto da Carreira Docente Universitária. 
· Em 24 de Janeiro de 1989 , com base nos pareceres emitidos, 
após apreciação curricular, pêlos Doutores Carlos Filipe de Aguilar 
Manso, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa, 
Manuel Jud1ce Halpern e Mário Nascimento Ferreira, Professores 
Catedráticos da Faculdade de Ciências Médicas da U.N.L.,o Conse
lho Cientifico aprova por unan imidade a sua nomeação como 
Professor Associado Convidado da Disciplina de Bioquímica. 

Regente do Curso de Mestrado em Patologia Química da 
f.C.M. · U.N.L. 
- Em 1989 e por sua sugestão e empenho foi criado este Curso de 
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Mestrado bianual, o primeiro Curso de Mestrado da Faculdade de 
Ciências Médicas da U. N.L., que em Setembro de 1998 iniciará pe
la 4º vez os seus trabalhos lectivos. Na sua reunião de 26 de Mar
ço de 199 1 entendeu o Conselho Cientifico nomeá-lo Regente do 
Curso de Mestrado em Patologia Química, tendo-o mantido nessas 
funções de então para cá . 

Cadeiras de Bioquímica.I e II da f.C.M. · U.N.L. 
· Desde 1989 até hoje, por convite da Regente das Cadeiras, Pro
fessora Doutora Graça de Morais, participa no ensino teórico das 
Cadeira de Bioquímica I e 11. 

VI-CARGOS DE GESTÃO HOSPITALAR 
· Presidente do Conselho Geral do Hospital do Desterro, de 1979 
a 1982 
· Direcção Clínica do Hospital do Desterro, de 1983 a 1986 
· Presidente do Conselho Geral do Hospital do Desterro, de 1986 
a 1988 
· Em 1993 é nomeado membro do Conselho Técnico do Hospital 
dos Capuchos/Desterro 
· Adjunto da Direcção Clinica do Hospi tal dos Capuchos /Desterro 
de 1995 até 1997 

VIII-SOCIEDADES CIENTÍFICAS A QUE PERTENCE E CARGOS 
QUE DESEMPENHA 
· Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa 
· Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
· Sociedade Portuguesa de Andrologia 
· Sociedade Portuguesa de Aterosclerose 
· Sociedade Portuguesa de História da Medicina 
· American Association of Clinical Chemistry 
· New Yorl\ Academy of Sciences 
· lnternational Association on Pediatric Laboratory Medecine 
· Presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia Clinica 
· Presidente da Sociedade Portuguesa de Osteoporose e Doenças 
Metabólicas 

IX-ACTIVIDADE EM REVISTAS CIENTÍFICAS 
· Acta Médica Portuguesa :-Pertenceu ao Conselho Directivo desde 
1988 até 1993 
· Revista Portuguesa de Patologia Clinica :-Pertenceu ao Comité 
Científico ( 1988- 1990) 
· Endocrinologia Metabolismo & Nutrição :-Pertence ao Conselho 
Editorial 

XI-ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES E CONGRESSOS 
· Primeiro Encontro de Medicina Laboratoriai :-Lisboa, 17 a 18 de 
Junho de 1978 
· IV Congresso Nacional de Medicina da Ordem dos Médicos:
Lisboa, 7 a 12 de Setembro de 1980 
· XXIV Congresso Nacional de la Associacion Espaiiola de Biopato
logia Clinica e 11 Reunion Hispano-Lusa de las Sociedades de Bio
patologia Clinica:-Segóvia, 7 a 8 de Outubro de 1982 · 
· III Congresso Luso-Hispano-Italiano de Patologia Clinica:-Estoril, 
28 a 30 de Abril de 1988 
· VIl Congresso Nacional de Medicina da Ordem dos Médicos :-Lis
boa, 19 a 22 de Novembro de 1989. 
- I First lnternational Congress on the Great Maritime Discoveries 
and World Health -Lisboa, I O a 13 de Setembro de 1990 . 
· Simposium "Recém Nascido de Alto Risco".Da Clínica ao Labora-
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tório: Lisboa,. 16 a I 7 de Novembro de 1990. 
-VI Congresso Português de Patologia Clínica :Lisboa, 22 ,23 e 24 
de Maio de 1991. 
- Seminário "Metabolopatias. A Clínica e o Laboratório".:Lisboa , 
I O e I I de Dezembro' de 1991 , integrado nas actividades· da Mls- 1 

são Cientifica no Âmbito da Coperação Luso -Frantesa' e Portü
gal/OMS 
- lnternational Symposium-"Cerebrospinal Flitid' Anàlysis 'in "Glinical 
Pradice"(ln' commemóration of the first lumbar puncture centen
nial)'.:Lisboa, 29 a 30 de Novembro de 199 1 ,realizado sob os aus
pícios da World Federation of Neurology . 
- VIl Congresso Português de Patologia Clínica:-Lisboa, 1995 
- Symposium " I I Anos de Contrõle de Qualidade em Química Clí-
nica":-Lisboa, 15 e 16 de Fever~iro de 1993, promovido pelo Insti
tuto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Fez parte da Comissão 
Científica. 
- VIII Congresso Português de Patologia Clínica:-Aveiro, 1997 
- 7th lnternational Congress of Pediatric Laboratory Medecine:- Es-
toril. Outubro de 1988 

X-CONFERÊNCIAS, COMUNICAÇÕES, "POSTERS" E PUBLICA· 
ÇÕES 
- 43 Conferências proferidas em reuniões científicas naciónais e in
ternacionais 
- 28 comun icações e "posters" apresentados em reuniões científi
cas nacionais e internacionais 
- 18 artigos publicados em revistas nacionais e estrangeiras 

Xl-ACTIVIDADE SÕCIO PROFISSIONAL 
-Delegado ao Plenário dos Conselhos Regionais da Ordem dos Mé
dicos, representando os Médicos da Grande Lisboa, no triénio 
1978/80 
- P-residente d0 Conselho Distrital da Grartde Lisboa da Ordem dt:>S 
Médicos, no triénio 1981 /83 ' -' · ·, 
- Membro do Conselho Directivo do Colégio de ·Especialistas !eár 
Patologia Clínica da Ordem dos Médicos em 1978/79/80/81 
- Presidente do Colégio de Especialistas em Patologia Clínica da Or
dem dos Médicos em 1982/83 
- Secretário da Sessão Científica da 34' Assembleia Geral da Asso-' 
ciação Médica Mundial que teve lugar em Lisboa de '48 de Setem
bro a 2 de Outubro de 198 1 
- Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Mé
dicos Patologistas de 198 1 a 1989 
- Vogal Director do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Mé
dicos no triénio 1984/86 
- Vice-Presidente do Conselho Regional do Su l da Ordem dos Mé
dicos no triénio 1987/89 e no triénio 1990/92 
- Representante Português na Associação Europeia de Médicos 
Hospitalares em 1986/87/88 
- Vice-Presidente da Associação Europeia de Médicos Hospitalares 
em 1989/90/91 /92 

XJI· ACTIVIDADE PRIVADA 
- Exerce desde 1975 a actividade privada e convencionada sendo 
cc-proprietário de um Laboratório de Patologia Clínica em Cascais 
- Director do Laboratório de Patologia Clínica dos SAMS-SBSI de 
1978 a 1992. 
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SBCÇAO REGIONAL DO SUL 
ÓRGÃOS REGIONAIS: Listas A, B, C, De E ÓRGÃOS DISTRITAIS: Lisboa-Cidade· Listas A, B, C, D e E Portalegre - Listas A e B 

Beja - Listas A e B 
Algarve - Listas A, B e C 

Madeira - Lista A 
Açores - Lista A 

Grande Lisboa - Listas A, B, C, D e E 

Setúbal - Listas A, B e C 

Oeste - Lista A 
Santarém · Lista A 
Évora · Listas A, B e C 

Orgãos Regionais 
LISTA A _.·· · .. ·. 

IIGANHAK A ORDEM PARA os MÉDICOS, 
GANHAR OS MÉDICOS PARA A ORDEM, 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
- Rui João Mendonça de. Lima 

Vice Presidente 
- AMónio Marçal da Malta Antunes 
I~ Secretário 
- Manuel Pedro Marques da Silva 
2~ Secretário 
- Maria Joana Campina Ferreira 

CONSELHO REGIONAL 

-António Jorge Cabral Gonçalves 
- António Manuel Núncio faria Vaz 
- Faustino Manuel Leitão Nunes Ferreira 
- ·João Carlos Oliveira fortuna Campos 
-Jorge Alberto dos Santos Cardoso 
-José António Peres de Noronha Sanches 
- Leonor Maria Fernanda de Magalhães Lopes Duarte 
- Leopoldo Maria Lemos da Cunha Matos 

- Maria João Borges de Andrade 
- Maria Susana Baptista Ferreira dos Santos 

- Raquel Maria Palma Guerreiro da Silva 

CONSELHO FISCAL 

Presidente 
-José António Martins Campos 
- Paula Teresa Ribeiro Borges Alexandrino 
- Hélio Jácome da Costa Paulino Pereira 

CONSELHO DISCIPLINAR 

- Américo Martins Ferreira 
- Filipe Arriaga de .Castro 
- Maria Esmeraldina de Moura Ramôa Ribeiro Correia Júnior 
-Maria João Rosado d'Azevedo Ilhéu Viana de Queiróz 
- Maria Manuela Pedroso de Lima Pequito 

22 DOSSIER ELEIÇÕES 

Ser Médico é a mais nobre e digna profissão a que um homem ou 

uma mulher pode dedicar a sua vida! 
Ser Médico é ser o fiel depositário dos mais elevados valores éti

cos e deontológicos! 
Ser Médico é ser possuidor de elevada competência e diferenci

ação técnica! 
Ser Médico é saber conjugar ciência e arte para prevenir e tratar a 

doença! 
Ser Médico é exercer uma profissão que perdura num tempo de 

, mudança! 
Ser Médico é procurar incessantemente novos saberes e novas 

técnicas! 
Ser Médico é ser leal e correcto! 
Ser Médico é ter uma visão global.da vida e do mundo! 
Ser Médico é ter consciência da importãncia social da sua missão! 

Ser Médico é colocar sempre o doente em primeiro lugar! ~ 
Defender este capital de prestígio e dignidade do Médico é função 

da Ordem dos Médicos. 
Dotar a Classe Médica e a sua Ordem de dirigentes que saibam, 
possam, queiram e sejam capazes de cumprir esta missão é o 
objectivo desta candidatura, que assume o '~1anifesto da Curia" 

como referência inspiradora e o defende na região Su l! 
Propomo-nos lutar pela Unidade da Classe Médica, respeitando a 

sua Diversidade. 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

I · Acto Médico 
Promover a concret ização rápida da legislação recentemente apro
vada sobre o "Acto Médico" -Diploma estruturante da actividade 

dos Médicos, seu denominador comum, a aplicação plena é uma 
exigência social, clarificadora dos limites da prática licita e ilícita 
da Medicina, e do campo de acção das várias profissões da área 

da Saúde. 



2 ·Formação 
Formação Contínua 
Compromisso fundamenta l de ser Méd ico é a sua actualização per· 

manente. Cabe ã Ordem um papel determinante na orien-tação e 
apoio neste campo, nomeada-mente: 

a) credi tação qualitativa de eventos cientificas nacionais e inter
nacionais. 

b) reestruturação do cenlro de documen-tação e informação méd i
ca criando mecanismos de facilitação do acesso à informação 
cientifica. 

c) promoção de eventos científicos próprios. 
d) elaboração, discussão, aprovação e revisão regular de orien- ! 
tações sobre a boa prática médica. 

Formação Pós-graduada 
• Garantir através dos Colégios de Especialidade: 
a) a defini ção dos curricula formativos e a sua revisão quando 
necessária 

b) a atribu ição da idoneidade format iva dos serviços 

• Defender a Titu lação Única. Proceder ao debate e á aprovação de 
propostas de alteração à sua regu lamentação que permitam maior 
harmonia e equidade na ava liação (por ex: júri nacional ou regio
naL conforme o ntunero de candidatos em cada época e em cada 
especialidade). 

• l'romover a Formação de Formadores -Criação de um departa
mento de apoio especialmente vocacionado para esta tarefa, e 
que prepare a regu lamentação da função dos formadores. 

3 · Qualidade 
Garantir a qualidade do acto médico. 
Elaborar normas e critérios de boa prática médica, com o apoio 
dos Colégios de Especialidade, a aprovar após amplo debate, e a 
ser apli cado em todos estabelecimentos prestadores de cuidados 
de saúde públicos e privados. I 
Defender as Carre iras Médicas como requisito de qualidade quer 
formativa quer assistencial. Promover a função pedagó-gica e de 
auditoria dos Colégios da Especialidade na garantia da qualidade 
assistencial dos. serviços de saúde. 

4 · Ética e Deontologia 
A dignidade específica de ser Médico assenta no seu especial 
Cód igo Ético e·Deontológico de que nos orgulhamos de possuir e 

defender. A defesa e promoção dos valores éticos e deontológicos 
é a pedra angular da acção e trabalho da Ordem dos Médicos, pelo 
que nos bateremos. 
Guardiã do ideal hipocrático, a Ordem dos Médicos tem obrigato

riamente de promo-ver a adequação do seu Código Deontoló-gico 
à evolução do conhecimento científico e técnico. Deve o Conselho 
Nacional de Deontologia e Ética Médica apresentar proposta de 
revisão, para ser submetida a amplo e participado debate junto 

dos Médicos, com vista à sua rápida aprovação em Plenário dos 
Conse lhos Regionais. 

5 · Carreiras Médicas 
Defesa das Carreiras Médicas como processo de garantia de quali
dade na formação e diferenciação técnica e exercício profissional 
subordinado a uma hiÚarquia técnica. 
Planeamento das necessidades em Especialistas das várias Carreiras 
Médicas, e adequação das vagas para o internato a essas necessi
dades, bem como do numerus clausus das Faculdades de Medicina. 
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Defesa do Internato Geral como fase crucia l da formação médiG;l. 
Manutenção da estrutura actual das Carre iras Médicas; Carreira.de 

Medicina Geral e Familiar, Carreira Hospitalar, Carreira de Saúde 
Pública, discutindo com as respectivas Associações as necessárias 
alterações a propor para a sua maior adequação à realidade. 
Defesa e implementação das Carreiras Médicas - compreendidas 
como grau de diferenciação técn ica - nos serviços públicos e nos 
privados. 

6 · A Medicina Privada e o Serviço Nacional de Saúde 
A Medicina Privada tem já um desenvolvimento significativo em 
P.ortugal. Cerca de 25% da população beneficia de sub-sistemas de 
salide ou de seguros, que lhe assegura a assistência médica sem 
recurso directo, ou em complementaridade, com o Serviço Na
cional de Salide (SNS). É por outro lado muito importante o volu

me de serviços adquiridos pelo SNS através de convenções ou 
contratos ao sector privado prestador de Serviços de Salide. 
Defenderemos a clarificação das relações e da interdependência 
entre o Serviço Nacio-nal de Salide e os prestadores privados que 
nos parece salutar e necessári a. 

Promoveremos a revisão e adaptação do Código de Nomenclatura 
dos Actos Médicos, e a sua defesa como base de negociação das 
convenções e acordos com o Serviço Nacional de Salide, os sub
sistemas e outros prestadores de cu idados de salide, como garan
tia de qualidade do Acto Médico. 

Defenderemos que caberá sempre ao Serviço Nacional de Salide 
garantir e manter, nomeadamente a níve l hospitalar, setv iços de todas 
as áreas e va lências que sejam referência de qualidade para o pais. 
Bater-nos-emos para que seja a Ordem dos Médicos a entidade 
verifi cadora da idoneidade assistencial e atestadora da qualidade 

dos serviços quer pliblicos quer privados. 

7 · A Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa 
Promoveremos a articulação da Ordem dos Médicos com as diver
sas Associações Médicas quer científicas - as Sociedades Cientí
fi cas- quer profissionais, nomeada-mente com as Associações dos 
Médicos das Carreiras Hospitalar, de Medicina Geral e Familiar, e 
de Salide Pliblica, a Asso-ciação Nacional · dos Jovens Médicos, 
bem como com a Federação Nacional dos Sindicatos Médicos e o 

Sindica to Inde-pendente dos Méd icos. 
Defenderemos a revitalização do Forum Médico como espaço de 
debate e polo aglutinador dos interesses da Classe Médica. 
Perante o Ministério da Salide e a Sociedade assumiremos uma ati
tude responsável de diálogo construtivo, sem hipotecar princípios, 

na procura das melhores soluções para a salide dos Portugueses e 
do seu Serviço Nacional de Salide. 
Apresentaremos ao Ministério da EducaÇão e às Faculdades de 
Medicina propostas para debate sobre os curricula dos Cursos de 
Medicina e sobre o acesso a esses cursos. 
Pugnaremos pela clarificação e trans-parência das relações com a 

lndlistria Farmacêutica. 
Promoveremos o debate e a troca de informações com as várias 
organizações que representam interesses na área da -salide, bem 
como com as outras Ordens Profissionais. 

8 · Relações Internacionais da Ordem dos Médicos 

a) Organizações mundiais 
Ded icaremos particu lar atenção aos contactos com a Organização 

Mundial de Salide e com a Associação Médica Mundial. 
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b) Europa 
O desafio da Europa coloca-se também à Medicina Portuguesa. O 
espaço europeu tenderá inevitavelmente para a unifor-mização e 
normalização da prática médica, pelo que a participação nos 
fóruns euro-peus é vital para o interesse dos médicos portugueses. 
Neste contexto defendemos: 
• a participação activa nas estruturas médicas europeias nomeada
mente no Comité Permanente dos Médicos Euro-peus, UEMS, 
UEMO, FEMS, AEMH e PWG. 
• a admissão automática dos especialistas portugueses nos respec
tivos Boards Europeus. 
• a realização de exame de qualificação da língua portuguesa para 
os colegas de outras nacionalidades que pretendam exercer em 
Portugal. 
· realização duma série de seminários subord inados ao tema "A 
saúde na Europa" durante a Presidéncia de Portugal no Conselho 
da Europa - pri-meiro semestre de 2000 - a realizar nas trés Sec
ções Regionais - Norte, Centro e SuL com prestigiadas personalida
des europeias. 

c) CPLP 
O intercâmbio cientifico e o apoio à for-mação dos colegas dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa é um desafio que assumiremos 
pelos particulares laços que nos unem a esses países. Defendere
mos a criação de um "Centro de Cultura Médica Lusófona" como 
meio de realizar este desiderato. 

d) América 
Defenderemos o estreitamento de laços com Associações Médicas 
dos E.U.A. e do Canadá, bem como dos países da América Latina, 
como forma de enriquecimento mútuo quer cientifico quer profis
sional. 

9 - Solidariedade e Protecção Social dos Médicos 
A solidariedade é um dos traços caracte-rísticos da Classe Médica. 
Procuraremos formas de organizar essa solidariedade, necessária 
na adversidade, aos colegas que dela necessitem nomeadamente 
através: 
· reestruturação do Fundo de Sol idarie-dade para ocorrer às situa
ções para que está verdadeiramente vocacionado. 
• iniciar o estudo dum projecto do tipo "Casa do Médico" para cole
gas idosos e j ou doentes, e que permita também a estadia tem
porária de médicos (estágios/ cursos/etc). 
• reanalisar as várias modalidades de seguros de grupo à dis
posição dos Médicos, nomeadamente o de Respon-sabilidade Civil 
Profissional. 

I O - Dinamização da Actividade e da Organização interna da 
Ordem dos Médicos 
Tornar a Ordem operacional na defesa e organização dos Médicos, 
apta a superar o presente e a enfrentar o futuro, é uma tarefa 
urgente. Defenderemos e lutaremos por: 
a) Empenharmo-nos na convocação, preparação e realização dos 
Plenários dos Conselhos Regionais estatutaria-mente previstos, 
bem como sempre que se considerem necessários. 
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b) Manter a nomeação das Direcções dos Colégios com base nos 
resultados da consulta eleitoral aos seus membros. 
c) Dar vida e voz aos Conselhos Distritais, nomeadamente através 
da participação dos seus presidentes ou representantes como 
observa'dores nas reimiões do Conselho RegionaL e no estabeleci
mento dum calendário de consultas regulares a estes órgãos. 
d) Dar condições de efectivo funciona-mento aos Conselhos 
Nacionais. ' ' ·"' · 
e) Criar condições para que o Conselho Disciplinar possa exercer 
em tempo útil a sua acção disciplinar e assim manter o prestigio 
da Classe Médica. 
O Tornar a Revista da Ordem o meio privilegiado de diálogo entre 
os Médicos e a Acta ' Médica o veículo de divulgação da comu
nidade científica médica. 
g) Reorganizar os serviços informáticos da Ordem dotando-a de 
uma verdadeira base de dados, em permanente actuali-zação, que 
permita um conhecimento objectivo da realidade onde nos move
mos, nomeadamente sobre: 
· os médicos - quantos somos, quem somos, onde estamos colo
cados e com que funções, etc. 
• os serviços de saúde _- públicos e privados - localização, capaci
dade assistenciaL capacidade formativa, etc. 
• outros intervenientes no sector da saúde. 
• situação internacional - modelos de serviços de saúde. 
h) Criar um Departamento de Imagem e Relações Públicas - que 
inclua um gabinete de imprensa - que organize a nossa inter
venção pública. 
i) Dar vida à página da Ordem dos Médicos na internet e incre
mentar a utilização deste meio como veículo de informação e for
mação. 
j ) Criar um Centro de E-studos - que congregue apoios de técnicos 
das várias áreas do saber nomeadamente econo-mistas, sociólo
gos, juristas, para dotar os Órgãos dirigentes da Ordem (Bastoná
rio, CNE, Conselhos Nacionais) de estudos sobre a evolução da _ 
saúde em PortugaL elaboração de cenários de evolução, oportu
nidades de intervenção. 
k) Dar todos os meios e apoio necessário ao Departamento 
Jurídico para que possa cumprir com rapidez e eficácia as suas 
funções. 

O Programa de Acção proposto, e a cand idatura que o suporta, 
dotará a Secção Regional do Sul e a Ordem das condições neces
sárias para superar o presente e enfrentar o futuro com serenidade 
"Ganhar a Ordem para os Médicos. Ganhar os Médicos para a 
Ordem" constitu i o compromisso que os candidatos aos Órgãos 
dirigentes da Secç~o Regional do Sul assumem individual e colec
tivamente, e para o qual disponibilizarão o seu querer e saber. Os 
candidatos são conhecidos pelo seu desempenho e idoneidade 
profissional. na defesa das suas carreiras e do bom nome da 
Classe. É com a determinação que os caracteriza que se disponi
bilizam para trabalharem pela necessária e urgente Mudança na 
Ordem, mudança de pessoas e métodos, que permita uma nova 
postura de Isenção e Firmeza na defesa dos nossos princípios éti
cos e deontológicos e de afirmação da Classe Médica e da Medici
na Portuguesa. 
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EM NOME OOS MÉDICOS 
·! f' 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
-José Jacinto de Sousa Gonçalves Simões 
Vice Presidente 
-Joaquim Mateus Marques 
I~ Secretário 
-Artur Diniz dos Santos Costa 
2~ Secretário 
-João Luis da Silva Sequeira 

CONSELHO REGIONAL 

- Adriano do Rosário Natário 
- Alexandre Jorge Castanheira Valentim Lourenço 
- Francisco José Coelho Estevens Rita 
- Francisco José Madail Rosa 
- Hernâni Eduardo Costa Pinllaranda 
-João Miguel qa Conceição Pedro de Deus 
-José Luís Ribeiro Gomes 
__:_ Maria Isabel Agostinho de Sousa Caixeiro 
- Maria Manuela Gomes dos Santos 
- Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes 
- Rui Mário Albarran Sobral de Camp_os 

CONSELHO FISCAL 

Presidente 
- Artur Pinto de Magalhães Mateus 
-José António do Nascimento Alves 
- Paulo Cristiano do Nascimento Simões 

CONSELHO DISCIPLINAR 

- Fernando José Carreira Carbó 
- Francisco Manuel Canelhas Freire de Andrade 
-José Joaquim Figueiredo Girão Marques 
- Manuel Rodrigues Martins 
- Mário Dimas Alves de Oliveira 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

OS FACTOS 

Por toda a Europa, e particularmente em Portugal os médicos são 
hoje, uma Classe atacada, alvo dos interesses e dos fantasmas de 
inúmeros agentes sociais. 
· Políticos de baixo perfil, ansiosos de concretizar na aparência 
promessas eleitorais irrealizáveis, conjugam esforços para retirar 
aos doentes a confiança nos médicos e aos médicos a credibi lida
de necessária para exercerem a sua arte e ciência em defesa da 
saúde e dos doentes, com a tranquilidade e o bem estar que o seu 
esforço inegavelmente os torna credores. 
- Agentes económicos diversos, conscientes dos significativos 

meios financeiros que se movimentam na área da saúde, procu
ram subverter a autonomia e liberdade tradicionais do exercício 
de med icina. 
Arregimentam-se os médicos num assalariamento sem horizontes 
nem alternativas, condicionando as suas decisões clinicas aos in
teresses económicos dos Estados ou das Empresas que os contra
tam, desvalorizando e descredibilizando o Acto Médico e a relação 
médico-doente. 
- Inúmeros individuas oriundos de áreas de formação diversas des
de o direito á gestão, alguns mesmo de áreas profis-sionais tradi-

, cionalmente colaborantes da medicina, vitimados pelo desempre
go e falta de saídas profissionais na Europa da economia globali
zada, procuram na saúde trabalho e sustento. Ignorantes, mas dó
ceis e arregimentáveis, surgem como administradores e decisores, 
desencadeantes de condições de trabalho deplo-ráveis, esquemas 
organizativos dispa-ratados e ineficiência irresponsável que seria 
rizível se não fosse trágica. 
-Jornalistas menos éticos no seu compor-tamento ou convencidos 
por ignorância da "sua verdade", descobrem diariamente histórias 
de negligência médica ou casos de corrupção que se rvem para 
venderjornais ou ganhar no "share" de audiência dos canais de rá
dio e televisão. 
Tais casos, repetidos e escalpelizados até à exaustão, não hesi tan
do em mostrar médicos como vulgares cri-minosos antes mesmo 
de qualquer análise, presunção de culpa ou julgamento, deixam 
um rasto de descréd ito e mal estar que perdurará muitos anos. 
Indiferentes ao "stress", insegurança e revolta que provocarão nos 
médicos, tais pseudo-profissionais nefastos nem sequer têm cons
ciência da infelicidade que provocam aos doentes, inexoravel
mente vítimas da medicina defensiva que se tornará habitual. 
- Alguns médicos incapazes por medo de estar solidários com a 
sua Classe ou mais ciosos dos seus interesses pessoais que do co
lectivo social em que se integram, colaboram com o sistema. 
Confundindo desenvolvimento técnico e profissional com titulas, 
inventam novas provas, concursos e obrigações de assistir a pales
tras e conferências. Confundindo responsabilidade e hierarquia de 
competências com carreirismo, fomentam a irresponsabilidade a 
todos os níveis substituindo o saber faze r pelo "posto", pela hierar
quia ou o ter frequentado o curso ou seminário adequado. 
Por toda a Europa e particularmente em PortugaL o objectivo de 
urna saúde para todos em que a acessibilidade e a equidade sejam 
os factores determinantes, se afasta cada vez mais na medida em 
que os médicos são afastados dos centros tle decisão. 
Por toda a Europa e particularmente em PortugaL é uma realidade 
inultrapassável o não ser passivei disponibilizar a todos a totalida
de dos potenciais meios terapêu-ticos por insuficiência financeira 
das sociedades, sendo imprescindível saber gerir, escolhendo com 
pragmatismo e eficiência. 
É uma realidade inultrapassável uma percentagem significativa da 
investigação de novos fármacos ou meios terapêuticos ser realiza
da pelas empresas que os irão produzir, comercializar e divulgar 
junto dos médicos. 
É uma realidade inultrapassável o cada vez maior desenvolvimen-

DOSSIER ELEIÇÕES 25 



ELEIÇÕES TRIÉNIO I999/200 I 

to de profissões saté-lites da medicina com a consequente cada 
vez maior autonomia desses profissionais e a necessidade perma
nente de reequacionar relações de trabalho e áreas de interven
ção. 

OS TEMAS 

l · POLÍTICA de SAÚDE 
Sabemos: 
- Que política de saúde é o conjunto de acções e de decisões que 
possam pern1itir à população portuguesa como um todo ter aces
so mais fáciL em tempo mais rápido e em melhores condições de 
humanidade aos cuidados de saúde que necessita. 
- Que politica de saúde é melhorar a acessibi lidade e a equidade 
no. acesso aos cuidados de prevenção, terapéutica e reabilitação 
dos seres humanos individuais e da comunidade como um todo. 
- Que a discussão de menoridades e as intenções eleitoralistas que 
subjazem no discurso dos partidos políticos não concorrem para uma 
real melhoria dos cuidados mas que só servem à manutenção das 
deficiéncias actuais e aos múltiplos inúteis que parasitam o sistema. 
-Que aos médicos não cabe entrar no palco da politica politiqueira 
das coisas fúte is nem ser protagonista da ascensão de uns em de
trimento de outros dos actores da vida pública. 
- Que a visão dos médicos, únicos conhecedores na profundidade 
dos proble-mas, é essencial à definição de uma correcta politica 
de saúde, e esta só será possível quando for devolvido aos médi
cos a direcção e gestão efectiva dos serviços, estabelecimentos e 
meios de prestação. 
- Que não será possível a reforma do sistema enquanto não forem 
claramente separadas a função de financiador e prestador. 

Em consequência: 
- Recusaremos entrar na discussão de assuntos menores ou fazer 
"lobby" por um protagonista. 
Assim não pediremos a demissão de qualquer responsável nem 
ajudaremos a promover qualquer candidato a qualquer lugar do 
poder na saúde. 
- Analisaremos de acordo com o querer dos médicos as medidas 
propostas por qualquer Governo ou qualquer responsável não he
sitando em aplaudir, sugerir ou criticar consoante o adequado e 
sem olhar ao grupo ou partido que represente. 
- Disponibilizaremos o nosso COJ]hecimento técnico em politica de 
saúde a qualquer Governo ou responsável que solicite a nossa cola
boração independentemente do grupo ou partido a que pertença. 

Serão critérios do nosso posicionamento em cada caso: 
• As posições dos delegados ao plenário da Ordem dos Médicos, re
presentantes na direcção da organização e dos locais de trabalho. 
• As posições expressas pelos médicos através das suas organiza
ções representativas. 
• As posiÇões que mais facilmente assegurem aos doentes o aces
so a cuidados de qualidade, prestados com eficácia e eficiéncia de 
forma equânime. 
• As posições que melhor permitam aos médicos tornarem-se os 
gestores e responsáveis pelos serviços de saúde. 

2 · FORMAÇÃO MÉDICA 

Sabemos: 
- Que a formação médica pré e pós-graduada em Portugal atingiu 
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níveis de organização superiores mesmo em termos europeus. 
- Que o que falta atingir tem mais a ver com o esforço de cada 
intérprete no seu local de trabalho que a novas reformas a pro-
ceder no imediato. ' 
-'Qúe' á' formação cbntinua' assenta num ·"desenvoiViménto profis' 
siÔnal continuo" ·frutd . das ·melhores' cbndiçõe's de' ttal'>alho: 'de 
tempos dedicàdos à -fàrmàção en1! serviçore'dos apo!bs da entida
de empregadora à'fo;h,a'Ção dos s~us tràbalha-dor'es~ neste eáso 
médicos. · 'J! .,. ' · ·,i· 

- Que a imposição de obrigações suple-mentares aos médicos 
nomeadamente a frequéncia de congressos ou seminários esco
lhidos por pseudo-dirigentes de "elevado prestígio técnico", mais 
não é que uma forma injusta de sobrecarregar os médicos com 
obrigações delas isentando os'verdadeiros responsáveis - o Esta
do, os empregadores privados, as universidades e instituições res
ponsáveis pela formação. 

Em consequência: 
- Não aceitaremos a imposição nem jamais contribuiremos para a 
instituição de um sistema quantitativo de avaliação de congressos 
baseado em créditos que possa de forma directa ou indirecta levar 
à recertificação dos títulos dos médicos. 
- Não aceitaremos a imposição nem jamais contribuiremos de for
ma directa ou indirecta para forçar os médicos portugueses a fazer 
exames de acesso aos Colégios Europeus de Especialistas (boards 
europeus). 
- Promoveremos a inscrição por consenso nos "Boards europeus" 
como jà foi feito em várias especialidades por iniciativa de alguns 
d.e nós, de todos os médicos portugueses inscritos nos colégios de 
especialidade da Ordem do~ Médicos. 
- Comprometemo-nos a só reconhecer a UEMS (União Europeia 
dos Médicos Especialistas) e a contribuir para o seu reconheci
mento pela Comissão Europeia em Bruxelas quando a inscrição 
por consenso de todos os médicos espe-cialistas portugueses esti
ver concluída (o apoio portugués é imprescindível no processo e 
determinante). 
- Manteremos a posição actual do Comité Permanente dos Médicos 
Europeus e da Federação Europeia dos Médicos Assalariados de se 
opor à intenção de alguns círculos universitários de realizar exa
mes europeus e formação continua obrigatória com creditação e 
recertificação dos títulos de especialista. 
- Promoveremos o ensino pós-graduado da "gestão dos serviços de 
saúde" (que alguns de nós introduzimos na Ordem dos Médicos) e 
exigiremos das Faculdades de Medicina a introdução no curricu
lum pré-graduado deste ensino. 
- Promoveremos quer ao nível pré quer pós-graduado o ensino da 
ética e deontologia médica, nomeadamente divul-gando esta ciên
cia e estes valores aos outros profissionais que intervêm na área 
de saúde. 
- Recusaremos qualquer retorno ao passado nas posições já 
adquiridas pelos médicos e pela sua Ordem e que são hoje con
sensuais na sociedade portuguesa, tais como: 
- titulação única de especialistas nos serviços públicos de saúde 
através da vigilância e acompanhamento do processo formativo e 
dos exames de títulação por médicos nomeados pela Ordem dos 
Médicos. 
- Identificação da Ordem como única entidade que atribui a idonei
dade para a foi-mação pós-graduada e idoneidade assistencial dos 
serviços públicos e privados de saúde. 
- Identificação da Ordem como única entidade capaz de avaliar a 



qualidade técnica dos eventos científicos (tal avaliação da qualida
de não poderá, em caso algum, como atrás ficou dito, derivar nu
ma creditação quanti-tativa geradora a curto ou médio prazo da re
certificação). 
- J~en,tiOciiçáo da, Ordem como única entidade, que at,ribui ti~u.los 

profissionai~ válidos na, .totatidade dç território nacio,nat. e na Euro-
pa Coll)unitáftia ql,l~J . n9 , S~Ç\<~f. p~blico ~pe,r privi!.~o. . , ·· 
- l'jomeação das di~ecções dos c;otégi9s . ~e,, Especialidade após 
eleição inter-pares garantindo a inde-pendência técnica e represen-
1atividade (processo desencadeado por alguns de nós no âmbito 
de eleição do colega Santana Maia e do programa Ordem A Casa · 
de Todos os Médicos). · 

3 - POLÍTICA INTERNACIONAL da ORDEM 

Sabemos: 
-Que no contexto europeu, em que os médicos não são excepção, 
o respeito e o reconhecimento se obtêm não transigindo nem 
adoptando a posição subserviente dos "meninos bem comporta
dos". 
- Que existe uma comunidade cuitural afro-latino-europeia basea-
da no "português" como língua e tradição. . 
- Que a medicina portuguesa tem muito a dar ao mundo e deve 
assumir-se decisiva-mente como intérprete e parceiro privile-giado 
para adoptar os avanços do positi-vismo anglo-saxón ico ã reali
dade e cultura africana, latino-americana e mediterrânica. 
- Que a demografia médica e a realidade da nossa integração eu
ropeia nos coloca como países importadores de mão-de-obra mé
dica não devendo tal realidade impedir a afirmação do nosso pa
trimónio, cultura e adequação dos nossos médicos. 

Em consequência: 
-Continuaremos a apoiar os Colegas que oc pam posições de rele
vo na organização europeia dos médicos nomeadamente o Presi
dente do PWG (organização europe ia dos internos) Presidência da 
UEMO (Un ião Europeia de Médicos de Clínica Geral) Secretário 
Geral da FEMS (Federação Europeia de Médicos Assalariados) e 
Auditor Interno do Comité Permanente (organização de cúpula das 
organizações médicas europeias). 
- Continuaremos a desenvolver o processo iniciado por Carlos Ri
beiro tendente à formação de um centro de cultura médica lusófo
no baseado na Acta Médica que permita a aprox imação entre as 
variadas realidades de saúde dos países do mundo em que se fala 
português. 
- Exigiremos do Governo a tomada de medidas concretas que privi
legie a contratação pelos serviços públicos e privados de médicos 
de cultura portuguesa e a criação de mecanismos que permitam 
aos estran-geiros, comunitários ou não, o acesso a essa cultura. 
- Exigiremos das Faculdades de Medicina um maior rigor na con
cessão de diplomas de equivalência aos cursos ministrados em 
Portugal bem como a revisão dos "numerus clausus" com a sua 
adequação à carência dos serviços de saúde e ao desenvolvimen
to da medicina portuguesa. 

4 - EXERCÍCIO PROFISSIONAL de MEDICINA 

Sabemos: 
- Que a medicina é uma profissão livre, de mulheres e homens ho
nestos, preocupados com os outros e responsáveis. 
- Que o sistema de emprego maioritaria-mente público dos médi-

SECÇÃO REGIONAL DO SUL ÓRGÃOS REGIONAIS 

cos tende a alterar-se sendo previsível uma maior intervenção no 
sistema dos privados. 
- Que. o médico é o elemento decisivo e, como tal, central do siste
ma de saúde não podendo, por consequência, ser colocado na si
tuação indigna da sub-remuneração, do insulto da equivalência sa
larial com profissões de menor diferenciação, na necessidade so
brevivencial do pluri-emprego. 
- Que os sindicatos como representantes dos médicos assalaria
dos, e as associações de prestadores como repre-sentantes dos 
privados são organizações imprescindíveis com âmbito próprio de 
actuação que não se confunde com a da Ordem e devem por esta 
serem apoiadas e estimu ladas. 

Em consequência: 
- Conduziremos a nossa acção pela criação de condições à defesa 
dos médicos pelas organizações a que cabe tal tarefa. 
- Ouviremos, antes da tomada de decisões que possam influenciar 
a actividade profissional dos médicos, as associações menciona
das. 
- Garantiremos o funcionamento e institu-cionalização do FORUM 
Médico como espaço de diálogo· e concertação que não autorize 
tentativas de hege-monização de qualquer organização sobre as 
outras nem se permita a substituição das funções de qualquer 
organização existente. O Fórum é um espaço de diálogo e não um 
produtor de comunicados. 
- Pautaremos a nossa acção por uma inde-pendência absoluta em 
relação a qualquer organização médica. 
- Garantiremos a independência da Ordem em relação às enti
dades empregadoras de médicos comprometendo-nos a não acei
tar quaisquer cargos de nomeação gover-namental ou no âmbito 
dos privados que possam pôr em causa a autonomia da Ordem. 
-Alertaremos os decisores políticos para o vasto campo em que a 
iniciativa dos médicos, individual ou de pequenos grupos, se mos
tra mais eficaz que a do Estado ou dos privados institucionais. 
- Defenderemos o direito de cidadania dos médicos reclamando 
sempre que as deci-sões politicas ponham em causa os seus direi
tos, a sua liberdade de trabalho ou promovam a sua proletarização 
e subordinação. 
- Respei taremos os direitos adquiridos dos médicos não especialis
tas privilegiando o direito ao trabalho e o acesso à formação. 

5 - ÉTICA e DEONTOLOGIA 

Sabemos: 
- Que a ética médica é a representante mais genuína das teorias 
humanistas que ao longo dos séculos se têm oposto' aos funda
mentalismos e às inúmeras formas de intolerância e messianismo 
responsáveis pelos períodos mais negros da história da humani
dade. 
- Que a ética médica não se confunde com as religiões, que nal
guns casos precede, nem dá azo a qualquer moral sectária. Cons
tituindo-se sobre um conjunto de valores, cada vez mais patri
mónio da humanidade, não podem estar em causa princípios basi
lares como o da defesa da vida e da integridade da pessoa huma
na. 
- Que a deontologia médica não pode estar ao sabor de modas ou 
de pensamentos dominantes num determinado tempo social. de
vendo ser racionalizada a partir dos valores fundamentais da ética 
médica. 
- Que a medicina portuguesa se integra numa comunidade mun-
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dial e que os seus códigos de ética apesar de passiveis de altera
ção e até de pioneirismo se inserem num conj unto harmónico cuja 
alteração deve ser discutida e ponderada perante a realidade dos 
vãrios Estados. 

Em consequência: 
- Estaremos disponíveis para promover o debate entre os médicos 
de todos os temas da ética e deontologia que suscitem interesse 
e controvérsia. 
- Estaremos disponíveis para referendar alterações maiores do có
digo em vigor. 
- Estaremos disponíveis para promover e defender nos fóruns in
ternacionais as propostas dos médicos portugueses. 
Promoveremos a publicação sob a forma de lei de todas as dis
posições deontológicas compatíveis com a legislação nacional. 
Nas matérias em que o código não for compaginãvel com a lei em 
vigor manteremos tais disposições no âmbito estrito da deontolo
gia pois qualquer profissão ou grupo de cidadãos tem direito a se 
reger por códigos de conduta que não violem a lei e o direito (o 
que é manifestamente o caso) . 

6 ·ACÇÃO DISCIPLINAR 

Sabemos: 
- Que a Ordem é a única inst ituição dotada do saber, isenção e ri
gor necessário para avaliar a adequação etica e técnica do com
poltamento dos médicos. 
- Que a maioria dos médicos tem uma actuação correcta e que a 
acção disciplinar da Ordem é necessária para salvaguarda do bom 
nome de todos quando, em raros casos, esta actuação se afastam 
da normalidade. 
- Que o funcionamento dos Conselhos Disciplinares é um ónus 
importante para as finanças da Ordem, tendo o seu funcionamen
to sido, até agora, exclusivamente sustentado pelas quotizações 
dos médicos. 
-Que as campanhas de desinformação e as agressões sistemáticas 
que os médicos têm sido vítimas na sua dignidade e bom nome 
criaram uma mentalidade de suspeição sistemática traduzida na 
existência de milhares de queixas sem nexo. -
- Que a situação actual é insustentável, pois é impossível aos 
médicos CO!Jtinuar a assegurar a análise de todas e cada uma das 
queixas por mais inverosímeis ou menos sustentadas que o sejam. 

Em consequência: 
- Dotaremos o Conselho Disciplinar dos meios logísticos neces
sários ã rápida análise dos processos e adequação em termos de 
tramitação processual. 
- Continuaremos a assegurar aos cidadãos individualmente con
siderados e ás institui-ções públicas e privadas do pais a possibili
dade de pedir parecer auditor da Ordem dos Médicos sempre que 
entendam dever apre-sentar queixa. 
- Para que sejam passiveis os desideratos mencionados instituire
mos "custas proces-suais" a pagar pe lo queixoso das quais será 
ressarcido quando a queixa transitar em julgado como proceden
te. Isentaremos destas "custas" os casos em que exista forte 
suspeita de culpa avaliada pelo executivo da Ordem e quando a 
situação financeira do.queixoso não permitir o seu pagamento. 
-Criaremos um fundo autónomo dotado com 20 milhões de escu
dos anuais a retirar das quotiza ões do Conselho Regional e a que 
se juntarão eventuais rema-nescentes das "custas processuais" 
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anteriormente mencionada. Tal fundo será aplicado no pagamen
to integral das despesas neces-sárias para que os médicos pro
cessem judicialmente os autores de "denúncia caluniosa" e "di fa
mação" através de órgãos de comunicação social. 

7 · MEDICINA GERAL e FAMIILIAR 

Sabemos: 
- Que os médicos de família são ém Portugal aqueles que rr\ais 
abandonados foram pelo poder político e se encontram a trabalhar 
em condições mais difíceis. 
-Que a falta de atracção pela Carreira de Medicina Geral e Familiar 
se deve ãs más condições de trabalho que são impostas aos seus 
membros. 
- Que a medicina geral e familiar necessita de obter o reconheci
mento que indubita-velmente merece e tal reconhecimento se 
traduz também em condições de vida e trabalho. 
-Que aos médicos de famí lia náo podem ser assacadas as respon
sabilidades de todas as insuficiências do sistema. Quando os res
ponsáveis politicas se demitem das suas obrigações não podem 
inventar sistemas ínvios que respon-sabilizam os médicos de 
familia pela falta de condições que criaram. 

Em consequência: 
- Garantiremos a expressão da opinião dos médicos de medicina 
geral e familiar quer através de audição e acompanhámento per
manente do seu Colégio de Espe-cialidade (o maior da OM) quer 
asse-gurando a presença de médicos de med icina geral e familiar 
em todos os níveis de decisão da OM. 
- Ouviremos os sectores da Clínica Geral dos Sindicatos e Asso
ciaç6es Médicas antes de emitir parecer sobre projectos de modi
ficação de actividade dos médicos de med icina geral e familiar. 
- -Procuraremos debater e estabelecer condições mínimas de atendi
mento nomea-damente tempo de trabalho, constituição de equipas e 
número de doentes possíveis de ser atendidos que sejam com
patíveis com uma medicina geral e familiar de qualidade. 
- Defenderemos a independência técnica dos médicos da família 
consubstanciada na existência de Directores Clinicos eleitos nos 
Centros de Saúde. 

8 · JOVENS MÉDICOS 

Sabemos: 
-Que o futuro da medicina portuguesa depende do grupo de médi
cos mais novos, possuir as aspirações e os valores de que os mais 
velhos são testemunho. 
- Que o processo formativo é bidireccional e que os mais novos 
não são agentes passivos receptores de conhecimentos ministra
dos, mas factores de desen-volvimento, estimulo ao desempenho 
dos mais velhos e divulgadores nos serviços dos conhecimentos 
mais actualizados. 
-Que o desemprego e a precarização de trabalho são não só injus
tas para as suas vitimas, os mais novos, mas factores de destrui
ção da qualidade da med icina como um todo. 
-Que a qualidade dos internatos, as garantias que a legislação por
tuguesa (pioneira na Europa) concede aos internos e o nosso sis
tema organizativo não podem ser postos em causa, destruídos na 
ânsia da utilização da mão-de-obra barata nem transformados os 
internatos em modelos liceais estimuladores do "ego" de alguns 
prelectores. 



Em consequência: 
- Pugnaremos pela manutenção de uma única avaliação vãlida para 
as carreiras e para a Ordem dos Médicos, sem prejuízo dos ajus
tamentos de organização que se vierem a revelar necessãrios. 
- Privilegiaremos o Conselho Nacional do Médico Interno· a quem 
forneceremos os meios necessários-á realização das funções que 
os regulamentos aprovados lhe atribui. 
-Ouviremos os jovens médicos quer no âmbito do CNMI da Ordem 
d\)S Médicos quer da sua Associação representativa de acordo com 
as matérias em discussão. 
- Exigiremos condições iguais laborais e de qualidade para a reali
zação dos internatos quer o sejam no público quer no privado. 
- Exigiremos condições de empregabilidade médica de acordo com 
o modelo de saúde em vigor no pais e as realidades de "mercado" 
existentes. · 

9 - COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE 

Sabemos: 
- Que a eleição da direcção dos colégios, processo que promove; 
mos enquanto inte-grantes da direcção presidida por Santana Maia 
e que propusemos no respectivo programa, foi um passo decisivo 
e sem retorno na organização dos médicos portuguesçs. 
- Que a legitimidade democrática que tal processo eleitoral pressu
põe pem1ite, pela primeira vez, identificar em cada área do saber mé
dico aqueles que os seus pares entendem como voz autorizada. 
- Que as direcções dos colégios, estruturas consultivas pelo risco 
de atomização e divisão que o carácter executivo acarre-taria, de
vem cada vez mais, desempenhar as funções em que são únicos, 
preenchendo de conteúdo os lugares. 

Em consequência: 
- Solicitaremos em exclusivo aos Colégios adequados os pareceres 
de natureza técnica. · 
- Solicitaremos em exclusivo ás direcções dos Colégios que repre
sentem em matéria técnica a Ordem dos Médicos nos órgãos da 
Comunicação Social. 
-Comprometemo-nos enquanto membros do executivo a não con
correr em qualquer lista para a eleição da direcção de colégios ou 
substituirmo-nos aos Colégios como interlocutores técnicos privi
legiados. 
- Comprometemo-nos, sem prejuízo das funções que nos forem 
conferidas e das atribuições de decisão e harmonização que nos 
couberem como executivo, a seguir os pareceres emitidos pelas 
direcções dos colégios na sua esfera de competência. 
- Comprometemo-nos a acompanhar as eleições dos colégios, 
defender a sua realização, nomear os eleitos e assegurar a sua 
democraticidade. 

A ORGANIZAÇÃO 
- Sempre que há eleições, grupos de médicos candidatam-se com 
a ideia de mudança. Mesmo quando os responsáveis por um pas
sado recente que a Classe rejeita, não deixam alguns médicos de 
se afirmar em ruptura mesmo que esta estabeleça o conceito 
inenarrável de "ruptura na continuidade". 
- Sempre que há eleições aparecem candidatos a prometer 
dinamizar a Ordem, torná-la participada por todos os que irão inte
grar os corpos gerentes, nomea-damente os delegados ao Plenário 
dos Conselhos Regionais. Muitos dos que tal prometem são os que 
logo que eleitos passam a faltar sistematicamente ás suas obri-
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gações dando azo ao espectáculo deplorável de não ser possível 
reunir durante anos o "Plenário" por falta de quorum. 
- Sempre que hã eleições a maioria dos candidatos promete inde
pendência e isenção, assistindo-se quantas vezes á imediata 
aceitação de cargos de nomeação governamental ou a utilização 
da Ordem como trampolim para ascensão na carreira ou di\ful
gação do seu nome através das oportunidades de intervenção na 
Comunicação Social. 
- Sempre que há eleições há quem prometa alterações dos 
Estatutos mesmo quando sabe que só a Assembleia da República 
o pode fazer. 
Não prometemos conceitos vagos ou não verificáveis. 
Assumimos os seguintes compromissos em termos de organização 
aceitando desde j á a sua verificação por qualquer Colega que o 
pretenda: 
I - Os candidatos ao Conselho Regio-nal disponibilizarão pelo me
nos uma tarde e noite semanal para reunião do Conselho e o tem
po necessário para a realização das tarefas acordadas em comum 
e registadas em acta. 
2- O Conselho Regional disponibilizará os meios necessários para, 
sempre que queiram, os Presidentes dos Conselhos Distritais pos
sam assistir às reuniões. 
3 - Os Presidentes ou seus representantes dos Conselhos das Re
giões Autónomas da Madeir~ e Açores terão assento, quer como 
delegados quer como observadores, na reunião mensal do Con
selho Nacional Executivo em nome do Conselho Regional do Sul. 
4 - Os candidatos ao Conselho Regional comprometem-se a pedir 
a demissão desde que aceitem qual-quer cargo de nomeação go
vernamental que implique confiança política bem como se a sua 
situação pessoal ou profissional implicar a falta sistemática às 
reuniões. 
5- Os Conselhos Distritais de Lisboa e grande Lisboa responsabili
zam-se pela gestão do património situado na sua área de influên
cia geográfica nomeadamente a gestão dos edifi-cios e do pessoal 
que neles trabalha bem como o restaurante e a prestação de 
serviços (auditórios, salas de exposição temporária, etc.). 
6 - Os Conselhos Distritais e os Conselhos das Regiões Autónomas 
responsabilizam-se pela gestão das sedes distritais, mantêm a 
auto-nomia estatutária em matéria de saúde local e regional e para 
efeitos de administração são dotados de orçamento e contabili
dade organizada (Centros de Custo) . 
7 - De todas as reuniões do Conselho Regional será lavrada acta que 
no prazo máximo de uma semana será distribuído por todos os dele
gados ao "Plenário dos Conselhos Regionais" acompanhada dos do
cumentos relevantes e em discussão permitindo a tomada de posi
ção dos delegados antes da decisão do Conselho Regional. 

AS CONSEQUÊNCIAS 

' É necessário na direcção da ordem um grupo coeso de médi
cos: 
- Que conheça a Ordem, os Sind icatos e as Associações profis
sionais, como tal sendo capazes de estabelecer as pontes de diálo
go e facilitar a acção coordenada de todas as estruturas em defe
sa da Saúde, dos doentes e dos médicos. 
- Que não transija com o "politicamente correcto" disponibilizan
do-se para dizer "as verdades" mesmo quando estas incomo-dam 
quem as ouve e quem as diz. 
- Que não tenha ambições ou interesses na esfera da politica 
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nacional não estando, por isso, disponível para servir de "correia 
de transmissão" a partidos políticos, grupos de pressão ou "clubes 
políticos", econó-micos ou de amigos. 
- Que não entenda a Ordem como uma ascensão profissional ou 
de prestigio pessoal, não estando, por isso, disponível para ser 

professor ou polic ia dos médicos. 
- Que saiba que todos os que trabalham tém uma voz igual na 
Ordem quer seja o mais ignorado médico de família do mais dis
tante Centro de Salide do interior, quer sej a o mais "colunável" 
dos clínicos da moda. 
- Que não con funda qualidade e prestigio técnico com "marl\eting" 

pessoal tendo a sabedoria necessária para reconhecer e apoiar o 

Colega que trabalha bem, com dedicação e ética mesmo quando 
a modéstia ou os acasos da carreira não lhe permitiram tornar-se 
um nome conhecido da med icina portuguesa. 
-Que esteja disponíve l para trabalhar muito, com prejuízo da sua 
vida profissional, económica e familiar, na exclusiva defesa dos 

principias e compromissos que a adopcão deste programa impli
ca, nada mais exigindo dos colegas que a critica construtiva e o 
reconhecimento pelo dever cumprido. 
-Que não tenha vergonha de ser médico, de ser chamado corporativo, 
de exercer a defesa efectiva da Classe e de se afirmar na Ordem. 

-EM NOME DOS. MEDICOS 

LISTA C 
POR UMA ORDEM EFICAZ, INDEPENDENTE, SOLIDÁRIA 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
- Daniel José Branco de Sampaio 
Vice Presidente 
- Joshua Gabriel Benoliel Ruah 
12 Secretário 
- Alexandre José Calisto Laureano Santos 
22 Secretário 
- António Manuel Vital Morgado 

CONSELHO REGIONAL 

- Álvaro Beleza de Vasconcelos 
-António Manuel Chiado de Andrade 

- Eduardo Jorge de Almeida Mendes 
- Francisco Manuel da Cruz Ferre ira Crespo 
- Henrique Fernando Silva Luz Rodrigues 
-João Álvaro Leonardo Corre ia da Cunha 
-João Carlos Leitão Ribeiro Santos 
-José Alberto Noronha Marques Robalo 
- Maria João Reis Silva de Soares Pais 
- Rasil\lal Ranchhod 
-Victor Manuel Machado Gil 

CONSELHO fiSCAL 

Presidente 
-José Manuel Vieira Barbas 
- Carlos Manuel Barra Falcão 
-Luis Afonso Zuquete Dutschmann 

CONSELHO DISCIPLINAR 

- Antón io Albetto de Sousa Dias Freitas 
- Antón io Manuel Gomes Branco 

- Antón io Norberto da Costa Carregai Queiroz 
-João Francisco Martins Correia 

-João ~1 anue l Ferreira de França Dória Nóbrega 
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PROGRAMA DE ACÇÃ 

Perante as condições deficientes, tÍalguns casos caóticas, das uni
dades de salide, tem a generalidade dos médicos adoptado urna 
atitude responsáve l e contida na salvaguarda dos valores humanis
tas que fundamentam a sua acti vidade profissional, valores esses 

que são o garante da defesa dos doentes contra as politicas, tão 
em voga, que defendem o primado da economia em detrimento da 
qualidade. 
Com efeito, é evidente que a política na área da salide se tem pau
tado pe lo exclusivo objecti vo de red ução de custos, mesmo que 
tal seja obtido em detrimento da qualidade dos cu idados. 
Inse rem-se nesta política as tentativas de desagregação das 
equipas de salide, criando-se hierarqu ias paralelas e subjugando a 
actividade médica aos órgãos administrativos. Estas medidas colo
cam em causa a independência do exercício profissional dos médi
cos e a qualidade dos Serviços. 

Suprindo as dificuldades levantadas por um Estado auto-demitido 
das suas funções de promoção qualitativa dos seus profissionais e 
dos seus serviços, têm os méd icos sabido responder ás exigências 
da prática da medicina actual, alcandorando a qualidade da Med i
cina portuguesa a níveis europeus. 
Para tal, têm despendido muito esforço e têm recorrido a outras 
entidades que se têm disposto a substituir o Estado no que seria 
urna das suas fu nções. 
Vivemos hoje no auge de uma campanha mediática de dimensão 
incontornável. Uti lizando um ou outro caso de médicos com even
tual comportamento reprovável, lança-se a suspeição sobre toda 

uma Classe da não observância dos valores ét icos e deontológi~os 
que balizam a sua actividade profissional. A comun icação social 
tem vindo a divulgar informações que lhe são fornecidas de forma 
planeada e calendarizada sobre acusações a médicos anónimos. 
Os processos de investigação arrastam-se dando azo a repetidas 
noticias que vão alimentando a campanha e tenta-se fazer crer que 
grande parte das deficiências existentes resulta de um contporta

mento corrupto da generalidade dos médicos. Inventa-se uma 
promiscua relação com a indlistria farmacêutica e o desvio de 



doentes do Serviço Naciona l de Saúde para entidades privadas por 
ele convencionadas. 

Esta campanha é o resultado de o Estado não saber, não poder ou 
não querer resolver as deficiências e as insuficiências do sistema 
e necessitar de um bode expiatório para ser apresentado à popula
ção. 

A deterioração da imagem dos méd icos, com a sua consequente 
fragilização, é um objectivo do poder politico. 

Essa fragilização permitiria introduzir algumas pseudo-reformas a 
bom preço com mão-de-obra barata e favoreceria , também, o apa
recimento e o desenvolvimento de interesses económicos não ne
cessariamente preocupados com a qualidade do acto médico. 
A Classe tem já experiência destas artimanhas e sabe que são 
votadas ao fracasso. A Classe sabe que ocupa na Sociedade uma 

posição que lhe advém da actividade altamente especializada e 
essencial que exerce, a qual não é controlável por qualquer outro 
poder que não o seu. 
Basta de ataques infundados contra a Classe. Basta de burocracia 
paralisante do sistema cuja reforma foi uma vez mais adiada, ape
sar da disponibilidade da Ordem dos Médicos e de outras organi
zações médicas. A reforma foi substituída por medidas avu lsas 
que não obedecem a qualquer projecto coerente e que tém como 
(mico objectivo o sucesso mediático. 
É perante este quadro que pensamos ser necessário que~ Ordem 
dos Médicos assuma uma atitude eficaz, independente e solidária. 

Defendemos uma Ordem eficaz: 
-Eficaz na -defesa do bom nome dos médicos; 
- Eficaz na acção disciplinadora da profissão; 
-Eficaz no exercicio das suas competências éticas, deontológicas 
e técnicas 

Defendemos uma Ordem Independente: 
- Independente do poder polit ico e dos partidos políticos; 
-Independente dos sindicatos e de outras organizações méd icas; 

- Independente de quaisquer grupos de pressão dentro ou fora da 
Ordem. 

Defendemos uma Ordem Solidária: 
- Solidária com os doentes, 
- Sol idária com todos os médicos que correctamente exercem a 
sua profissão dentro dos princípios que a norteiam; 

-Solidária com os sindicatos e com outras organizações médicas 
em todas as suas actuações que envolvam o bom nome dos médi
cos e a defesa das suas condições de trabalho. 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

I. Por uma Ordem que exerça em exclusividade as funções de 
regulamentação da actividade médica nas áreas ética, deon
tológica e técnica 
Sendo a actividade médica intrinsecamente hermética e específica 

nas suas múltiplas vertentes só é possível que a sua regulamen
tação seja desenvolvida pelo único organismo competente para 
tal: a Ordem dos Médicos. 
Torna-se, assim, necessário pugnar para que isso aconteça, ex
cluindo outras entidades que se lém imiscuído nestas funções. 

Como a actividade médica se rege pelas mesmas regras seja qual 
for o loca l de actuação, a função regulamentadora da Ordem deve 
abranger toda ela, desde o c'onsullório privado até aos hospitais 
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públicos. Assim, deve a Ordem defender a manutenção da exclu
sividade da competência para a credítação da actividade assisten
cia l no sector privado e exigir a extensão desta competência _ao 

sector público com o mesmo grau de rigor. 
Deve a Ordem pugnar pelo seu reconhecimento como única entidade 
competente para a creditação fonnatíva dos serviços, tanto no sector 
público como no privado, através dos colégios das especialidades. 
Deve competir à Ordem a creditação dos eventos científicos, em 
diálogo com as sociedades científicas e instituições académicas. 

2. Por uma Ordem com a sua credibilidade reforçada como 
instituição profissional de carácter ético, deontológico, téc
nico e formativo 
Para que a Ordem mantenha a sua credib ilidade junto de todos os 
méd icos, da população, do poder político e das organizações 
médicas é necessário que mantenha o seu campo de acção limi
tado pelas balizas que se encontram consagradas no seu Estatuto. 
Só assim os médicos se verão revistos na Ordem. Só assim se 
garantirá uma autêntica solidariedade entre as diversas organiza
ções médicas. 
Não deve, assim, a Ordem interferir na es fera de acção dos sindi
catos e das outras organizações médicas, numa atitude de mútuo 
respeito e de preservação das respectivas competências. 

3. Por uma Ordem interventora nas politicas de saúde, na sal· 
vaguarda das suas funções de velar pela qualidade dos cuida· 
dos e pela preservação dos princípios éticos e deontológicos 
Não competindo à Ordem definir a politica de saúde, compete-lhe 
inalienavelmente pronunciar-se sobre as politicas de saúde e 
desenvolver as acções necessárias à defesa da qualidade dos 

cuidados prestados, à defesa da dignidade do exercício profis
sional dos médicos e à preservação dos princípios éticos e deon
tológicos que os norteiam. 
-Compete, deste modo, à Ordem pugnar por uma lei de gestão 
de unidades de saúde (hospitais e centros de saúde) que respons
abil ize as direcçpes clínicas e as direcções de serviços, que lhes 
facu lte os adequados meios de actuação, que lhes garanta a inde
pendência e que respeite as hierarquias técnicas. 
- Compete à Ordem pronunciar-se sobre a política do medica
mento em termos da garantia da qualidade do produto e da exclu
siva autoridade méd ica na sua prescrição. 
- Compete à Ordem promover as acções conducentes à progra
mação da formação de médicos no Pais consoante as necessi

dades assistenciaís, quer na fase escolar quer na fase pós-escolar. 
- Compele à Ordem exigir o cumprimento do acordo firmado 
com o Ministério da Saúde sobre a publicação da regulamentação 
do Acto Médico. 
- Deve a Ordem promover o debate sobre a revisão do Código 

Deontológico à luz da pluralidade das opções morais sociais e de 
desenvolvimento da Medicina. 
- Deve a Ordem defender o programa de formação para o Inter
nato Complementar de Medicina Geral e Familiar proposto pelo 

respectivo Colégio da Especialidade. 

4. Por uma Ordem que detenha a exclusividade de atribuição 
de títulos profissionais 
É necessário críé)r um sistema de titulações profissionais médicas 
que se desenvolva de forma abrangente, quer no sector público 
quer no sector privado, que seja justo, homogéneo, digno e pro

motor da qualidade profissional. 
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Defendemos: 
- Manter a prova de titulação única em especialista, mas garanti
ndo critérios uniformes de avaliação, na defesa do rigor e da 
imparcialidade; 
- A criação de uma carreira médica (entendida como trajecto d 
diferenciação técnico-científica) independente do provimento ·IJ' 
sector público ou do contrato no sector privado; ~ ; · 
- Que a Ordem seja reconhecida a curto prazo como a única enti
dade com credibilidade e competência para a atribuição de títu
los de diferenciação profissional; 
,..---A promulgação de legislação que penni~a a circulação de médi
cos entre os sectores público e privado sem perda das regalias, 
acabando com as vagas cativas que impedem o desenvolvimento 
dos serviços. 

5. Por uma Ordem di~ciplinadora da actividade médica 
É por todos sentida a necessidade de dinamizar os Conselhos 
Disciplinares, tornando-os mais credíveis e mais eficazes. Para is
so propomos que passem a ser nomeados cor:n a participação dás 
listas minoritárias e que sejam dotados de meios logísticos ade
quados e de meios humanos profissionalizados, sendo prioritária 
a contratação de juristas a tempo pleno. 
Comprometemo-nos a convidar os antigos Bastonários · a inte
grarem o Conselho de Ética. 

6. Por uma Ordem participada por todos os médicos, mais 
democratizada e mais descentralizada 
- Promoveremos a participação de todos os médicos nas 
decisões colectivas através do incremento de reuniões e de deba
tes locais, regionais e nacionais, bem como recorreremos ao refe
rendo nacional em matérias excepcionais, como a revisão dos Es
tatutos e do Código Deontológico. 
- Manteremos o modelo de auscultação eleitoral como forma de 
designação dos conselhos directivos dos colégios das .especiali
dades e do Conselho Nacional do Médico Interno, propondo a sua 
consagração na revisão estatutária. 
- Propomos a criação do Conselho dos Colégios constituído por 
representantes dos colégios das especialidades. 
- Propomos a criação do Conselho dos Médicos não-Especialistas 
constituído no seio dos médicos não-especialistas e não-internos. 
- Propomos a participação de representantes dos médicos inter
nos nos órgãos deliberativos da Ordem. 
- Propomos a criação de novos Conselhos Regionais que melhor 
transmitam sensibilidades específicas, designadamente os Conse
lhos das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. 
- Desenvolveremos todos os esforços no sentido de ser criado o 
Clube Médico do Sul. 

7. Por uma Ordem mais representativa e mais eficaz 
O actual Conselho Nacional Executivo, acumulando funções deli
beratívas e executivas, não logra realizar adequadamente qualquer 
delas: como órgão deliberativo não engloba e não dá voz aos actu
ais órgãos distritais nem tem tempo para reflectir acerca da políti
ca e da orientação da Ordem; como órgão executivo é uma má
quina burocratizada, lenta e pouco eficiente, incapaz de responder 
ao expediente diário ou urgente. 
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Assim, propomos: 
- Criação de um órgão deliberativo, o Conselho Nacional da Or
dem dos Médicos, composto por representantes dos Conselhos 
Regionais, do Conselho dos Colégios, do Conselho do Médico 
Interno e-do· Conselho dos Médicos não-Especialistas. 

~ :;r Criação de ,um, Ó{g_ão ' exec,utivo, o Secretariado Executivo da 
Ordem dos Médicos, emanado dos Conselhos Regionais, que, com 
o Bastonário, dirija a Ordem e responda perante o Conselho 
Nacional. 
-Definição do grau de autonomização dos colégios das .especiál
idades em matérias que, claramente, sejam do seu foro técnico .. 

8. Por uma Ordem dialogante e solidária com as organizações 
médicas, com as organizações de outros profissionais da 
saúde e com as organizações de doentes 
- Deve ser promovido o diálogo permanente com todas as orga
nizações médicas, associações e sindicatos, n·o respeito pela auto
nomia de cada uma e estabelecendo os consensos necessários a 
uma acção concertada, designadamente revitalizando o Fórum 
Médico. 
- Deve ser aplicado o protocolo acordado com a Federação de 
Prestadores de Cuidados de Saúde, que atribui a esta entidade a 
competência para a negociação de tabelas e honorários, reservan
do-se para a Ordem as suas funções de garante da qualidade do 
Acto Médico. 
- Devem ser celebrados protocolos que definam as áreas de ac
tuação e de cooperação da Ordem com os sindicatos, as facul
dades e as sociedades científicas. · 
- Deve ser fomentado o diálogo com as organizações técnicas e 
científicas de outros profissionais da saúde, bem como·com orga
nizações representativas dos doentes. 

9. Por uma Ordem que seja uma instituição influente junto da 
comunidade médica internacional 
- Deve a Ordem privilegiar o diálogo com as associações médicas 
europeias e as de lingua portuguesa. 
-Deve a Ordem dinamizar a actividade do Centro Lusófono/Acta 
Médica, elegendo esta como revista médica de referência na co
munidade lusófona. 
-Deve a Ordem desenvolver uma acção prioritária junto das orga
nizações médicas europeias de especialidades e de clínicos gerais 
tendentes à unificação dos programas de formação. 
- Deve a Ordem promover uma ampla discussão sobre os board 
europeus. 

É este o desafio: melhorar e modernizar a Ordem dos Médi
cos. 

E para as transformações urgentes e eficazes, são necessários, 
para além da determinação da equipa dirigente, a modernização e 
a adaptação do Estatuto à realidade do exercício da Medicina 
neste final do século. 
Por isso vamos apostar nas novas tecnologias da comunicação 
(página da internet actualizada, e-mail e teleconferência nas insta
lações distritais e unidades de saúde). 
Só com esta dinãmíca será possível devolver à Ordem o seu fun
damental papel - o de servir os médicos e a Me9icina. 

.. 
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LISTA D 
PELO ORGULHO DE SER MÉDICO 
MUDANÇA, PRESTÍGIO E FUTURO 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
- Eduardo Neto Lucas dos Santos 
Vice Presidente 
- Estela de Aguilar Monteiro Gaivão Teles 
12 Secretário 
-José Eduardo Ferreira Rosado Pinto 
22 Secretário 
-João Luis Magalhães Godinho Pereira de Gouveia 

CONSELHO REGIONAL 

- António Godinho Marques Valido 
- António Manuel de Andrade Pinto de Almeida 
-Armando Miguel Barbosa Abreu Sousa 
- Eduardo Manuel Barroso Garcia da Si lva 
- José Augusto Antunes 
- José Daniel Carreira de Lencastre e Menezes 
- Libério José Duarte Bonifácio Ribeiro 
- Manuel de Carvalho Rodrigues 
- Maria do Rosário Vilela Cardoso Malheiro 
- Paolo Maria Casella 
- Vítor Manuel Gabão Veiga 

CONSELHO FISCAL 

Presidente 
-António Leopoldo de Albergaria Pinto Soares 
- Ricardo Manuel Ferreira Escórcio 
- Vítor Manuel de Sá Vieira 

CONSELHO DISCIPLINAR 

- Francisco Manuel Guerreiro Abecasis 
- João Pedro Pereira Gorjão Clara 
-João Rafael Gonçalves Ferreira 
-José António Marques de Sena Li no 
- Maria do Rosário Vieira Batista 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

CONVERGENTE COM A CANDIDATURA A PRESIDENTE 
DE JOSÉ GERMANO DE SOUSA 

RAZÕES DE CANDIDATURA À SECÇÀO REGIONAL DO SUL DA 
ORDEM DOS MÉDICOS 
Quando alguém se propõe candidatar para um cargo electivo, 
neste caso para os órgãos sociais da Secção Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos, impõe-se que dê conhecimento público dos 
seus princípios gerais de orientação, bem como das medidas con
cretas com que os pretende levar á prática. 

É esta a obrigação que neste momento cumprimos. Trata-se de 
uma noticia prévia, base de futuro manifesto eleitoral, que deverá 
ser enriquecida com o debate com os Médicos que nos propomos 
levar a cabo. 
O vector de orientação essencial pode resumir-se numa frase sin
gela: 
Respeito e cumprimento integral da letra e do espírito do Estatuto 
da Ordem dos Médicos. 
À primeira vista poderá ser uma finalidade tão despida de sentido 
como a dum potencial Governo que apresentasse como programa 
o cumprimento da Constituição da República. 
Porém, nos últimos anos, o Estatuto tem sido tão grosseiramente 
violado, quer por acção quer por omissão, que a simples retoma 
dos valores que o informam constitui por si só um programa de 
acção, se bem que árduo, mas aliciante porque essencial. 
Só uma enérgica quebra com a prática, nos últimos anos assumi
da, duma complacência passiva a comportamentos que lhe são 
ditados, no convencimento errado que assim conseguirão satis
fazer os seus interesses particulares e imediatistas, permitirá aos 
Médicos reencontrar um Futuro. 
Só um retorno, consciente e viv ido, aos princípios perenes da pro
fissão médica permitirá inflectir a curva descendente de subser
viência, menorização e, forçoso é confessá-lo, mau serviço à co
munidade, em que caíram. 
Só assim conseguirão reconquistar o prestígio profissionaL social 
e, porque não dizê-lo, económico, de que j á gozaram, e reassumir 
a liderança respeitada nas instituições bem como na Política de 
Saúde do País, para que a sua formação técnica e ética à partida 
os vocacionava. 
Numa palavra, só assim conseguirão reencontrar o orgulho de 
serem médicos. 
Para além da frieza e tecnicismo dos seus artigos e parágrafos, o 
Estatuto da Ordem dos Médicos decorre e encerra um conjunto de 
principias - os acima referidos - de que ressaltaremos os funda
mentais. 
A Sociedade Portuguesa representada pelo Estado comete ao 
Corpo Médico, congregado na sua Ordem, as seguintes missões, 
atributos e poderes: 
- Estabelece como finalidade essencial assegurar à população uma 
qualidade profissional - técnica e deontológica - o mais elevada 
passive i. 
- Consagra uma total independência re lativamente ao Estado, orga
nizações políticas e religiosas. 
- Confere a capacidade de defender a profissão médica como um 
todo e cada um dos seus membros em particular a todos os niveis. 
- Considera-a como interlocutor privilegiado e de audição obri
gatória na definição das grandes linhas de Política de Saúde do 

~ais. 
- Reserva aos seus inscritos o exercício legal da Medicina no Pais 
e dá-lhe o direito de conferir a respectlva licença. 
- Concede o direito de autodisciplina e o exercício do poder disci-
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plinar- no duplo aspecto de avaliação e de 'eventual punição - no 
campo técnico e ético sobre todos os médicos, qualquer que seja 
o lugar e a forma do seu exercício. Em contrapartida, esta respon
sabilidade perante os seus pares será a única barreira legítima à 
plena liberdade de exercício profissional de cada médico. 
-Consigna-lhe, em exclusivo, a função de definir as especialidades 
médicas, estabelecer as suas regras de formação, avaliar os seus 
resultados e conferir o respectivo Título. 
- Por último, estatui uma estrutura organizacional que privilegia o 
Médico como pessoa individual, repositório deis va lores comuns a 
toda a profissão, independentemente da sua função ou especiali
dade - pública, empresarial ou privada - ou da forma - salariada ou 
independente - porque a exerce. O ênfase é posto nos pontos que 
unem os Médicos e não·nas circunstãncias que os dividem. 
A Ordem dos Médicos não pode ser considerada como mais uma orga
nização médica, nem, tão pouco como uma federação destas, mas 
como uma estrutura que a todos transcende e engloba como resul
tante dos valores e da vontade de todos os Médicos e garante dos seus 
direitos e responsabilidades face aos doentes e à comunidade. 
Deixamos ao juizo crítico e à experiência pessoal de cada um o 
exercício de identificar as múltiplas e variadas formas porque es
tes princípios têm sido esquecidos ou ignorados, isto quer por 
entidades estranhas aos Médicos, nomeadamente o Estado, quer, 
e mais grave, por aqueles a quem tinha sido cometido o dever de 
os preservar. Todos quantos, com maior ou menor responsabili
dade, por malevolência, má visão, incapacidade ou laxismo, con
tribuíram para o triste resultado final deverão ser afastados. 
Estamos certos de que esta análise o levará a comungar connosco 
na necessidade imperiosa de mudança, para que se possa retomar 
O Orgulho de ser Médico. 

PROGRAMA DE ACÇÃO 
Tratando-se apenas de um esboço, este programa de acção é sus
ceptível de ser enriquecido e dilatado pelo acolhimento de suges
tões que decorram do diálogo directo com os Médicos. 
É evidente, que das medidas que propomos apenas podemos ga
rantir a execução das que se referem ao ãmbito estrito desta 
Secção Regional. Quanto às restantes, que passam por uma inte
racção, quer com os outros órgãos sociais da Ordem dos Médicos, 
quer com entidades públicas ou privadas, que lhe são exteriores, 
somente podemos assumir o compromisso de as defender com 
denodo e sem desvios. 

1. Âmbito da Secção Regional do Sul 
a) Promoção de Assembleias Gerais, única forma estatutária e 
aberta, mas esquecida, de fomentar o debate e tomada de deci
sões pelos méd icos. 
b) Auditoria à gestão financeira, em fase, pelo menos, nebulosa. 
c) Restauro da degradação e desertificação verificada nas instala
ções sociais que as transformaram na casa de nenhum médico. 
d) Reestruturação dos se rviços administrativos, por forma a torná
los mais eficientes, acolhedores e fáceis de utilizar. 
e) Expansão dos serviços de apoio jurídico, fiscal e de segurança 
sociaL cuja atrofia é notória. 
O Dinamização da actividade do Conselho Disciplinar Regional, 
com preservação todavia do sigi lo, que lhe é inerente e tão pouco 
respeitado tem sido. 
g) Dinamização dos órgãos distritais e promoção da sua assidui
dade e comparticipação, tendencialmente permanente, nas deci
sões do Conse lho. 
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2. Âmbito da Ordem dos Médicos 
a) Reassumir das funções que lhe são legalmente atribuídas na 
definição, formação e avaliação dos internatos. Nomeadamente 
deverá reassumir um conhecimento activo da progressão e avalia
ção indívídual .de cada médico em formação e o cumprimento 
efectivo dos curricula estabelecidos. 
b) Reforço da qualidade e prestígio técnico dos Colégios de Especia
lidade, que deverá passar pçr uma reformulação da sua forma de pro
cedimento, que afaste claramente o conceito corporativista da Ordem 
dos Médicos como uma federação de Colégios de Especialidade. 
c) Criação de critérios de avaliação homogéneos, idóneos, 
independentes, uniformes e estáveis, que confiram credibilidade e 
justa equalização dos títulos concedidos, de forma a torná-los 
prestigiados e prestigiantes. 
d) Dinamização dos Conselhos Nacionais Consultivos, para cuja 
composição já contamos com elementos que publicamos em 
anexo à lista a sufrágio. 

3. Âmbito exterior 
a) Estabelecimento de relações com Instituições quer não médi
cas, tanto públicas como privadas, quer médicas que, embora pro
curando o consenso e a colaboração, não excluam a indepen
dência e até o confronto quando estiverem em causa os interesses 
da profissão ou dos Médicos. 
b) Representação externa junto da população, nomeadamente nos 
órgãos de comunicação que, pela sua informação, qualidade, pos
tura e ênfase nos valores positivos da classe, permita o retomar do 
prestígio da profissão. 
c) Reforço de relações internacionais que, embora orientadas para 
o intercâmbio e harmonização, não deixem de zelar pelos interes
ses legítimos dos Médicos Portugueses. 
d) Estudo e proposta de uma reestruturação da carreira de Clínica 
Geral que ponha ênfase na sua vertente de cuidado personalizado 
a doentes e diminua a carga administrativa e san itarista que em ex
cesso encerra. Simultaneamente, seriam de adoptar medidas re
munerativas que, sem pôr em perigo a estabilidade do exercício, 
premiassem a melhor qualidade e quantidade de serviços presta
dos, nomeadamente pelo estudo e implementação de uma fórmu
la convencionada tendente à remuneração por acto médico. Só 
assim esta carreira poderia adquirir o prestígio e confiança que 
nunca conseguiu junto à população e de que a maioria dos seus 
componentes amargamente se ressente. 
e) Não se vislumbrando, dentro de um futuro previsíveL o apareci
mento de instituições que possam substituir os Hospitais Públicos 
como pólos de formação médica continua e desenvolvimento das 
ciências médicas, será desejável que o maior número de Médicos 
e durante o maior tempo possível ao seu ambiente possam perma-
necer ligados. · 
Observam-se sinais nítidos do aparecimento, em força, de novas 
formas de exercício de medicina ligadas à actividade seguradora e 
empresariaL prenúncio, talvez, de uma profunda transformação 
do seu enquadramento que, não será de espantar, venha a ter lu
gar num futuro mais ou menos próximo, substituindo-se progressi
vamente ao Estado como prestadores de cuidados de saúde. 
- O exercício público e a actividade privada não devem ser encara
dos como antagó-nicos, mas complementares. Da judiciosa har
monização entre os dois resultarão, com certeza, médicos tecni
camente mais qualificados e profissionalmente mais realizados. 
Afigura-se, portanto, profundamente errado, em termos técnicos, 
a tendência legisla-tiva, reiteradamente assumida, de promover a 



separação dos dois campos, 'de que é bom exemplo o· recente e 
infamante diploma sobre incompatibilidades. Disso é necessário 
dar veemente testemunho esclarecedor aos poderes decisórios. 
Conjugando todos estes factos e tendo em vista um aproveitamen
to e distribuição mais racional dos recursos humanos médicos 
existentes, torna-se indispensável estudar.e propor medidas imagi
nativas, tendentes a flexibilizar a carreira hospitalar para além da 
sua clássica e rígida moldura, das quais se sugerem as seguintes : 
• Redimensionamento dos quadros, tendo em vista por um lado -a 
escassez de internos e por outro a diminuição drástica do número de 
dias de internamento e a tendência para cuidados ambulatórios, sem 
esquecer o impacto dos novos empreendimentos citados. 
• Preenchimento rápido de todas as vagas existentes. 
• Substituição do processo bizantino dos concursos que os eterni
za, até pelo elevado número de impugnações que gera, por um 
método mais leve e expedito. 
• Criação de formas de ligação parcial ou temporária flexíveis para 
Médicos· que exercem a sua actividade em âmbito não hospitalar. 
• Facilitação da passagem a regime parcial ou licença de longa 
duração para Médicos em fase avançada de carreira, sem perda do 
direito ã reforma. 
• Assegurar que os Médicos que orientem a sua actividade 'para as 
formas empresariais que emergem, o possam fazer como parcei
ros de igual dignidade, gozando de garantias de inteira liberdade 
profissional e de razoável remuneração e estabilidade, e não como 
meros assalariados, cuja mais valia financeira para outros reverta. 
• Promover um cálculo realista das necessidades presentes e futuras 
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em número de Médicos, quer globais quer por especialidades. 
• Opor-se ã criação precipitada, por razões imediatistas e demagó
gicas, de novas Faculdades que venham a ter como coroládo um 
desemprego e uma baixa de qualidade técnica e ética da profis-
são, tomo aconteceu em outros países. ' 
Em resumo, cremos que a· tarefa primordial que neste momento 
se impõe ã Ordem dos Médicos será, com os olhos postos no fu
turo e atendendo aos sinais que permitem prevê-lo, conceber e 
ajudar a criar, para os Médicos que agora .se iniciam, a par duma 
formação téc.nica credível e prestigiada, um futuro profissional e, 

·economicamente aliciantes. 
É de prever, e será desejáv~l que assim aconteça, que essa carrei
ra seja variada, flexível e diferente dos mOdelos rígidos do presen
te, mas temos de ter suficiente imaginação e qverer para que, em 
respo,sta aos legítimos anseios e dúvidas que os assaltam, seja 
gizada em tais moldes que lhes possa, ào menos a el ~s, devolver 
o Orgulh9 de ser Médico. · 
Não será concerteza a persistência em mo'delos, cuja ineficiência 
e prejuízos bem evidentes de toda á ordem para os Médicqs, que 
permitirá atingir este objectivo. 
Se, como grupo coeso; os elementos que corporizam tais moldes . 
nada ãlcançaram, da pulverização conflituosa a que se assiste 
menos se poderá esperar. 
Assim, a tarefa de renovação qire nos propomos l~var a cabo e 
que se impõe, só será possível se os Colegas cortarem com qua
dros do passado que ensombram o -11osso .presente e se juntarem 
a nós, dando-nos a sua confiança. 

LISTA E 
É TEMPO DE MUDAR 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
- Amélia Cal Vaz Soares Baptista · 
Vice Presidente 
- Arlindo Alberto Matias Baptista · 
12 Se<;retário 
- Carlos Manuel Sousa Santos de Sousa Cyrne 
22 Secretário · 
- Eduardo José Gomes da Silva 

CONSELHO REGIONAL 

- Álvaro Eiras Carvalho 
- João Victor de Gouveia Miranda de Sá 
- Jorge Manuel Torga! Dias Garcia 
-Jorge Manuel ,Virtudes dos Santos Penedo 
- Maria Cristiana ~iogo Pinto Couceiro 
- Maria da-Graça do Carmo de Freitas Nunes Fe.rreira 
- Maria Helçna Ribeiro de Morais Caldas Portela 
- Mário Rui de Almeida dos Scmtos Ferreira 
- Mateus Alberto Rosa Martins Prata 
- Raúl Jorge Cabral de Amaral Marques 
- Raúl José Prmentel de Mesquita Lima 

CONSELHO FISCAL 

Presidente 
-José Manuel de Brito e Castro Mendes Almeida 

· - Augusto Maldonado Cortes Simões 
- Mauricio Manuel Lima Chumbo 

CONSELHO DISCIPLINAR 

- António Manuel da Piedade Coutinho de 'Miranda 
- Maria Helena Cargaleiro Delgado Figueiredo Lopes 
- Maria Solanffe Rodrigues Quintal 
- Rafael Adolfo Coelho 
- Santiago Pedro Magalhães Jervis Ponce 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Porque nos candidatamos ? .S 
• Porque acreditamos que os médicos constituem uma das elites 
nacionais e que desempenham, como o fazem há milhare:> de 
anos, um importante papel social; 
• Porque consideramos que a Ordem dos Médicos é, pela sua pró
pria natureza, a única estrutura profissional representante de to-
dos os médicos; · 
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• Porqu~ consideramos essencial que os médicos voltem a acredi
tar na Ordem dos Médicos; 
• Porque consideramos necessário a existência de uma candidatu
ra totalmente independente, quer em relação aos Sindicatos médi
cos, quer em relação a grupos que já -tiveram o seu tempo nas 
anteriores Direcções da O.M.; 
· Porque acreditamos que é possível mudar e renovar a Ordem dos 
Médicos; 
• Porque não podemos aceitar modelos e proposituras para a Or
dem dos Médicos construídos com base em conceitos ultrapassa
dos e desadequados à realidade de hoje; 
• Porque não acreditamos em falsas renovações e em promessas 
de q.uem não as foi capaz de cumprir no passado; 
• Porque acreditamos que, para a recuperação da imagem e de ai-_ 
guma credibilidade perdida da classe médica, não chegam simples 
declarações de intenções, mas actos concretos e actuações deter
minadas; 
• Porque 'não acreditamos que a defesa dos interesses dos médi
cos se faça com base em acordos de intenções que nada acrescen
tam e cuja única finalidade é o de atrasar a tomada de decisão em 
matérias essenciais para a classe médica; 
• Porque acreditamos que é necessário eleger um Bastonário e 
uma Direcção que possibilitem a existência de uma Ordem mais 
actuante, mais combativa, mais decidida e mais preocupada com 
os legítimos interesses dos médicos; 
• Porque acreditamos que a classe médica se deve assumir como 
factor de mudança, de qualidade e de melhoria da prestação de 
cuidados de saúde. 
• Porque acreditamos que é tempo de mudar! 

O que defendemos ? 
• Para a Ordem dos Médicos 
A revisão dos actuais Estatutos da Ordem dos Médicos de forma a 
criar uma Ordem mais actuante, mais dinãmica e mais capaz de 
responder, com eficácia, aos anseios da classe médica. 
A exigência de uma maior intervenção junto do poder político, as
sumindo-se como parceiro social em todas as questões de Saúde. 
A criação de condições logísticas e de apoio jurídico, de forma a 
permitir um eficaz funcionamento do Conselho de Disciplina evi
tando o prolongar de situações, que pela sua própria natureza, exi
gem rapidez de resposta. 
A transformação da Ordem dos Médicos na Casa de todos os médi
cos e não só na casa de alguns. 
A criação de serviços destinados a facilitar o dia a dia dos médicos. 
• No que se refere ao Sistema Nacional de Saúde 
Um Serviço Nacional de Saúde assente numa clarà separação en
tre sector público e privado, entre financiadór e prestador de cui
dados de saúde. 
A reformulação das carreiras médicas, aplicadas ao sector público 
e privado, adaptando-as à realidade actual e em que se privilegie 
o valor da competência e capacidade técnica. 

• A reformulação do actual sistema de concursos que se tem vindo 
a revelar como um olaro factor de desmotivação e estagnação. 
A revisão dos actuaiS quadros médicos baseados em critérios de 
rigor e das necessidades decorrentes da necessidade de manter 
padrões de 'qualidade e recusando liminarmente continuar a pac
tuar com soluções economicistas e demagógicas. 
Recusamos em absoluto a funcionalização dos médicos enquanto 
factor de degradação profissional, estagnação e exploração de 
mão-de-obra barata. 
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Exigir o cumprimento escrupuloso, por todas as entidades, dos 
valores acordados no Código de Nomenclatura e valor relativo dos 
Actos médicos. 
Que o poder de decisão em questões de saúde volte a assentar em 
opções clínicas e não em isoladas opções administrativas. 
Defender intransigentemente as condições de trabalho dos médi
cos. 
• No que se refere aos jovens médicos 
Que é essencial promover as condições necessárias a uma profis
sionalização mais precoce, à semelhança do que já existe noutros 
países europeus. 
A existência de carreiras médicas paralelas no sector púbÍico e pri
vado, não prejudicando quem optar por um dos sectores e penni
tindo uma maior facilidade de mobilidade. 
A necessidade da criação de incentivos que facilitem a mobilidade 
médica como forma de diminuir as assimetrias regionais. • 
· Na relaÇão com outras estruturas profissionais 
Total independência quer pessoal quer institucional em relação a 
outras estruturas profissionais, em especial os sindicatos médicos. 
As relações que necessariamente devem existir entre Ordem dos 
Médicos e sindicatos m~dicos devem pautar-se pelo principio de 
que estas estruturas têm funções complementares e nunca con
correnciais. 
A Ordem dos Médicos deve constituir um pólo de convergência em 
torno dos legítimos interesses dos médicos e não um factor de di
visão. 
• Na relação com os órgãos de poder e em especial o Ministério da 
Saúde. 
A Ordem dos Médicos deve constituir uma plataforma de conver
gência de posições, assumindo-se como a legi tima representante 
de toda a classe médica. Como tal deverá exigir o estatuto de par
ceiro social ·não se limitando a um papel de espectador descom
prometido mas sim de parceria activa. 
• Na relação com a Indústria Fani1acêutica 
Assumimos claramente que a indústria detém um papel essencial 
na fonn11ção médica e que as relações entre médicos e indústria 
se devem pautar por princípios éticos irrepreensíveis, assumindo 
cada uma das partes o papel que lhe cabe. 
· No ãmbito das relações internacionais 
A participação da Ordem dos Médicos em diversas organizações 
internacionais· é fundamental e por vezes decisiva para a defesa 
dos legítimos interesses dos médicos portugueses. No entanto, e 
ao contrário do que.tem acontecido até ao presente momento, de
fendemos um sistema mais transparente e actualizado no sentido 
de manter os médicos devidamente informados do que de mais re
levante têm lugar nesses fóruns. Só desta forma o trapalho de al
guns poderá ser transformado no beneficio de todos. 

O que nos propomos fazer ? 
• Propor e dinamizar a revisão dos Estatutos 'da Ordem dos Médi
cos; 
• Propor e dinamizar a elaboração de uma proposta de reformula
ção das Carreiras Médicas; 
• Propor a criação de um Fundo Social com vista a garantir um 
complemento de reforma digno para todos os médicos que a ele 
queiram aderir; 
• Propor a reformulação do actual Código de Nomenclatura e valor 
relativo dos Actos méd icos, e exigir a assinatura de um acordo 
com todas as entidades empregadoras no sentido de cumprir efec
tivamente a tabela aprovada; 



· Criar um gabinete de apoio ao Conselho Disciplinar Regional de 
forma a torná-lo verdadeiramente eficaz; · 
• Propor e dinamizar um recenseamento médico de forma a poder 
conhecer a actual realidade nacional quanto aos recursos huma
nos médicos realmente existentes; 
• Promover a correcta avaliação da situação real dos actu'ais qua

. dros médicos do S.N.S. e lutar pela sua permanente actualização 
e programação; 
· Propor um conjunto de medidas destinadas a estimular a mobili
dade médica; 
• Avaliar, combater e denunciar todas as situações de deterioração 
das condições de trabalho médico, enquanto condição essencial 
para o exercício da profissão médica; 
• Ap-oiar e dinamizar a criação da Fundação Médica Portuguesa, en-
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quanto centro histórico e documental da Medicina portuguesa; 
· Elaborar o Índex Médico Regional; 
· Abrir a Casa do Médico da região Sul; 
· Promover a criação da Quinta do Médico, enquanto estrutura vo
cacionada para re<::eber médicos em situação de reforma. 
· Dinamizar toda a estrutura informativa e administrativa da Sec
ção Regional Sul, evitando burocracias desnecessárias; 
• Promover a existéncia de cursos de Administração e Gestão de 
Saúde; 
• Reformular, dinamizar e informar um novo pacote de serviços 
para todos os associados; 
• Realizar um Ficheiro temático de legislação de Saúde de forma a 
que todos os médicos tenham pleno conhecimento dos seus direi
tos e deveres legais. 
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# 

Orgãos Distritais 
Distrito Médico 
de Lisboa Cidade 

LISTA A 
EM NOME DOS MÉDICOS 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Fernando Jorge Chiotte Tavares 
Vice Presidente 
-Joaquim António ·Carvalho Barbosa 
I ~ Secretário 
- Josefina Suzana da Cruz Parente 
2~ Secretário 
- José Pedro Alves de Morais 

Conselho Distrital . 

Presidente 
-António Alberto de Bastos Gomes da Cruz 
Vogais 
- Alberto Albino Granado Escalda 
- José Luis de Castro França de Dó ria 
- Maria Manuela Piedade Reis 
- Maria Perpétua Gomes Rocha Oliveira 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-Alexandre Zacarias Pereira Marques Cabaço 
-Álvaro Eduardo Poças Cohen 
- António Carlos de Sousa Moeda 
- António Maria Trigueiros de Squsa Alvim 
- António Rafael da Silva Pereira Passarinho 
- Aurélia Maria Tenório Leite Pedreira 
- Fernando Manuel Palma Martelo 
- Frederico Jorge Jardim de Gouveia Leal 
-João António Frazão Rodrigues Branco 

. - João Luís Ferreira dos Santos 
-João Luis Raposo d'Aimeida 
- José Carlos Gil de Morais 
- José Ezequiel Pereira Barros 
- José Fernando Bento Leitão 
-José Joaquim Marques Venâncio 
- José Paulo Elvas Roxo Neves 
- Manuel Eduardo Fortuna Martins 
- Maria Ângela Farelo da Costa Fernandes Marques 
- Maria de Fátima Freitas Monteiro Portugal Galv.ão 
- Maria Isabel Calvão Barão 
- Maria Manuela Vieira Borges Lopes Barata 
- Miguel Monteiro de Barros Cabral 
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- Paula Maria Broeiro Gonçalves 
- Pedro José Carreira da Silva 
- Pedro Manuel Lopes Varandas 
- Ricardo José Santiago Moreira 
- Rui Alberto Robles Teixeira de Oliveira 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista B, can
cjidata aos Órgãos Regionais. 

LISTA B 
PEW ORGULHO DE SER MÉDICO 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente · 
- Florindo Esteves Esperancinha 
Vice Presidente 
- Antón io Carlos David Marques 
I~ Secretário 
- Germano Xavier Mourão do Carmo 
2 ~ Secretário 
- Alda Cristina Borges de Freitas Martins Gonçalves Pestana 

Conselho Distrital 

Presidente 
-José Carlos Barreto Bandeira Costa 
Vogais . 
- Ana Madalena Gomes Romero Rebelo Pinto 
-Jaime da Cunha Branco 
-José Maria Tormenta Bravo Marques 
- Maria do Carmo Cardoso Brutt Pacheco 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Adriano Artur Pires Saraiva de Aguilar 
- Ana Maria Macedo Ferreira 
- António Eduardo Forte Vaz 
- António Manuel Bettencourt Trigo Pereira 
- António Maria de Sá Leal 
- Corália Maria Vicet~te da Luz Pinto Soares 
- Fernando Guerra Ferreira 
- Isabel Maria Santos Sousa Lamy 
-Jaime Francisco da Cruz Mauricio 
-Jaime Manuel de Oliveira Marçal 
-João António Gil Rebocho Vaz 
-João Manuel Santos Soares Azevedo 
-Jorge Luís Rebelo de Brito V alie 
- José Carlos Mesquita 
- José Manuel da Silva Appleton 
-José Maximiano Pereira Henriques 



- Jpsé Pratas Vital 
-Júlio Miguel de Vasconcelos Casimiro 
- Luís Gabriel de Andrade Moniz 
- Luis Manuel Caetano Paulino Pereira 
- Maria Helena Paiva Custódio 
- Maria João Rebelo Quintela 
- Maria Luísa Ribeiro Monteiro Rocha de Oliveira 
- Marina Martins de Oliveira Sã Vieira 
-Paulo António Fernandes Domingues· 
- Paulo Pacheco da Fontoura 
- Vasco da. Silva Costa Ribeiro 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista D, can
didata aos Órgãos Regionais. 

LISTA C 
POR UMA ORDEM EFICAZ, 

INDEPENDENTE, SOLIDÁRIA. 

Mesa da Assembleia Uistrital, 

Presidente 
- Ramiro Vitorino Pereira Goula1t de Ávila 
Vice Presidente 
-José Manuel Braz Nogueira 
I~ Secretário 
- Vasco João Pessoa de Araújo 
2~ Secretário 
- António Manuel Robalo Nunes 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Joaquim Machf!do Cãndido 
Vogais 
- Carlos Alberto Nobre Lavadinho Leitão 
-João Simão Neves Saraiva 
- Maria Teresa Pousante Marques Malheiro da Si lva 
- Nuno José Duarte Monteiro Pereira 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-António D'Orey Soares Franco 
- António Eduardo Mourão de Oliveinf Soares 
-António João Nunes da Silva Nogueira 
- António Jorge de Oliveira Andrade 
- António Manuel Martins Ricardo Romão 
- David José dos Santos Pinto 
- Francisco Manuel Cardoso Meneses Brandão 
- Henrique Manuel de Lemos Vaz Velho 
- Isabel Maria Faria Santos de Araújo Branco 
-João Manuel Godinho de Queiroz e Melo 
-João Manuel Versos Cravino 
-José António Alves da Cunha Coutinho 
-José Diogo Matias Lopes Barata 
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-José Equardo Pita Groz.Dias 
-José Emídio Craveiro Rocha 
-José João Gomes d'Oiiveira 
- Manuel da. Silva Meirinho 
- Manuel Francisco Oliveira Carrajeta 
- Manuel João Gaspar Moradas Ferreira 
- Maria do Carmo Pereira Nunes Perloiro 
- Maria Ermelinda da Cunha Pereira Pais de Ramos 
- Maria João Mota da Encarnação Gomes 
- Maria .Manuela Peleteiro 
- Nuno Maria Salema Pereira dos Reis 
- Ricardo Jorge Gonç~lves Ornelas Camacho 
- Rosa Estrela Borges Inácio 
- Vítor Manuel Borges Ramos 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista C, can
didata aos Órgãos Regionais. 

LISTA D 
É TEMPO DE MUDAR 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Pedro Alberto Louzada Abrantes 
Vice Presidente 
- .António José Murínello de Sousa Guerreiro 
I ~ Secretário 
-'-- Manuel João Ejarque da Cunha e Sá 
2~ Secretário 
- Helder Ribeiro Gomes Monteiro 

Conselho Distrital 

Presidente 
-Jorge Manuel Guimarães dos Santos Bessa 
Vogais 
- ·João Alberto de Almeida Saavedra 
- Joaquim António Martins de Carvalho 
- Maria Manuela Martins Capitão-Mar Costa e Silva 
- Maria Salete Nascimento Silva 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Albertina Cardoso Levy Mendes 
- Ana Margarida Pinto dos Santos Caldas 
- António José de Seabra Fabíão 
- Carlos Amadeu dos Santos Portinha e Costa 
-Carlos Aurélio da Silva Marques dos Santos 
- Estevão Luis Vale e Azevedo de Pape 
- Isabel Maria Cunha Silva Ribeiro 

.-Jaime Alvarez Pina 
-João Paulo Salvado Vaz de Sousa 
-Joaquim da Costa Vi laça 
-Joaquim Manuel Lopes Henriques 
-Jorge Manuel Lavrador Quininha 
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-José António Malhado 

-José Augusto Ribeiro Seara 
-José Domingos Martins Cabral Beirão 
-José Guilherme de Carvalho Sampaio Faria 

- Manuel António de Almeida Martins e Neves 
- Manuel José Martins Passarinho · · · · 
- Margarida Isabel Feijó Pinto· 

- Ma_ria Bárbara de Béssa Rodrigues Centena 
- Maria de Jesus Gonçalves Rodrigues 
- Maria Helena Inácio Neves Garcia Falcão Estrada 
- Maria Isabel Santos Garcia Neto 

- Maria Manuela Simões da Silva Melo 
- Miguel Reis e Silva Nunes Ferreira 

- Pedro Miguel Pinto Marques 
- Vítor Manuel Mendes Brotas 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista E, can
didata aos Órgãos Regionais. 

LISTA E 
GANHAR A ORDEM 
PARA OS MÉDICOS 

GANHAR OS MÉDICOS 
PARA A ORDEM 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 

-José Manuel Aniceto da Si lva 
Vice Presidente 

-Jorge Manuel de Sousa Pinto 
I~ Secretário 

- António Assunção Mendes de Araújo 
2~ Secretário 

- Maria José Ribeiro Água Mil 

Conselho Distrital 

Presidente 

- Manuel José Leitão Vaz Riscado 
Vogais 

-José Luís Pato Pita Negrão 

- Luis António Rodrigues Telo Moreira 
- Maria Madalena Homem de Carmona Pestana Carré Santos 
- Pedro Vassalo Santos Cabral 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Carlos Alberto Rocha Alves 
- Fernando Justo Tiago Lage 
- Helder Morais Prieto 
- Isabel Anacleto Arroja 

_:_ João Miguel Vilela Vieira Rodrigues Gonçalves 
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-Joaquim António Pancada Correia 
-Jorge Alexandre Santos de Melo 
-Jorge Manuel Colaço Maltez 
-José Alberto da Costa Carvalho 
-José Carlos Ferreira Guimarães 
-José Manuel Pereira e Silva Labareda 

- José Paulo Viana Gonçalves Pedro 
- Manuel Luis Dominguez Gonçalves 
- Margarida Paulo de Morais Tiago Lage 
- Maria Cristina Martins da Costa 
- Maria de Fátima Andrada Vandervilde da Si lva Quitéria 

- Maria Eduarda Gonçalves do Carmo 
- Maria Emília Esteves Leitão 

- Maria Fernanda Lopes de Brito Mendes Cabrita 
-'- Maria Irene de Jesus Gomes Santo 

- Maria João Teles Figueiredo Almiro 
- Maria Manuela Henriques Bernardo 
- Maria Teresa Simões Tomé Correia 
- Marília Lopes Cravo 
- Ricardo José Lopes Gorjão Martins 
- Rosa Maria Correia· Bretes 

- Rui Manuel Trindade Paulo dos Anjos 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista A, can
didata aos Órgãos ~egionais . 

·Distrito Médico 
da Grande Lisboa 

LISTA A 
EM NOME DOS MÉDICOS 

Mesa da Assembleia Distrital · 

Presidente 

- Luiz Fernando Bravo de Sousa Uva 
Vice Presidente 

-José Daniel Pereira Figueira de Araújo 
I ~ Secretário 

-Carlos Alberto Gomes da Costa 
2 ~ Secretário 

- Graça Maria de Figueiredo Dias Carreiro 

Conselho Distrital 

Presidente 

-Joaquim Pedro Ferreira Canas Mendes 
Vogais 

- Fernando Manuel Moreira dos Santos 
-José Manuel Barreto Duarte Esteves 

- Maria do Céu dos,Reis Dias Vieira da Luz 
- Pedro Gustavo Pacheco Barreiros dos Reis 



· Membros Consultivos ao Conselh-o Regional 

-Ângela Maria dos Santos Moreira Marques 
-António César Pinheiro Gata Simão 
- Caetano Winston do Rosário Gracias 
- Cãndido Magalhães Fre itas 
- Emílio Isidro lmperatori Ruiz 
- Esmeralda Correia da Si lva Alfarroba 
- Fernando Augusto Silva 
- Fernando José da Silva Ramalho Gomes 
-:- Francisco Alves Carrasquinho Gomes 
- Helena Maria de Moura Assunção Raposo 
-José Carlos Lopes Martins da Silva 
- Manuel de Jesus Sousa Marques 
- Margarida Cabral Sacadura Faro 
- Maria Cristina de Abreu Ribeiro da Fonseca Martins Verdelho 
- Maria Fátima das Neves. Ferreira Botelho Baptista Fernandes 
- Maria de Fátima Rodrigues Clemente Figueira de Araújo 
- Maria lsilda Ribeiro Miguel 
-Teresa Maria da Conceição Lobato Forte 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista B, can
didata aos Órgãos Regionais. 

LISTA B 
PELO ORGULHO DE SER MÉDICO 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Carlos José Rodrigues Ferreira Quaresma 
Vice Presidente 
- Luis Gonzaga Godinho de Abreu Navais 
I ~ Secretário · 

-José Lopes Martins 
2~ Secretário 
- António Alberto dos Santos Ferreira 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Manuel Antón io Mendonça da Costa de Matos 
Vogais 
- Gonçalo Nuno Mendes Spinola 
-João Manuel Andrade Olias 
-José António de Carvalho Rodrigues 
- José Luis Ramos Osório 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Ana Maria Silva Gomes Ribeiro da Cunha Ferreira 
- Artur Barreto Vasques de Carva lho 
- Carlos Alberto da Silva Santos 
- Fernando Manuel da Luz Campina 
- tlenrique Braz da Silva Parreira 
-João Armando Marcarenhas d'Araújo 
-João Baptista dos Santos Nascimento 

SECÇÃO REGIONAL DO SUL ÓRGÃOS 'DISTRITAIS 

-João Manuel dos Reis Colaço 
; Jorge Celso Dias Correia da Fonseca 
-José Acúrcio da Silva Carvalho Castanheira 
- José Manuel Lorrielino de Araújo 
- Lino Rosado Canudo 
- Manuel Ferreira Pinto Coelho 
- Maria Alexandra Rosado Leitão Chaveiro 
- Maria Laura Ferreira T_arouca da Silva 
- Mário Fernando de Moura Ferreira da Silva 
- Pedro Manuel da Fonseca Amaral 
- Samuel Luís Cabral Porto Llobet 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista D, can
didata aos Órgãos Regionais. 

LISTA C 
POR UMA ORDEM EFICAZ, 
~EPENDENTE,SOLIDÁE[A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-José Miguel Marques Boquinhas 
Vice Presidente 
- Maria Helena Barbosa da Silva Baptista da Costa 
I ~ Secretário 
- Francisco José Nunes Antunes 
2~ Secretário 
- Carlos Manuel dos Santos Moreira 

Conselho Distrital 

Presidente 
- António Paes Duarte 
Vogais 
-João José Passos Alves Mendes 
-José Alfredo Viegas da Conceição Vera 
- Mário Luís Moreira Veloso 
- Rui Fernando Simões Barreira 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Acádo Manuel de Miranda Cordeiro Ferreira 
- Alzira Manuela da Rocha Gomes Viegas 
- Ana Maria de Albuquerque Figueiredo e Mascarenhas 
- António Fernando Gonçalves Neves da Silva 
- Bernardino Augusto Antunes da Costa 
- Humberto Joaquim Respicio Ventura 
-João Mário Pestana Figueira 
-Joaquim Augusto Pereira Marque~ de Oliveira 
-Judite Gonçalves Quirin 
- Licinio António Clemente Alves Carne iro 
- Manuel Avelino Rodrigues de Oliveira 
- Manuel João Gato Varela 
- Maria do Castelo Barata Baptista Romeiras 
- Maria lndia dos Remédios Salvado 
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- Maria Isabel Pinheiro Cardoso Simões dos Reis 
- Maria Laura Santos Silva Videira e Castro 
- ,Maria Teresa de Sousa Rodrigues Gago 
- Miguel Filipe Bernardo Silva Mendes 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscrev'e o Programa de Acção da Lista C, can
didata aos Órgãos Regionais. 

LISTA D 
É TEMPO DB MUDAR 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Carlos Augusto Lima das Neves 
Vice Presidente 
-João Novita Teixeira Jacquet 

· I~ Secretário 

- Isabel Betina Xisto Bruno de Sousa Teixeira da Costa 
2~· Secretário 
- Graciete Maria Serrano dos Santos Fernandes 

Conselho Distrital 

Presidente 
-António Lottrenço Cunha Monteiro· 
Vogais 
- António Fernandes Menezes da Silva 
- Armanda Maria Subtil Amorim Rodrigues de Abreu 
-Armindo Pereira Neves de Noronha 
- João Carlos Fernandes Rodr.igues 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Dalila Maria Andrade Cardoso Góis 
- Elizabeth Rodrigues Canha Pinto 
- Fernando José Pita Pereira da Silva 
- Francisco Jorge Monteiro de Oliveira e Silva 
-Jorge Duro Mateus Cardoso 
-Jorge Manuel Fernandes Costa Marques 
- José Armando Reis Duarte 
-José Luis Oliveira de Boaventura 
-José Manuel Pimenta da Graça 
-José Rodrigues Mendes do Vale 
- Maria Inês Ferreira de Oliveira Martins 
- Maria João ·Reis de Carvalho 
- Maria José Rosa de Jesus António Lopes Serra 
- Maria Leonor Machado de Jesus Lima das Neves 
- Paulina Odette Bettencourt Ferrugento Gonçalves Cardigos dos Reis 
- Rogério Carregal. Lourenço 
- Teresa ,Maria Gonçalves Pires 
- Victor Manuel Dominguez Garcia Nunes 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista E, can
didata aos Órgãos Regionais. 
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LISTA E 
GANHAR A ORDEM 
PARA OS MÉDICOS 

GANHAR OS MÉDICOS 
PARAAORDBM 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-José Estácio Ribeiro da Cunha 
Vice Presidente 
- Luis Maria Pedroso Adão 
I~ Secretário 
- Valeriano Alberto Pais Reis Horta Leite 

· 2~ Secretário 
- Maria Augusta Paiva Borges 

Conselho Distrital 

Presidente 
- António Freitas de Oliveira 
Vogais 
- Anabela Leuschner Fernandes Cardoso Pinto Noronha Sanches 
- Armando José de Oliveira Brito de Sá 
- Carlos Manuel Marchã Mendes Ripado 
- Luisa ,Maria Camilo Teixeira Elyseu da Silva Violante 

Me1,t1bros Consultivos ao Conselho Regional 

- Ana Paula Pesquém Alcântara 
- Augusto João Amoedo Pereira 
- Carlos Alberto Monteiro da Silva Ferreira 
- Carlos Ricardo Pereira da Costa Oliveira 
- Cristina Maria Santos Marques da Cruz Tavares Carvalho 
- Dinora de Almeida Maia Mendes · 
- Isabel Maria Lourenço Azevedo Madruga 
-Joaquim Afonso de Oliveira 
-Jorge Manuel Reis Alves Brandão 
-José António Santana de Sousa e Costa 
- Lancie António de Sousa 
- Manuel Nunes de Oliveira e Sousa 
- Manuela Gonçalves Abranches de l':lagalhães Adão 
- Maria de Lurdes da Silva Pires Tavares Bello 
- Maria de Lurdes Guerra Vieira Batarda 
- Maria Teresa Alves Rodrigues 
- Mário Manso Tavares 

· - Sãncia Florentina Batista Ramos 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista A, can
didata aos Órgãos Regionais. 



Distrito Médico 
de Setúbal 

LISTA A 
EM NOME DOS MÉDICOS 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 

- David da Fonseca ~1artins 
Vice Presidente 

-Emília Santinhos de Sousa Vaz Pere ira 
I ~ Secretário 

-Maria de Ascenção Justino Tomé Guerreiro 
2 ~ Secretário 

- Isaura da Conceição Moreira da Cunha 

Conselho Distrital 

Presidente 

- Manuel Aleixo Coelho Ratão 
Vogais 

-Carlos Manuel d'Oiiveira Nunes 

- Cailos Manuel de Matos Ribeiro Card igos 
-João ~1 a nuel Pedrosa da Silva Duarte 
- Susete Jacinto Tavares Guerreiro Gomes 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Ana Maria da Silva Lopes Fernão Pires 
- Fili pe Fernando da Cruz Inácio 
-João Ribeiro Mendes 

- Maria Helena da Rocha Costa e Silva Giào 
- Rogério Mário de Almeida Barroso 
- Sérgio Morais Ribeiro da Silva 

PROGRAMA DE ACÇAO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista B, can
didata aos Órgãos Regionais. 

. LISTA B I 

PELO ORGULHO DE SER MÉDICO I 
~lesa da Assembleia Distrital 

Presidente 

-José Paulino Pereira 
Vice Presidente 

-José António Pardete da Costa Ferreira 

SECÇÃO REGIONAL DO SUL ÓRGÃOS DISTRITAIS 

I ~ Secretário 

-João Manuel Roque Rodrigues 
2~ Secretário 

- Pedro José Soares dos Santos 

Conselho Distrital 

Presidente 

- Luís da Conceição Serra Pin to 
Vogais 

-Adriano Manuel Pereira Tiago 

- Emanuel João Gomes e Ascensão Esteves 

- Maria Fernanda Ferreira do Nascimento Ferrão e Vasconcelos 
- Pedro Nuno Melo Pessoa 

~lembros Consultivos ao Conselho Regional 

-Jorge Manuel Machão Pinto Miranda 
-José Luis Castanheira Simões 

- Maria dos Santos Palma Sequeira Mestre 
- ~1a ria Emília da Silva Catita 
- Maria lsilda Martinho Reis 

- Rita Maria Chagas Lopes Valente Rica rdo 

1 PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista D, can
didata aos Órgãos Regionais. 

LISTA C 
UM PROGRAMA 

PARA O SÉCULO XXI 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 

- Luis Alberto Machado Luciano 
Vice Presidente 

- António Paramés Gomez 
I ~ Secretário 

-Maria de Fátima Guerreiro Campante 
2~ Secretário 

- Helder Fernando do Carmo Mansinho 

Conselho Distrital 

Presidente 

- Francisco Manuel da Fonseca Ferreira 
Vogais 

- Daniel Joaquim Rodrigues Batista 

-Hel iodoro Manuel Patrocínio Sanguessuga 
- Manuel José Esteves Salgado 

- Maria Belém Simões Rosmaninho Lebre Dias Ferreira 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Augusto César Ferreira da Costa Esteves 
- Francisco Manuel Fernandes de Gouveia 
- Luis Filipe Esgalhado da Fonseca 
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- Maria Alexandra de Oliveira Morgado 
- Miguel da Conceição da Silva dos Santos 
- Vítor Manuel Vieira Augusto 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Tradicionalmente, os órgãos Distritais têm desempenhado um pa
pel muito reduzido no ãmbito das finalidades definidas nos Estatu

tos da Ordem dos Mêdicos, nomeadamente de carácter profissio
nal , formativo, êtico, deonto-lógico e discíp'linar nas suas repercus
sões a nível distritaL 
O grupo de mêdicos constituinte da presente Lista tentará contrariar 
este imobilismo resignado ~ prometendo todos os esforços para trans
formar o núcleo distrital da Ordem dos Mêdicos de Setúbal num 
organismo permanentemente activo, dinãmico e interve-niente, aten

to a todas as dificuldades, anseios e aspirações da Classe, na sua luta 
pela melhoria das condições profissionais e pelo estabelecimento de 
uma Medicina qualificada e humana ao serviço das populações. 
Em conformidade com estes objectivos, esta Lista propõem-se 
cumprir, de forma original e independente, o seguinte programa 
de prestação de acções e de abordagem de questões essenciais 
para a Classe Mêdica Distrital: 
-Apetrechar definitivamente a sua Sede e dotá-la de pessoal auxi
liar conforme plano já existente, incluindo beneficiações como bi
blioteca, meios informáticos e audiovisuais. 
-Servir de intermediária em relação á sede central da Ordem dos 
Mêdicos, em qualquer diligência de carácter profissionaL êtico ou 
disciplinar, solicitada pelos seus associados. 
- Facilitar acções de tipo funcional ou formativo, a organizações 
mêdicas associa-tivas ou privadas, com objectivos de fomento da 
assistência pública distritaL 
- Promover reuniões ou debates sobre questões relacionadas 
com a melhoria das condições profissionais e o progresso da nos
sa Medicina em geraL como ensino regional prê-graduado, forma
ção pós-graduada, regimes de trabalho mêdico, colaboração entre 
cuidados primários e serviços hospitalares, telemedicína, condi
ções de exercício da clínica privada, segu-rança social dos mêdi
cos, avaliação de qualidade, humanização do atendimento e rela
cionamento com a indústria farmacêutica, acompanhando-as das 
possíveis expressões reivindicativas. 
- Fomentar actividades de carácter culturaL como conferências 
ou exposições, entre os seus associados ou personalidades convi
dadas. 
- Editar um boletim trimestraL destinado ao relato das suas prin
cipais actividades e á publicação de trabalhos de carácter científi
co ou cultural dos seus associados ou de outras entidades. 
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Distrito Médico 
do Oeste 

LISTA A 
EM NOME DOS MÉDICOS 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Rui Manuel Fêlix da Mota Araújo 
Vice Presidente 
-Jorge Manuel de Sousa Nunes 
I~ Secretário 
- Rogêrio Bernardino Paulo Teotónio 
2~ Secretário 
- Josê António Marques Filipe 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Manuel Ferreira Seixas 
Vogais 
- António Manuel Pacheco Vieira Branco 
- Artur Pereira Santiago Coelho 
- Jorge de Melo Mendes de Lacerda 
- Josê António Roubaud Alvarez 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- António Pedro Quintans de Soure 
- Manuel Simões Pereira Nobre 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista B, can
didata aos Órgãos Regionais. 



• 

Distrito Médico 
de Santarém 

LISTA A 
SENSlliiLIZAR, DINAMIZAR, 
RESPONSABILIZAR, UNIR 

Mesa da Assembleia Regional 

Presidente 
- José Manuel Gonçalves Nogueira 
Vice Presidente 
- Manuel João Fernandes Gomes 
Iº Secretário 
- Luís Filipe Costa Correia da Silva Marçal 
2º Secretário 
- Teresa Maria Martins Rodrigues 

Conselho Regional 

Presidente 
- Vítor Manuel Pereira Bezerra 
Vogais 
- Francisco José Espinha Ribeiro de Carvalho 
- Laurinda Maria do Amparo Fernandes Leitão Afonso 
~ Luis António Sous<tda Silva Ferreira 
-Teresa Maria Kohlhoff Veloso Feijó 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Helder Carlos Antunes dos Santos Nunes 
-José António Monteiro Ferreira 
- Luís Manuel Carvalho Siopa 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Os candidatos aos corpos gerentes do Distrito Médico de Santarém 
da Ordem dos Médicos encontram-se unidos no sentido de que 
sejam criadas no nosso Distrito as melhores condições para que 
se implementem as medidas que levem ao reencontro da Classe 
Médica em torno da sua Ordem. 

Propõ11m-se no triénio para que são eleitos: 

a) Dando continuidade ãs acções já realizadas, pretendem os can
didatos desta Lista criar condições para que a Sede séja um ponto 
de encontro e um local de trabalho ao serviço de todos os médi
cos. 
b) A sensibilizar os médicos do Distrito no sentido de que conhe
çam melhor e colaborem mais nas acções da sua Ordem, de forma 
a dignificá-la e a colocá-la ao serviço da Classe Médica. 
c) A promover, estimular e apoiar iniciativas médicas ou da comu
nidade do Distrito na organização de Congressos, Colóquios, Con
ferências, etc., que interessem a saúde.' 

SECÇÃO REGIONAL DO SUL ÓRGÃOS DISTRITAIS 

d) A criar condições para que um espírito inovador e empreende
dor seja incentivado na actividade profissional dos médicos e para 
que os membros deste Conselho sejam os mais fieis transmis
sores das suas opiniões junto dos órgãos hierarquicamente supe
riores. 
e) A incentivar a realização de encontros de carácter lúdico, des
portivo, social, cultural, etc., entre os médicos e seus familiares. 
O A promover uma actualização de ficheiros dos médicos do Dis
trito e a incentivar e a divulgar a aplicação do programa de segu
rança social aprovado. 
g) A cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias da Ordem dos 
Médicos, nomeadamente na defesa da ética, da deontologia e da 
qualificação profissional, visando os direitos dos utentes e dos mé
dicos. 

Distrito Médico 
I 

de Evora 

LISTA A 
POR UMA ORDEM EFICAZ, 

~ 

. INDEPENDENTE, SOLIDARIA 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
· - Helder Manuel Martins Gonçalves 
Vice Presidente 
- Maria Augusta Portas Pereira 
Iº Secretário 
- Maria Teresa Gomes Cardoso 
2º Secretário 
- Henrique Augusto Coelho da Rocha Terreiro Galha 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Maria de Fátima Camacho Rosado da Fonseca 
Vogais 
- Helder Rui dos Reis Ornelas 
-Jorge Manuel Caravana Santos Silva 
- Jorge Maria da Silva Viana de Sá 
- Maria de Fátima Nogueira Breia 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Maria.da Graça Pires Vieira Ramos 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de acção da Lista. C, can
didata aos Órgãos Regionais. 
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LISTA B · 
LISTA INDEPENDENTE 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 

-Antón io Manuel do Nascimento Fráguas 
Vice Presidente 

- António Joaquim Rovisco Matono 
I ~ Secretário. 

-José Alberto Fonseca da Costa Pena 
2~ Secretário 
- Rosália Varandas Rosado 

Conselho Distrital 

Presidente 
-António Jorge de Paiva Jara 
Vogais 

- António Manuel dos Santos de Sousa 
-José Joaquim Vilalva Vieira 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Artur Jorge Murta Canha da Silva 

PROGRAMA DE ACÇÃ.O 

I. Independência total da tutela, dos sindicatos e do poder politi
co. 

2. Defesa intransigente dos princípios éticos consagrados, nomea

dame!lte responsabi-lidade ética e moral do médico no desempe
nho profissional e defesa da vida humana. 

3. Defender o prestigio do médico, a indepen-dência do acto mé
dico, a qualidade dos actos médicos, o segredo profissional e prin
cipio da livre escolha. 

4. Promover a formação continua pós-graduada c apoiar os colé

gios da especiali-dade da Ordem dos Médicos na formação médi
ca. 

5. Pugnar para quer a Ordem dos Médicos seja determinante na 
certificação do acto médico. 
6. A nível do Alentejo 

Dinamização da sede local da Ordem dos Médicos: manter a inter
ligação com a sede de Lisboa, o serviço de fax gratuito, o serviço 
de fotocópias gratuito, o serviço de informação méd ica (medl in e) 

gratuito, a cedência gratuita da sala de conferências/auditório para 
actividades cientificas e cu lturais organizadas por médicos, cedên
cia gratuita das instalações para actividades profissionais de todas 
as carreiras médicas de todas as associações médicas e sindica
tos. 

Representar o distrito de Évora e o Alentejo quando mandatados. 

Promover o encontro e convivia entre médicos, nomeadamente 
através de actividades de carácter cu ltural e lúdico. 

Tornar a sede um espa o de troca de ideias, criação de consensos 
e de trabalho. 
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Presidente 
-Carlos Manu-el da Silva Oliveira 
Vice Presidente 
- Manuel Pedro Pereira Guerra 
I ~ Secretário 

- Rui Jorge Queiroz Costa de Magalhães 
2~ Secretário 
-Jaime Pires da Cunha 

Conselho Distrital 

Presidente 
-Francisco João Borrall1o Crujo 
Vogais 
- António Luis da Mota Vacas 

- Ana Cristina de Carvalho Fryxel l 
-Joaquim António Borralho Crujo 
--:José Carlos Tavares Singeis 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

-João Manuel da Silva Moura dos Reis 

PROGRAMA. DE A.CÇA.O 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de a~çao da Lista B, can 
didata <Jos Órgãos Regionais. 

Distrito Médico 
I de Portalegre 
I 
I 

I 

PELO ORGULHO DE SER MÉDICO 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Rui Manuel Trabucho Caeiro 
Vice Presidente 

- Fernando ~1anuel Pinto Pádua 
I Q Secretário 

-Maria do Rosário Costa Grossinho Reino Pires 
2~ Secretário 

- Maria Alice Reia Cardoso 



' 
& 

Conselho Distrital 

Presidente 
- António Jaime Correia Azedo 
Vogais 
-João Fernando Sena l"lartins Transmontano 
-José Fernando Correia Gomes Esteves 
-José Maria Mirrado Canas 
- l"laria Fernanda Monteiro Martins 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- António Henrique da Rosa Carrilho 

PROGRAMA DE ACÇAO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de acção da Lista D, can
didata aos Órgãos Regionais. 

EM NOME DOS MÉDICOS 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- António Luis Pinheiro Ribeiro 
Vice Presidente 
- Carlos Fernandes Baeta 
Iº Secretário 
-António Pedro de Carvall1o Amorim Afonso 
2º Secretário 
- Eusébio Catarino Gonçalves 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Álvaro Gomes Pacheco 

~ Vogais 
-Ana Maria da Silva Calado Neca Am01 im Afonso 
- Arménio de Pina i'1orais de Almeida 
- Maria Margarida Ferreira Saudade e Silva Gomes Silva 
- Maria João Gerardo Reis 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Francisco Manuel Moniz Barreto l"lessias 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de acção da Lista B, can

didata aos Órgãos Regionais. 

SECÇÃO REGIONAL DO SUL ÓRGÃOS DISTRITAIS 

Distrito Médico de Beja 
:~· .-- -._., LISTA A ·-~· · 

POR UMA ORDEM EFICAZ, 
INDEPENDENTE, SOLIDÁRIA 

Mesa da. Assembleia Distrital 

Presidente 
I - l"laria da Conceição Lopes Baptista ~1argalha 

Vice Presidente 
-José António Ançã Valentim Carreira 
Iº Secretário 
- Expedito Pereira Ribeiro 
2º Secretário 
- Maria Margarida Carvalho de Brito Rosa 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Maria Isabel Silva e Franco Pedreira Reina 

, Vogais 
' - Fernando Manuel de Sousa Melo Monteiro Martins 

- Graça Maria de Freitas Abreu dos Santos Janeiro 
- Isabel ~1aria Carreira de Oliveira 

1 - Maria Filomena Pereira Sanina 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Francisco Henrique Moura George 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

1 NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Accao da Lista C, can
didata aos Órgãos Regionais. 

I PEW ORGULHO DE SER MÉDICO 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Francisco Lopes Vasques 
Vice Presidente 
-Jorge Rabaça Correia Cordeiro 
Iº Secretário 
-José Neves Morais Alves Janeiro 
2 º Secretário 
- Fausto José Martins da Graça Barata 

Conselho Distrital 

Presidente 
- António Tenreiro Lopes 
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Vogais 
- Gaspar Lopes Vasques Gomes Cano 
- Guida João Dinis Pires 
-José António Barriga Lampreia Braga 

- Luis Manuel Capela Pereira Martinho 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Manuel Filipe Dias e Cunha Matias da Silva 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de Acção da Lista D, can
didata aos Órgãos Regionais. 

Distrito Médico 
do Algarve 
I 

LISTA A 
EM NOME DOS MÉDICOS 

DO ALGARVE 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-João José Baptista da Costa Ribeiro 
Vice Presidente 
- Horácio das Dores Ramos Paulino 
I Q Secretário 
- Carlos Silvestre Dias Reis 
2Q Secretário 

-João Paulo Pestana Fragoso de Almeida 

Conselho Distrital 

Presidente 

- Fernão Vasco Barreira Pimenta de Castro 
Vogais 

_ - Helena Maria dos Santos Gonçalves 
-João Carlos Santos da Palma 
-Jorge Manuel Monteiro da Silva Gabriel 
- Mahomede Aide lbraimo Americano 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-Joaquim António Ramos Cravo 
- Lisete de Jesus Neves Romão 
- Paulo Alexandre Miranda Simões 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Princípios programáticos 
- Ser o legitimo representante dos médicos do distrito e actuar 
com total independência em relação a qualquer tipo de poder. 
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- Pugnar em todas as circunstâncias pelos valores do humanismo 
e dos princípios éticos e deontológicos. 

- Intervir conscenciosamente na defesa dos interesses dos médi

cos face às tentativas generalizadas de desacreditação da classe. 
- Actuar na melhoria da saúde e bem estar da comunidade. 
- Contribuir para a reforma da saúde centrada no papel do médico. 

Comprometemo-nos: 
- Defender intransigen temente a ética e deontologia médica. 
- Intervir nos órgãos regionais e nacionais da Ordem dos Médi-
cos. 

- Auscu ltar toda a comun idade médica do Algarve em reuniões 
sistemáticas e progra-madas nos 16 concelhos. 

- Defender a estabilidade profissional dos jovens médicos e res
pectiva progressão na carrei ra. 

-Dialogar com todas as organizações públicas e privadas no sen
tido da melhoria da Assistência Médica do Algarve. 

- Fazer da Ordem uma instituição respeitada e actuante com per
manente disponibilidade para a representar nos convites que lhe 
sejam fei tos por organismos públicos ou privados. 

- Promover a qualidade através do apoio à fonnaçàÇJ pós-gradua
da e na exigência de condições de trabalho socialmente dignas. 
- Denunciar a demagogia politica actual e/ou futura que prejudi
que os doentes. 

- Dinamizar cultural e cientificamente as insta-lações distritais da 
Ordem. 

- Defender a existência de duas secções de voto, em Faro e 
Portimão. 

Repudiamos: 
- Usar a nossa eleição para protagonismos políticos pessoais, no
meadamente para a Presidência de Autarquias ou para a Assem
bleia da República. 

-Programas de Acção megalómanos e oníricas que são um insul
to aos médicos. 

- O desleixo e o desprezo pela comunidade l"lédica do Algarve 
que não foi chamada a participar na discussão de temas importan
tes para a sua actividade nomeadamente o "Acto l"lédico". 

. LISTA B 
PELO ORGULHO DE SER MÉDICO 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-João Paulo Costa Amorim 
Vice Presidente 
- Lu is Manuel de Andrade Rodrigues Batalau 
I Q Secretário 
-José Augusto Coucello Tito Martins 
2Q Secretário 

-José Francisco Vicente Maio 

Conselho Distrital 

Presidente 
- António l"lanuel Gomes Ferreira 



Vogrus . 
· - Fernando Manuel Ferreira da Silva Van Der Kellen 
-Jean Pierre Ghislain de Gand Pereira de Castro 
- José Pedro Castro Leão Neves 
- Paulo Manuel Baptista Grave Caldeira 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-Jorge Paulo Barroso dos Santos Lourenço 
- Maria Paula Marinho Xavier Pinto Marante 
- Rui dos Santos Tomé 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

NOTA: Esta lista subscreve o Programa de acção da Lista D, can
didata aos Órgãos Regim1ais. 

LISTA C 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- António João Moita 
Vice Presidente 
- Rosa Maria Silvério Gonçalves 
I~ Secretário 
- Ana Maria Gonçalves Lares 
2~ Secretário 
- Horácio Luis Guerrei,ro 

Conselho Distrital 

Presidente 
-José Manuel Gago Leiria 
Vogais 
- Carlos André de Sousa Gomes 
-José David Estevens EduardQ 
-José Manuel Costa Esteveris 
- Maria Margarida Santos Feteira 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Ana Maria de Lemos Dinis 
-Ana Paula Neves Fernandes do Vale 
""- Fernando José Caeiro Pessoa de Almeida 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Introdução 

.. 

A presente lista é uma cand idatura de iniciativa local e engloba Mé
dicos de todos os sectores e carreiras. 
Somos independentes das candidaturas de ãmbito nacional e não 
estamos vinculados a interesses sindicais, partidários ou a grupos 
económicos. Colocamos a defesa da Saúde acima de qualquer 
outro valor. 
Somos um grupo de Médicos unidos pela vontade de dinamizar as 
estruturas distritais da Ordem dos Médicos e de lutar pela defesa 
da ética, deontologia e qualidade dos serviços prestados. 
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Programa de acção 
Defender e dignificar a classe médica no Algarve. 
Lutar pelo aperfeiçoamento das estruturas da Ordem e sua demo
cratização. 
Solicitar uma definição clara do programa de saúde para o Algarve 
por parte dos órgãos competentes. Promover o debate sobre as 
necessidades e objectivos para a saúde na região. 
Exigir a descentralização dos recursos mate-riais e humanos ade
quados às necessidades do Algarve. 
Pugnar por serviços de saúde de elevado padrão, incentivando 
nomeadamente a apli-cação de programas de controlo de quali-
dade. "" 
Combater a teia burocrático-administrativa que cada vez mais se 
sobrepõe aos serviços clínicos. 
Incentivar programas de formação continua. Criar uma biblioteca 
adequada na sede e disponibilizar meios de pesquisa bibliográfica. 
Criar a delegação do Barlavento em Portimão. 
Dotar de meios informáticos os serviços da Ordem. 

· Dinamizar actividades sócio-culturais como elo de ligação e de 
convívio entre todos os médicos. Elaborar um programa cultural. 
Porque somos e queremos continuar a ser médicos e não 
procuramos promoção nem protagonismo garantimos inde· 
pendência e empenhamento na tarefa a que nos propomos. 

Conselho Médico 
da Região Autónoma 
da Madeira 

LISTA A 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Francisco Luis Nunes da Sil\'.1 
Vice Presidente 
- Miguel Jorge da Veiga Frarça Ferreira 
I~ Secretário 
- Maria do Carmo Gama Caldeira 
2~ Secretário 
- José t1anuel Freitas Morna dos Ramos 

Conselho Distrital 

Presidente 
- José Li no Reis Gomes dos Santos 
Vogrus 
-António Miguel Freitas Ferreira 
-José Manuel Pinto da Cruz 
- Maria Manuela Osório Lélis Gonçalves 
- Maria Perpétua dos Ramos 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Maria Amélia Rocha da Silva Duarte 
- Luís Manuel Branco Gomes Jasmins 
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PROGRAMA DE ACÇÃO 

Nos tempos difíceis que actualmente atravessa a Saúde do nosso 
Pais não quizemos deixar de dar o nosso contributo no sentido de 
tentar minimizar as dificuldades ex istentes formando uma equ ipa 
coesa, dialogante e abrangente. 

Para atingirmos os objectivos a que nos pro-pomos delin· 
eamos o seguinte programa: 
-"Acto Médico"- sua divu lgação, direitos e deveres. 

- Defender o exercício da Medicina nos seus valores éticos e 
deontológicos. 

- Defender a dignidade e prestígio da Classe Médica. 

- Dinamizar o diálogo entre a Ordem dos Méd icos e os Membros 
da Classe. 

- Intensificar o diálogo entre a Ordem dos Médicos e a Secretaria 
Regional dos Assuntos Sociais e Parlamentares (SRASP) . 

- Análise crítica e adaptação da presente Convenção existente 
entre a Ordem dos Médicos e a SRASP. 

- Incentivar a formação técnico-profissional do Médico na Região 
Autónoma da Madei ra. 

- Promover o contacto entre a Ordem dos Médicos e estruturas 
Sindicais assim como outros grupos profissionais. 
-Dar continuidade ao projecto "Casa do Médico". 
-Manter a publicação da Revista "Jslenha Médica". 

- Implementar o intercâmbio cultural com outras Associações 
Médicas nacionais e internacionais. 

Estamos assim convictos, que com o vosso apoio, iremos ao 
encontro dos interesses dos Médicos, conscientes de que defend
endo a qualidade do exercício da Medicina, vamos contribuir para 
a dignificação da Classe 

Conselho Médico 
da Região Autónoma 
dos Açores 

LISf\ A· 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente: 
- Francisco Pacheco Rego Costa 
Vice Presidente: 

- Luís António Vieira de Brito de Azevedo 
I 2 Secretário: 

- Irene dos Remédios Marujo Mouzinho 
22 Secretário: 

- António Filomena Pimentel Martins do Vale 

Conselho Distrital 

Presidente: 

- Eduardo Albergaria Leite Pacheco 
Vogais: 
- Augusto Manuel Ferreira Chaleira 
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-Jorge i"larques Machado Correia 
-José António Amara l de Sousa 
-Manuel Fragoso Tavares Rebimbas 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Francisco Manuel Melo Mota 

PROGI(AMA DE ACÇÃO 

Razões de uma recandidatura: 

A actual Direcção do CRAA-01"1, na sua anterior candidatura, pro
pós-se dinamizar este Conse lho, bem como promover uma maior 
aprox imação entre os Méd i co~. defender a Medicina e o Acto Mé
dico e incentivar a partiCipação da Ordem dos Médicos, dos pró

prios Médicos e dos outros organismos representativos destes, na 
reflexão, discussão e resolução das principais questões da Saúde 
na Região. 

Apesar de penalizada pela falta, no decurso de quase todo o man 
dato, de estruturas indispen-sáveis á sua função, bem como pe lo 
facto de ter deparado com questões imprevistas a que teve de dar 
a devida resposta, ocupando nelas muito do seu tempo (p.e., a 

tentativa de alteração dos horários acrescidos e horas extraord iná 
rias nos hospitais e centros de saúde; as diversas versões do pro
jecto de Estatuto do Serviço Regional de Saúde), esta Direccao 
pensa ter conseguido cumprir, nos seus pontos mais importantes, 

o Programa de Acção apre-sentado na sua anterior candidatura, 
apenas com argumas excepções, como p.e., a dificuldade em co
munica r eficazmente com todos os Colegas e em deslocar-se às 
àreas mais peri-féricas, a dificuldade em promover uma maior di

namização cultural e social deste Conselho; a reduzida publicita
ção das suas posições - numa tentativa de preservar algum diàlo
go com o Governo; a não concre ti zação do Conse lho das Especia
lidades dos Açores, do "Congresso Médico dos Acores" e da dis
cussão do tema "Sa tlde nos Açores para o Século XX I". Salientam
se também trés importantes questões que, assumidas por esta 
Direcção, ainda se mantém sem resolução previsível, de imediato 

· discussão do Projecto de Estatuto do Serviço Regional de Saúde 
(agora em sede de Asse mbleia Legislativa Regional); diferendo 
com o Governo Regional dos Açores, pela obtenção de um verda
deiro, correcto e eficaz diàlogo; atraso na finalização das obras da 
Sede de Ponta Delgada, dificultando muito a sua plena utilização. 
Deste modo, conscientes de não terem ainda completado as medi

das a que se propuseram leva r a cabo e, por outro lado, não que
rendo deixar pendentes assuntos que consideram de maior impor

tância, sem um mínimo de garantia de continuidade na sua reso
lução, os membros desta Direcção resolve ram reca ndidatar-se aos 
próximo triénio, esperando que outras possam igualmen te surgir 
outras candidaturas. Não foi, no entanto, possível contar, por ra

zões de ordem profissional com a continuação da participação dos 
Colegas Fátima Brandão e Fernando Fagundes, pelo que aqui fica 
o reconhec imento pela sua colaboração e os votos para que, nou
tra altura, possam participar novamente nos trabalhos da Ordem. 
foi, por esse facto, decidido, em sua substituição, reforçar os ele
mentos da equipa da Terceira. 

Deste modo, é com o maior gosto que se pode informar da dis
ponibilidade dos Colegas Luís Brito de Azevedo e José António 
Amaral em aceitar esta responsabilidade e em colaborar activa
mente na efectivação do Programa de Acção proposto por esta Lis
ta, o qual, para além de propor a garantia da conti nuidade das im-



portantes questões pendentes, pretende manter uma dinâmica de 
permanente melhoria, desenvolvimento e progresso de todos os 
aspectos ligados à Ordem dos Médicos e à Saúde na Região. 

PRoGRAMA DE ACÇÃO 

I· PRINCÍPIOS-f\!NDAMENTAIS: 

I. Respeito pelos principias expostos nos Estatutos da Ordem dos 
Médicos e no seu Código de Ética e De-ontologia, numa perspecti· 

. ' . 
va dinâmica, acompanhando a evolução das novas ideias, ques-
tões e desafios com ·que os Médicos se l:lefrontam. 
2. Isenção e Independência em relação aos Governos, Partidos e 
outras Instituições, f!Uma separação clara entre estes e a Ordem. 
Os elementos desta lista:comprometem-se, como na anterior can
didatura, a não assumir cargos directivos superiores, de nomea
~o, naqueles sectores, ou a suspender funções directivas na Or
dem. 
3. Cooperação com todas as entidades e associações médicas, na 
defesa dos Médicos, dos seus principias Éticos e Deontológicos, 
do seu papel no sistema de saúde e respectivos interesses profis
sionais, mantendo sempre total demarcação de funções e compe
tências, em total espírito de colaboração, mas também de·nâo in
gerência mútua. 
4. Dignificação da Medicina, do Acto Médico e do próprio Médico, 
lutando pelo ·seu justo e correcto posicionamento no actual siste
ma de sa_úde, bem como pelo incentivo a uma cada vez maior 
preocup~çâo pelo rigor, qualidade e perfeccio-nismo da práxis mé
dica, quer individual, quer colectiva. 
5. Defesa do doente, pugnando pela garantia da suficiência, quali
dade e dignidade dos cuidados de saúde, no sistema público ou 
no privado, pela progressiva diminuição das diferenças de acessi
bilidade existentes no Arquipélago, pela promoção de uma Me
dicina cada vez mais moderna e desenvolvida. 

D · LINHAS PROGRAMÁTICAS: 
I. Ter em especial atenção o modo de acesso e de prestação de 
cuidados de saúde (públicos ou privados), bem como a sua quali
dade. Ter em especial atenção o cumprimento das normas técnl-

. cas e re9ras de segurança com que sâõ dispensados aqueles cu i- · 
dados. Levar a Tutela a assumir as suas responsabilidades neste 
campo, lembrando aos Médicos a importância de se debruçarem, 
com mais pormenor e maior grau de exigência, sobre estes assun
tos. Disponibilizar a colaboração da Ordem dos Médicos no que 
for da sua competência e responsabilidade 
2. Requerer o levantamento da capacidade produtiva, na presta
ção e oferta de cuidados de saúde, do Serviço Regional de Saúde 
(SRS) bem como da sua evolução prevista a curto/médio prazó. Le-
vantamento das necessidades da população em cuidados de saú
de. A população deve 'ter conhecimento do que pode contar por 
parte do SRS. Os profissionais de saúde devem saber o que o .SRS 
espera da sua actividade e qual a produtividade que considera 
aceitável. 
3. Requerer ao SRS a espedficaçâo do tipo de cuidados de saúde 
e me,ios complemen-tares de diagnóstico e terapêutica que não te
nha possibilidade de fornecer a curto/médio prazo. Avaliar a sua 
disponibilidade,para efectuar convenções ou acordos neste cam
po. Divulgação destes dados junto ao sector privado, possibili-tan
do a orientação de alguns dos seus investimentos (humanos e fi. 
nanceiros) nestes sectores, _mais carenciados, com previsível be-
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nefício para todos Ós cidadãos. 
4. Dignificar e valorizar a .actividade médica, pública e privada, 
sem qualquer diferenciação qui!Iitativa entre ambas, lembrando 
que representam apenas duas formas .de exercício de Acto 
Médico. Garantir a sua total isençào e independência, perante 
eventuais pressões e exigências dos sistemas de saúde. 
5. Promover uma renexão aprofundada e lançar um debate alarga
do sobre o posicionamento do Médico no actual sistema de saúde, 
em especial em relação aos novo~ !; emergentes sectores profis
sionais - administradores e gestores de saúde, enfer-mei_ros, técni
cos de diagnóstico e terapêu-tica, outros técnicos superiores de 
saúde. 
6. Garantir· que, no sector da saúde, aos diferentes graus de res
ponsabilidade, formação e diferenciação técnicas, possam sempre 
corresponder níveis de partici-pação, decisão e chefia adequados, 
num sistema hierárquico integrado, "comple-mentar e harmónico, 
em verdadeiro espirita de equipa centrado no doente. 
7. Adoptar um protagonismo público activo, regular e equilibrado, 
com recurso aos meios mais adequados. 
8. Desenvolver as mais-valias e contaétos anteriormente adquiri
dos: 
a) f econhecimento do CRAA-OM como interlocutor preferencial 
nas questões Médicas ou de Saúde da RAA; · 
b) reconhecimento deste CRAA-OM, por parte dos organismos 
nacionais da Ordem dos Médicos, como interlocutor . válido e 
necessário; 
c) estreitamento de relações com sectores· importantes pjira os 
Médicos da Região, tais como o Conselho da Região Autónoma da 
Madeira da Ordem dos Médicos, o Colégio Oficial de Médicos da:s 
Canárias, sectores importantes na formação médica, Médicos das-
comunidactes portuguesas no estrangeiro; · 
d) manter o Fórum Médico dos Açores activo, promovendo con
tactos frequen-tes com os seus membros. 
9. Levar a cabo o que não foi possível terminar ou efectuar no 
mandato anterior, com especial atençào para a discussão do 
Projecto de Estatuto do Serviço Regional-de Saúde, apresentado à 
Assembleia Legislativa Regional e a promoção de debates sobre 
temas de saúde, p.e. , a "Saúde nos Açores para o Século XXI'~ e o 
já anteriormente proposto "Congresso Médico dos Açores". 
I O. Concretizar as reivindicações conjuntas dos Conselhos da Re
gião Autónoma d_a Madeira .e dos Açores da Ordem dos Médicos, 
recentemente apresentados aos órgãos nacionais: · · 
a) representação directa destes ConselHos'!lo Cons'elho Nâcional; 
b) representação insular nos Colégios de Especialidade, de modo 
a regulamentar devidamente; · 
c) criação de um cirouito interno de informação eficaz entre as 
estruturas nacionais' e estes Con_selhos; 
d) outras medidas correctivas e de melhor adequação destes Con
selhos, às suas realidades insulares, através de alterações estatu
tárias ejou regulamentares (p.e., aumento do número de membros 
da Direcção; organização de delega-ções locais, nomeação de" re
presentantes de Ilha, maior independência económica; criação de 
Comissões Regionais; etc.). -
II. Analisar e definir o melhor poss_ível a questão do relaciona
mento entre o sector público e privado da saúde, desmontando 
todas as falsas questões que habitualmente surgem à sua volta, 
sejg na opinião pÚblica ou no seio dos próprios profissionais de 
saúde, seja a nível governamental. 
12. Continuar a intervir na defesa de uma melhor funcionalidade 
das instituições de saúde e na garantia da manutenção e reforço 
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das estruturas básicas destas. 
13. Pugnar pelo estabelecimento progressivo de um verdadeiro 
sector de Saúde Pública Regional, com intervenção activa e efi caz 
na saúde comunitária, criando as bases para uma verdadeira Me
dicina Preventiva na Região, 
14. Promover um plano de formação ~ actualização médicas para 
os Açores, colaborando directamente neste campo, mas também 
exigindo a devida participação das instituições de saúde e/ou da 
Tutela. O isolamento a que os Médicos estão sujeitos, acrescido 
das dificuldades em ausen-tarem-se, pelo seu reduzido número e 
elevados custos que isso acarreta, a tal obrigam. 
15. Criação, com a devida publicitação e facilitação no acesso, de 
um Gabinete de Atendimento ao Público do CRAA·OM, para tratar, 
esclarecer e discutir questões que os cidadãos entendam neces· 
sárias, nomeada-mente dúvidas ou queixas sobre eventuais con· 
dutas médicas consideradas menos correctas, demonstrando que. 
os Médicos não temem justificar e responder pelos seus actos. 
16. Dinamizar a Sede de Ponta Delgada e as que sejam adquiridas, 
organizando-as administrativamente, mas também rentabilizando· 
as ao máximo no campo científico, cultural e social. As Sedes de
verão ser locais preferenciais de convergé'ncia, reunião e convívio 
dos Médicos e destes com outros elementos profission?l e social
mente mais, relacionados. O convívio será uma das principais ver· 
tentes a promover activamente, pelo que tudo se fará pela indis· 
pensável adesão e colaboração de todos os Colegas. 
17. Criação de algumas Comissões e Grupos de Trabalho de apoio 
a este Conselho Méd ico, contando recorrer, para taL com uma 
maior e mais alargada participação de Colegas de todas idades e 
carrejras nos trabalhos da Ordem dos Médicos, permitindo-lhe 
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maior operacionalidade e dinamismo, bem como uma maior moti
va-ção e preparação de novos elementos para futuras respons
abilidades directivas. Serão criados de imediato os seguintes gru-· 
pos: 
a) Dinamização Técnico-Científica, Cultu-ral e Social da Sede de 
Ponta Delgada; 
b) Formação e Actualização Médicas/ Internato Médico; 
c) Redacção do Boletim Informativo do CRAA·OM; 
d) Gestão e Secretariado da Sede. 
18. Propor ao Conselho Regional do Sul a nomeação institucional 
de Colegas com experiência e idoneidade reconhecidas, para 
constituírem Comissões Fundadoras de futuros Conselhos de Ética 
e Deontologia e Delegação do Conselho Discipli-nar, a serem rapi · 
damente criados. 
19. Criação, enquanto não se proceder às alterações estatutárias 
propostas, de um Conselho de Representantes aos Colégios de 
todas as Especialidades existentes na RAA, trabalhando em estrei· 
ta colaboração com a Direcção e os respectivos Colégios. 
20. Criação de um Gabinete de Relações Públicas de CRAA·OM 
(assumindo o relacionamento com as diferentes Associações Médi· 
cas nacionais e estrangeiras, com as outras Ordens existentes na 
RAA, com a Comunicação Social e com outras entidades) . 
21. Colaboração activa e apoio, no que estiver ao alcance do 
CRAA-OM, às associações médicas j á existentes , na RAA (Asso· 
ciação Portuguesa dos Médicos Clínicos Gerais) e incentivo à cria· 
ção de associações médicas regionais ou delegações das nacio· 
nais; p.e., Associação Portuguesa de Medicina Privada, Assqciação 
dos Médicos Hospita-lares, Associação dos Prestadores Privados 
de Cu idados de Saúde, entre outras. 
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SECÇAO REGIONAL DO CENTRO 
ÓRGÃOS REGIONAIS: Listas A, B, e C ÓRGÃOS DISTRITAIS: Coimbra- Listas A, B, e C 

Lêifia ., Listá's A 
Vis~ú ;'Listàs Aie' B' ' ' ·' 

·· · càsteio Brartco '·· u~tas A. e B 
Guarda - Listas 'A e B Aveiro" [istas A 

Orgãos Regionais 
LISTA A 

APROFUNDAR A MUDANÇA: 
PELOS MÉDICOS, PELA INDEPENDÊNCIA, 

QUALIDADE DO EXERCÍCIO E PRESTÍGIO DA CLASSE . 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
- Adriano Supardo Vaz Serra 
Vice Presidente 
- António Filipe Ferreirá Carvalho Requixa 
I~ Secretário 
-José Maria Lobo Portugal Sanches Morais Ribeiro Raposo 
2~ Secretário 
- Vitor José Domingos Campos 

CONSELHO REGIONAL 

- António dos Reis Marques 
- António Lopes Craveiro 
-Carlos Manuel Santos Andrade 
- Ciro Magalhães G1..1edes Costa 
- Dulce Helena Saramago Diogo 
- Elsa Maria da Conceição Machado da Silva Pinto 
-:- João António Carujo de Sousa Jordão 
- João Paulo Gaspar de Almeida Sousa 
- Maria Augusta Mota Faria da Conceição Mota 
- Marta Manuela Bruno Monteiro Lopes Ferreira Pinguei. 
- Salvador Manuel Córre ia Massano Cardoso 

CON$ELHO FISCAL 

Presidente 
:- Manuela Rebelo Carvalheira 
- Joaquim Martins Matos Cabeças 
- Vitor Manuel C)onzalez Rosete 

CONSELHO DISCIPLINAR REGIONAL 

-Ana Maria Valadão Vãz 
- António Manuel Machado da Graça Malaquias 

' - Fernando Jesus Regateiro 
-Óscar Manuel Correia Gonçalves 
- Rui de Melo Pato 

Somos um conjunto de médicos independentes de qualquer tute
la, unidos neste programa de acção, libertos de esparti lhos e in
fluências senão as,ditadas pela vontade de 01elhorar a saúde e as 
condições do exercido médico. nessa medida assumiremos todos 
os projectos tendentes a atingir estes desideratos. ·Queremos o 
diálogo com "todas as organizações médicas, lutar.emos para se 
conseguir a unidade na defesa e prestígio dos médicos, mas "sere
mos intransigentes na manutenção da autonomia e independência 
da Ordem dos Médicos. 
Tudo faremos para levar a Ordem dos Médicos a desempen
har todas as funções que lhe cabem, sendo· o garante da boa 
prática médica e do prestígio dos seus profissionais perante 
a população portuguesa. 

Somos uma equipa e temos um projecto: 

O Ser Médico 
As últimas décadas foram palco de grandes transformações nas 
vivências, .nos valor.es e nas atitudes. A comunicação e a infor
mação foram o motor das trocas culturais entre as comunidades e 
levaram ao questionar de verdades adquiridas, ao ábrir de novas 

· perspecUvas, ao mediatizar da vida quotidiana. · 
Também na medicina a fáci l acessibi lidade de toqos ã informação 
ajudoy a criar expectatívé!S irreais quanto às capacidades de inter
venção. No entanto a medicina para além de uma ciência é tam
bém uma arte em que o médico intervêm como mediador na apli
cação da ciência ao homem. Se não entendermos este pressupos
to teremos dificuldade em compreender os limites da medicina, 
incorrendo no erro. de uma aplicação mecanicista da ciência ã 
doença e não ao doente. , ' 
Assim o médico neste tempo de alta tecnologia, tem que saber re
criar a relação médico-doente. Ter-se-á que ultrapassar os cons
trangimentos do sistema, do enquadramento e até da própria es
trutura e focalizar no doente, fragilizado, as capacidades e compe
tências do médico. Temos que ultrapassar a pai10plia de pressões 
para aumentar a produtividade e a quantificação de actos médicos 
sem valorização da qualidade, combatera cientismo positivista as~ 
sente no paradigma da medicina como ciência exacta, reflectir so--
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bre o papel do médico nas sociedades contemporâneas, abrir es
paço para a magia da relação empática, apaziguadora do sofrimen
to humano. 
O prestígio que a classe médica adquiriu ao longo dos anos foi um 
esforço de muitas gerações. Não vamos deixar desbaratar este ca
pitaL pelo que orgulhosamente vamos enfren'tar o futuro, vestindo 
e cultivando os princípios e valores huma~istas que são apanágio 
da classe, de espírito aberto à realidade social e às novas aquisi
Ções científicas e tecnológicas da investigação médica. Impõe-se 
afirmar que o médico não é um mero técnico de saúde, mas um 
executor de uma arte cujo objectivo é minorar o sofrimento e 
combater a doença: 

Sistema de Saúde 
O Sistema de Saúde Português está a atravessar um período de 
certa agitação. Persistem algumas dúvidas quanto ao futur9, com 
as soluções apontadas a não respeitarem uma linha estratégica 
c~erente. No sistema coexistem três vertentes: a medicina liberaL 
a convencionada e a pública. A falta de articulação, o excessivo 
peso burocrático, bem como a fa lta de clarificação dos reais pa
péis de cada um dos sectores, têm contribuído para a ineficácia e 
pouca competitiv idade do sistema. 
O Sistema Português tem que basear-se num Serviço Nacional de 
Saúde eficíente, bem estruturado, competitivo, que garanta a não 
discriminação no acesso aos cuidados e motive os profissionais. 
Defendemo-lo como á espinha dorsal do sistema, devendo articu
lar-se de modo racional com os outros sectores de prestadores e 
ser o motor da formação médita, da investigação e da diferencia-

' çâo técnico-científica. 

Defendemos para o sistema de saúde: 
• Criação alternativa no sistema, separando o financiador do pres
tador e admitindo outros pagadores. 
• O Sistema deve ser centrado na pessoa e orientado para os resul
tados (g~nhos em Saúde). 
• Autonomia administrativa e financeira das unidades, com orça
mentos prospectivas e incentivadores da qualidade. 
• Uma gestão que separe a direcção administrativa da direcção 
clínica. 
• Em todos os Cuidados de Saúde deve introduzir-se a responsabi
lização centrada na avaliação dos resultados. 
• Os Serviços devem ser geridos em função de uma hierarquização 
vertical por competências técnico-científicas, salvaguardando a 
autonomia em exercício de cada profissional. 
• Definir uma Carta Hospitalar, identificando níveis -e tipos de hos
pitais baseados nas necessidade em saúde. 
• Introduzir a noção real de administração de saúde, planeando o 
sistema em função das necessidades. 
·Lei Quadro das Convenções assente na centralização da idonei
dade técnico-científica e sem discriminação dos prestadores. 
·Criar condições para uma efectiva livre escolha do doente. 

A Evolução da Ordem dos Médicos 
A Ordem dos Médicos foi durante muitos anos uma organização 
fechada, centrada nos exames de especialidade e assumindo a 
defesa corporativa e sindical dos médicos. 
Com o aparecimento dos Sindicatos Médicos a negociação e 
reivindicação salarial foi naturalmente e por lei, atribuída a estas 
organizaçóes. Os dirigentes da Ordem dos Médicos de então não 
quiseram assumir o papel da defesa da qualidade da formação e 
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distanciaram-se dos profissionais que nas unidades públicas foram 
fazendo os seus internatos. Houve nos últimos anos uma mudança 
profunda com o assumir das responsabilidades na formação e 
avaliação dos internatos, com a avaliação da idoneidade formativa 
~.os serviços, com a democratização e descentralização das suas 
estr~1turas, com a reavaliação do papel dos Colégios de Especiali
dade, e com as propostas tendentes a melhorar a qualidade dos 
cuidados prestados. Houve igualmente uma maior intervenção nos 
problemas que .dizem respeito à Saúde e um maior cuidado na 
observância do Código de Ética e Deontologia. 
A Ordem dos Médicos assume claramente qs questões técnicas, 
pugnando pela melhoria da qualificação profissional e das condi
ções do exercício da medicina, pela independência técnica dos 
médicos, pelo respeito pelo Código de Ética e pela crítica aos mo
delos e incongruências da gestão do Sistema de Saúde, que tem 
nítidos efeitos perversos no atendimento dos doentes. A Ordem 
dos Médicos defenderá sempre a separação de campos de acção 
especificas das organizações médicas, quer sindicais, quer das as
sociações de prestadores de serviços convencionados. 
Nem tudo o que se fez está acabado, fundamentalmente porque a 
uma posição antiga e rotinada de mera auto-defesa e crítica ao que 
era legislado, a Ordem foi capaz de liderar iniciativas e conquistar a 
posição de parceiro privilegiado sobre os mais variados temas: a 
Formação Médica, o Sistema de Saúde, a gestão do Serviço Nacional 
de Saúde, a Política do Medicamento, novas formas de exercício para 
os médicos jovens, uma proposta da Lei Quadro das Convenções, 
uma proposta de Lei da Saúde MentaL uma proposta de Lei sobre o 
Acto Médico, prorrogação do vinculo dos jovens especialistas. 
Apesar dos esforços feitos para uma boa comunicação entre médi
cos e da criação de espaços adequados especi ficamente para o 
convívio da classe, permanecem ainda dificuldades na mobiliza
ção para o debate, passando uma imagem geral de passividade pe
rante os problemas que directamente lhes dizem respeito. Embora 
reconhecendo dificuldades _em ultrapassar este problema, estão 
estudadas e definidas formas inovadoras de motivação de todos 
os Colegas. 
A Classe Médica sofreu o maior ataque de que há memória aquan
do das denúncias nas relações com a Indústria Farmacêutica, Não 
assumindo · uma atitude de encobrimento (que seria altamente 
fragilizadora e indiciadora de que não se querer descobrir even
tuais prevericadores}, a Ordem dos Médicos prestigiou a classe e 
ganhou a confiança das populações, como demonstraram as son
dagens, que nos dão a confiança de 90% da população. 
O médico tem que saber lidar com as problemáticas emergentes 
das sociedades modernas e aliar ao seu técnico-científico, a capa
cidade para debater todas as questões da saúde, da vida, da mor
te, bem como as inevitáveis notícias sensacionalistas decorrentes 
da mediatização do quotidiano. 
Estamos a começar a dar passos neste caminho. 

O QUE FOI fEITO 
Assumimos todo o trajecto percorrido na .Ordem dos Médicos co
mo o Projecto "A Ordem dos Médicos: A Casa de Todos os Médi
cos" e com o mandato seguinte com o lema "Consolidar a Mu
dança: O desafio da Qualidade", como uma modificação lenta mas 
progressiva nas perspectivas de acção, de estar 

1
e exercer a 

actividade profissional. 
Destacamos os aspectos mais significativos: 
• Democratizou-se a Ordem dos Médicos, com a introdução das 
eleições para os Colégios da Especialidade. 
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• Descentralizou-se a estrutura da Ordem, com a aquisição de Sédes 
Distritais em todos os Distritos e passando para os Conselhos Dis
tritais alguns serviços administrativos e de consultadoria jurídica. · 
• Equipou-se á Sede Regional cdm um auditório e com uma sede para 
o Clube Médico que está aberto todos os dias excepto ao domingo. 
• Conseguiram-se modificações na gestão das unidades de saúde, 
de que destacamos a eleição do Director Clínico. · 
• Fez-se cumprir a "Titulação Única" com admissão aos Colégios de 
todos os Colegas com um exercício profissional comprovada
mente competente. 
• ~brir~m-se novas áreas de "competências" profissionais. 
• Fez-se publicar em Diário da República o Estatuto Disciplinar da 
Ordem dos Médicos. 
• Prorrogação do vínculo para os jovens especialistas que foi publi
cado recentemente. 
• Um conjunto de propostas de Reforma do Sistema de Saúde que 
foram publicados na separata da revista com o nome "Saúde". 
• Eleição do Direct0r Clínico. 
• PrÓposta para a Política do Medicamento. 
• Proposta parà a Prova de Comunicação com o doente no acesso 
ao Internato Complementar. 
• A comparticipação nas receitas dos consultórios 
• Proposta· da Lei Quadro das Convenções (subvertida em alguns 
aspectos). foi um assunto controverso, mas acabou sem deixar 
estragos. · 
• Protocolo çla relação Médico/Indústria Farmacêutica que permitiu 
áos médicos continuarem com o apoio à formação. 
• Proposta da Lei sobre Acto Médico. Lei fundamental para a 
Medicina, que repõe a hierarquia científica a afasta todos os que 
não têm qualificação na área da Saúde. 
Esta é a verdade sobre o' que foi feito nos últimos anos. 
Nunca nenhuma Direcção fez tanto. 

O QUE NOS PROPOMOS: 

A · Objectivos Gerais 
• Recriar o Acto Médico como uma actividade coordenada ·pelo mé
dico, hierarquizada e integrando outros profissionais complemen
tares na prestação de cuidados, sempre sob orientação médica. 
Deste m~do poder-se-a acabar com as práticas alternativas que 
não sejam aceitáveis num país moderno e que se servem do sofri- . 
menta para iludirem a populaçâo, bem como pôr fim às tentativas 
de usurparão de (al'áticas e técnicas que só aos médicos compete 
executar. 
• Desenvolver a Carreira Médica e estendê-la a todas as unidades 
de saúde, sejam públicas ou privadas. 
A Carreira Médica é assumida como trajecto de diferenciação pro
fissional, independente do vínculo contratual e lugar privilegiado 
de formação e afirmação de competências clínicas. 
• Defesa de critérios éticos no exercício médico, adequando o 
Código Deontológico em matérias que necessitam ser revistos. 
• Alterar pressupostos no Código Disciplinar de modo a torná-lo 
extensível ao sector público e privado. 
• Aumentar a descentralizarão, criando condições para uma dese
jável revisão dos Estatutos, <le modo a permitir um funcionamen
to mais democrátiCO e dinãmiCO, respondendo rapidamente às SO· 
licitações que hoje se põem. · 
• Operacionalizar a acção dos Colégios de EspeCialidades . . Estes 
têm que ser os órgãos responsáveis pelas questões técnicas. 
Internamente haverá que criar um órgão funcional que integre os 

Colégios e o Conselho Nacional Executivo, para uma correcta e efi
caz articulação. 
• Contribuir com propostas que garantam uma real eficácia e quali
dade na gestão do S.N.S., promovendo a estabilidade nas diferen-
tes estruturas de . saúd~ . '· 1 

· · '·· . ' · ' 

• Contribuir para um aperfdçoamento 'do-sistema de saúde)lue 
garanta qualidade nos cui.dados prestados, equidade no acesso e 
f:ontinuidade dos cuidados abs utilizadores. 
• Colaborar na elaboração de modelos compensatórios para os 
médicos, que valorizem a dedicaÇão e o desempenho profissional, 
.melhorando a rentabilidade. e estejam. de acordo com as dÍsponi- · 
. bilidades quer do sistema, quer dos profissionais. 

B · Objectivos Específicos 

Educação Médica 

1. Ensino pré-graduado 
• Contribuir para a definição das competências a adquirir durante 
esta fase formativa 
• Reforço do ensino da Ética e Deontologia. 
• Ensino de matérias ligadas à organização e gestão do sistema de 
saúde. 
• Alargar os numerus clausus contribuindo para a adequação das 
capacidades formativas ao planeamento correcto das necessidade. 

2. Ensino pós-graduado 
• Reformulação do Internato Geral através da definição dos seus 
objectivos e competências a adquirir. 
• Discussão da noção "Tronco Comum" nos Internatos Co~ple-
mentares. · 
• Revisão e adequação da "Titulaçào Única". 
• Elaboração de mapa de idoneidades.-
• Alargar a diferenciação técnica (Carreiras Médicas) às unidades 
de saúde privadas. 

3. Formação contínua 
• Creditação pelos Colégios de Especialidade das acções de for-
mação. • 
• Criação de um "fundo" para apoio formativo no país ou no estran
geiro, nomeadamente atrav~s aa contribUição do Ministério da 
Saúde e da Indústria Farmacêutica. ' 
• Recomendações terapêuticas - fórmula a intensificar como guia 
do "estado de arte" 

Exercício da Medicina 
• Intransigência na defesa da Independência técnica das suas 
funções. 
Fazer cumprir as normas éticas que presidem ao exercício' profis
sional. 
• Intransigência na defesa da independência técnica dos médicos, 
bem como no cumprimento das normas éticas que presidem ao 
exercício profissional. 
• Permitir inovações no modelo· da praxis que motivem os· profis· 
sionais e garantam a melhor qualidade no atendimento dos doen· 
tes. 
• Pugnar para que a profissão médica, com um exercício de eleva· 
do risco, seja declarada "profissão de risco':. -
• Desenvolver novos sectores da medicina que garantam saídas 
profissionais aos jovens médicos. · 
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· Garantir a observância de contratos de prestação, em que seja 
vedada a existência de tabelas remuneratórias abaixo dos valores 
mínimos negociados. 

SisteQJa de Saúde 

I. S. N. S. (referência fundamental do sistema). 
· Promoção dos critérios de avaliação da qualidade. 
• Contribuir para o uso adequado dos recursos. 
• Garantir condições de exercido profissional digno. 
• Propõr alterações â gestão das unidades de saúde que garantam 
a independência da Direcção Clinica. 
• Propôr formas de responsabilização efectivas para os gestores 
dos serviços. 
· Monitorização do desempenho e da qualidade. 

2. Monitorizar a aplicação da legislação sobre o Acto Médico. 

3. Defesa do prestigio dos Médicos através da independência 
técnica e da qualidade do exercício médico. 

'f, Lutar por uma correcta Lei Quadro das Convençõe~, defi
nindo claramente o papel do sector público e do sector . conven
cionado. 

5. Elaboração de uma carta de Principios com os direitos e de
veres dos Médicos tanto privados como públicos, que seja a con
sagração da Actividade Médica. 

6. Revisão do Código de Ética e Deontologia adaptando-o â 
realidade moderna. 

7. Estimular a aplicação de leis que visem a reforma do Sis· 
tema de Saúde desde que orientados por uma melhor prestação 
de cuidados e salvaguardem todos os direitos dos Médicos e a 
hierarquia técnica científica. 

Organização Interna 
• Manter uma gestão finance ira rigorosa. 
• Operacionalizar o Conselho Nacional Executivo de modo a dotá
lo de melhorar capacidade de resposta. 

• Informatizar toda a estrutura da Ordem dos Médicos em rede, de 
forma a melhorar todos os circuitos de informação. 
• Alterar o modelo organizativo do Conselho de Colégios, garanti
ndo a homogenizaçâo das práticas, dos conceitos e orientações. 
• Estudar a viabilidade d(': adequação das estruturas da Ordem dos 
Médicos às exigências de uma maior participação das várias estru
turas nas decisões. 
• Criar comissões e forum para estudo de temáticas importantes 
para a classe, bem como para consultas so?re matérias em dis
cussão. 
: Descentralizàr cada vez mais os ~erviços da Ordem dos Médicos 
e garantir a prestação de novos serviços. 
· Pôr em desenvolvimento o Fundo de Solidariedade de modo a 
prestar apoio efectivo a Colegas e familiares em condições precárias. 
A este nível estão criadas condições para a ·reorgan ização deste 
fundo e para estudo das propostas que a comissão criada para 
este fim, vai apresentar. 
• Desenvolver· o Clube Médico nas vertentes SOCÍé!ÍS. Aqui' realçamos 
um compromisso de criarmos uma área voltada para os médicos 
idosos, onde possam encontrar amigos, ter actividades de lazer. 
• Criar um Fórum que reúna "delegados" de todas as unidades de 
saúde e onde se possam discutir os vários assuntos da saúde. 

Acção Internacional 
Na acção internacional encontramo-nos numa fase de afirmação, 
com as actuais presidência do Permanent Worl~ing Group of Euro
pean Junior Doctors e da European Union of General Practtioners e 
de algumas de secções mono-especializadas da UEMS, Secretário 
Geral da FEMS, importa continuar o trabalho de modo a garantir: 
• A aprovação da proposta da Ordem dos Médicos sobre Boards 
Europeus. 
· Hornogenizada toda a politica de equivalência de títulos e licen
ciaturas em medicina dos médicos estrangeiros (fora da União 
Europeia). 
· Conhecimentos da lingua do pais acolhedor, de modo a possi
bilitar uma efectiva relação médico-doente aos Colegas oriundos 
dos diferentes países. 
• Afirmação da Acta Médica como Revista científica do espaço lusó
fono e centro de difusão da cultura médica em Língua Portu-guesa. 
· Fomentar acções que permitam uma colaboração fraterna com 
as Associações Médicas dos Pálop's. 

. 
LISTA B 

EM NOME DOS MÉDICOS 
POR UMA ORDEM DINAMIZADORA E AGLUTINANTE 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
- Agostinho Almeida Santos 
Vice Presidente 
-José Manuel Azenha Tereso 
I 2 Secretário 
- Maria Luísa Henriques Costa 
22 Secretário 
- Maria Fátima Lopes Oliveira Ferreira Carvalho 
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CONSELHO REGIONAL 

- Alberto Ferreira Seabra 
- Anette Felicidade d'Aimeida 
- António Luís Morais Ferreira lsiqoro 
-Armindo Alexandre Mendes 1\ebelo 
- Carlos Abílio Costa Ferro 
- Carlos Manuel Costa de Almeida 
-José Armando Marques Neves 
- Luis Filipe da Fonseca Lopes da Silveira 
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- Manuel Soares dos Santos Cunha 
-Maria José Ferreira Ferros Hespanha · 
- Paulo António Santos Temido Caetano 

\ 

CONSELHO FISCAL REGIONAL 

Presidente 
- Mário Alberto Domingos Campos 
- Pedro Miguel Guerra Ribeiro 
- Rui Rodrigues .Baptista 

CONSELJIO DISCIPLINAR REGIONAL 

- Carlos Silva Guardado 
- Fausto Afonso Pontes 
- José Nicolau Dias da Fonseca 
- Júlio Fortunato Marques Soares Leite 
- Mateus Amado Mendes 

RAZÕES DE UMA CANDIDATURA 

Um grupo de médicos identificado ,çom o projecto consubstancia· 
do no Manifesto do Grupo da Cúria, convictos de que o pluralis· 
mo e a diversidade deverão se(entendidos como valores de enri· 
quecimentci mútuo e de coesão e conscientes do que lhes exige a 
solidariedade voluntária enquanto candidatos a Membros dos Cor· 
pos Gerentes .da Secção Regional do Centro decidiu apresentar-se 
como alternativa ao próximo Acto Eleitoral. 

As razões da nossa candidatura derivam da procura da res· 
posta às duas questões seguintes: . 
1. Revemo-nos na prática da actual Ordem ? 
2. Revemo-nos nos comportamentos, posturas ou imagens dos 
actuais Corpos Gerentes ? 
O NÃO unãnime é paradigmático da grave crise a que foi conduzi· 
do a Ordem nos últimos anos, sendo de importãncia fundamental 
que volte a reencontrar-se com os médicos e que seja reconheci· 
da por estes t omo uma voz autorizada e imprescindível. ' 

É de importãncia vital para a sua sobrevivência, como estrutura 
organizativa, representativa de todos os médicos que, sem regres· 
sar a um passado, ainda não muito distante, de uma Ordem .essen· 
cialmente virada para o exercício de uma medicina liberal centran· 
do muito da sua acção nos exames de especialidade e assumindo 
a defesa corporativa e sindical dos médicos, a Ordem se REEN· 
CONTRE com os seus estatutos, cortando êom o afastamento que 
grande parte dos actuais dirigentes se permitiram em relação ã 
classe que deveriam representar. 
A acção negativa destes dirigentes consuma-se ·numa verdade 
inquestionável que é a de que se a inscrição e quotização não fo·s· 
sem obrigatórias a Ordem j á não existiria por falta de membros ou 
então estaria numa situação financeira totalmente incontrolável. 
Preocupada em intervir em todas as esferas da. vida nacional a 
Ordem dos últimos anos tem servido para palco de vaidade, pro· 
tagonismo e promoção .política de uns poucos, confundindo-se 
com um qualquer partido político secundário da vida pública, mal· 
baratando o prestígio, o crédito e a respeitabilidade tradicional· 
mente conferidos aos Médicos, fruto do esforço de muitas gera· 
ções. Deixou-se arrastar para o debate de questões menores, não 
raras vezes meramente jornalísticas, com algl;lnS dos seus mem· 
bros numa situação de promiscuidade de funções dado desem· 

· penharem simultaneamente funções de dirigentes na Ordem e no 
Ministério ou no seu aparelho. 
E, se a promiscuidade dos· médicos com os outros agentes que 
actuam no campo da saúde é um problema deonto}ógico, discipli· 
nar ou criminal, a promiscuidade dos membros dos Corpos Ge· 
rentes da Ordem com o poder é um problema Ético que não deve 
de modo algum persistir. 

Daí a necessidade sentida: 
• de contribuir para inverter radicalmente este rumo; 
• de criar uma sólida alternativa que rompa com a prática seguida 
nos últimos anos, · 
• da nossa afirmação dever ser feita com base na diferença e no 
fazer aquilo que os outros não fizeram. 

Para tal reconhece-se como indispensável que o nosso PROGRAMA 
e sobretudo a nossa praxis! contenha um conjunto de princípios e 
de ideias que mobilize e aglutine todos os médicos em torno de 
uma Ordem Moderna, em que todos deverão ser agentes particí· 
pativos fundamentais no seu quotidiano e na qual todos se revê· 
jam. 
Princípios e ideias tradutoras da verticalidade, transparência e 
bom senso com que nos comprometemos a desempenhar os.car· .. 
gos. 
Princípios e ideias que consideramos fundamentais à recuperação 
pelos médicos do lugar que por direito próprio devem t er nas 
mudanças que se pretendem e desejam nos domínios da Medicina 
e da Saúde e que o Estatuto da Ordem dos Médicos lhes outorga. 
Mudanças nas quais deve estar sempre presente a encruzilhada, 
onde se encontra o .que deve permanecer e o que deve mudar. 
Princípios e ideias que consubstanciem o papel i:le parceiros por 
direito próprio, de intervenientes directos, críticos do sistema 
quando necessário, mas sempre disponíveis com total ábertura, 
para propor alternativas que visem melhorar o ensino pré e pós 
graduado, a formação médica contínua, a investigação e os cuida· 
dos de saúde, com defesa intransigente dos princípios éticos e 
deontológicos e dos direitos e deveres da nossa classe. . 
Princípios e ideias pelos quais os médicos integrantes das listas EM 
NOME DOS · MÉDICOS POR UMA ORDEM DINAMIZADORA E AGLU· 
TINANTE, assumem a responsabilidade de trabalhar de acordo 
com os princípios estatutários. 

RAZÕES DAS NOSSAS PROPOSTAS 

PRINCÍPIOS .E IDEIAS com base nos quais os médicos integrantes 
das listas EM NOME DOS MÉDICOS - POR UMA ORDEM MOBI· 
LIZADORARA E AGLUTINANTE consubstanciam as suas propostas 
nos domínios: 

I · ÉTICA E DEONTOLOGIA 

CONSIDERAMOS: 
• Que os princípios fundamentais da ética, constituídos como .um 
conjunto de valores emanados das teorias humanistas que ao 
longo dos séculos se têm oposto à degradação de valores morais, 
devem ser observados por todos os médicos e inspirar o exercício 
da sua actividade profissional; 
• Que a Deontologia Médica não pode estar ao sabor de modas ou 
de pensamentos dominantes num determinado tempo social, 
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devendo ser racionalizada a partir de valores fundamentais da 
ética médica; 
· Que o aparecimento de prestadores não médicos no campo da 
saúde procurando essencialmente o lucro, poderá criar condições 
propiciadoras do infrigimento dos princípios fundamentais · que 
devem nortear sempre a nossa profissão; 
• Que será pela adesão franca aos principias da Ética Médica que 
a classe saberá encontrar a dignidade e a força capazes de dar a 
resposta condigna a todos aqueles, médicos e não médicos, que 
hoje procuram denegri-la. 

2 · ACÇÃO DISCWLINAR 

CONSIDERAMOS: 
• Que a Ordem, sendo a única instituição dotada do saber, isenção 
e rigor necessário para avaliar a adequação técnica e ética do com
portamento dos médicos! deverá ter uma acção disciplinar dirigi
da á salvaguarda do bom nome e credibilidade da clâsse; 
· Que, embora a maioria dos médicos tenha uma actuação cor
recta, se toma necessário não "meter a cabeça na areia" e "sepa
rar o trigo do joio" nos casos em que a sua actuação se afas(a da 
nonnalidade; 
• Que se torna necessário inverter todo um clima de súspeição sis
temática de que os médicos têm sido vitimas através de campan
has de desinformação nos órgãos de comunicação social, com 
.agressões ao seu bom nome e à sua dignidade. 

3 · POLITICA DE SAÚDE 

CONSIDERAMOS: 
• Que assistimos actualmente_. não a um processo de reforma glo
bal definido e explícito do S.N.S., mas a uma série de mudanças 
que, no essencial vão a reboque das circunstâncias e da dinâmica 
de mudança da própria sociedade e dos seus valores; 
• Que este processo de mudança encontra razão de ser na cres
cente ·pressão, de vária ordem que desde a década de 70, mas 
mais acentuadamente durante a de 80, tem sido exercida sobre os 
sistemas de saúde da generalidade dos países da OCDE, visando 
a sua mudança; 
• Que as transformações em curso devem procurar dar resposta a 
objectivos concretos da politica de saúde, consubstanciados num 
conjunto de acções e decisões que possam permitir à população 
portuguesa como um todo, ter acesso mais fáciL em tempo mais 
rápido e em melhores condições de equidade e de humanidade, 
com maior grau de satisfação, aos cuidados de saúde de qúe ne
cessita nos domínios da prevenção, terapêutica e reabilitação; 
• Que hoje torneadas as preocupações com os chamados "ganhos 
de saúde" ou com o "estado de saúde" das populações, se torna 
premente centralizar, de uma forma directa ou indirecta, a acção 
noutras áreas como as dos "gastos com a saúde", a da garantia de 
qualidade- na qual a acreditarão deve desempenhar um papel fun
damental -e a do grau de satisfação dos utentes- em que os médi
cos são uns dos utentes internos; 
• Que seja qual for o estatuto jurídico das instituições de saúde, 
torna-se premente encontrar formas organizativas ou de gestão 
mais flexíveis e mais incentivadoras do desenvolvimento de com
petências e de eficiência; 

• Que as formas de gestão não deverão ser limitativas da autono
mia profissional com responsabilizarão a qual deverá por principio 
ter em conta os problemas de microeficiência na utilização dos 
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recursos com as decisões clínicas a terem por base critérios de 
custo/éfectividade; 

· • Que as formas de gestão não devem ter por base uma pura e sim
ples gestão economicista de contenção de custos; 
• Que as formas de gestão devem permitir outro sistema retributi
vo que seja incentivador para os que trabalham e penalizador para 
os que pouco fazem, com a fundamental implementação de um 
novo leque retributivo correspondente às diferentes competências 
profissionais e às distintas responsabilidades; 
• Que as formas de gestão devem permitir a introdução de meca
nismos de competetividade - ainda que administrada - basicamen
te a partir da proposta de separação das funções de proprietário e 
de financiador das funções de prestador de cuidados de saúde; 
• Que as formas de gestão devem conduzir ao cessar do sistema 
de nomeação política das administrações das instituições de 
saúde, substitu indo-as por profissionais munidos de saberes de 
gestão, de modo a que a responsabi lização, principio fundamental 
em gestão e indissociável da autonomia, possa ser instituída; 
• Que se os saberes fundamentais à equação e implementação das 
reformas estruturais terão que ser outros que não apenas saberes 
médicos, os médicos não pol;lerâo deixar de ser dos principais 
agentes, quer impulsionadores quer intervenientes, e não apenas 
meros espectadores, das transformações em curso; 
• Que a mudança só será bem suced ida se protagonizada por 
médicos estimulados e motivados e consequentemente determi
nados na assunção dessa mudança participando activamente no 
processo que a ela conduzirá; 
• Que é fundamental ao sucesso das reformas estruturais no domí
nio da medicina hospitalar, não só a definição de uma correcta e 
hierarquizada carta hospitalar, nias também toda uma nova con
ceptualização do hospitaL que hoje ainda continuamos a cohstruir 
e que é impeditiva da implementação de novos conceitos na pres
tação de cuidados e da obtenção da microeficiência na utilização 
dos recursos; 
• Que a falta de atracção pelas Carreiras de Medicina Geral e Fami
liar e de Saúde Pública, traduzido na redução dramática do núme
rd de médicos destas Carreiras (27% e 3% do total) se deve às 
condições de trabalho que lhe são impostas e não à sua menor di
ferenciação técnica, científica ou de prestígio; 
• Que estas Carre iras, que têm sido as mais abandonadas pelo po
der politico, necessitam de obter o reconhecimento que indubita
velmente merecem, dado o papel fundamental que desempenham 
no S.N.S.; 
• Que a melhoria de cu idados de saúde se obterá com a correcta 
articu laÇão entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de 
saúde secundários, a partir do aumento substancial dos recursos 
humanos na área dos primeiros; 
• Que a assimetria no número de médicos das diferentes carreiras, 
agravada com o número de reformas previsíveL colocará graves 
problemas na prestação de cuidados preventivos e curativos com 
garantia de qualidade; 
• Que as Carreiras Médicas devem ser assumidas como trajecto de 
diferenciação profissional e de afirmação de competências clinicas 
e não apenas como um mero instrumento de incidência remune
ratória; 

4 · FORMAÇÃO MÉDICA 

CONSIDERAMOS: 
• Que a qualidade dos cuidados de saúde é indissociável da forma-
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ção médica pré e pós,graduada, da formação contínua e da inves
tigação; 

· • Que a qualidade dos cuidados de saúde é indissociável do 
· planeamento correcto do número de médicos necessário, sendo a 
falta daq\Jele - situação actual : sinónimo de irresponsabilidade e 
de burocracia cega das diferentes estruturas; , ·· 
• Que os numerus ·alaQsus·praticados, o numero de vagas dos 
diferentes internatos e das diferentes espfecialidades, não têm tido 
pop!base quaisquer estudos prospectivosr'' · ' 
• Que o ênsino pré e pós-graduado não corresponde às necessi
dades de formação dos jovens que deve ter em conta um plano 
formativo que vá ao encontro de um conceito há décadas univer
sal de que a medicina aprende-se fazendo; 
• Que a falta de planeamento dos numerus clausus, traduzido nu
ma política de estrangulamento excessivo na admissão às Escolas 
e numa defesa primária dos interesses imediatos, conduzirá num 
futuro próximo a um número insuficiente de médicos portugueses 
para a cobertura das necessidades em cuidados de saúde; 
' Que, aprendendo-se a medicina fazendo, o ensino pré e pós-gra
duado não pode nem deve estar confinado às unidades prestado
ras, por excelência, de cuidados terciários; 
• Que sendo a avidez dos Serviços por Internos universaL ela terá 
que ter por base as necessidades de formação e todo o prestigio 
e idoneidade do Serviço como centro de formação e não porque 
os Internos são necessários como mão de obra barata ou para 
fazer face às urgências; 
• Que se conceptualmente todos aceitam a atribuição de idonei
dade formativa aos Serviços mediante a avaliação permanente da 
sua actividade assistência!, docente e de investigação, como ine
rência dos Colégios de Especialidade, esta avaliação não poderá 
basear-se em crit~rios puramente quantitativos nem ser influen
ciada por qualquer lobie, devendo ser atribuída a qualquer Ser
viço, independentemente do nível hierárquico da instituiçã ' com 
total transparência; 
• Que os médicos devem assumir, de consciência tranquila e com 
transparência, a colaboração de décadas da indústria farmacêuti
ca na formação pós-graduada e contínua, pautando-se essa rela
çãp pela evidência da não existência de promiscuidade; 
• Que essa colaboração não pode nem deve isentar os respon
sáveis pela formação- o Estado, as Universidades, os Hospitais, os 
Centros de .Saúde e os empregadores privados - das suas obriga
ções, nem representar a imposição de um qualquer sistema quan
titativo de avaliação de congressos; 

5 · JOVENS MÉDICOS 

CONSIDERAMOS: 
• Que o futuro da medicina portuguesa depende deste grupo de 
médicos mais novos; 
• Que eles representam a continuidade das noss.as aspirações e 
dos nossos valores; 
• Que deverão ser motivo da maior preocupação e atenção por 
parte da Ordem dos Médicos; 
• Que não se ·deve substimar a capacidade dos jovens médicos em 
ajuizarem por si da sua vocação, interesses e perspectivas futuras; 
• Que o actual sistema de atribuição do número de vagas para as 
diferentes Carreiras e para as diferentes Especialidades é um sis
tema aleatório ·sem qualquer planeamento; 
• Que p actual sistema de atribuição de vagas significa, num núme
ro razoável de casos, o consumar de desperdício de recursos e a 

frustração - muitas vezes de um modo injusto - das expectativas 
criadas em muitos dos jovens médicos sugerindo em alguns 
casos, em maior ou menor grau, uma obstrução arbitrária; 
• Que em algumas Especialidades, ou Sub-Especialidades, como 
Medicina Interna, Cuidados Intensivos, Infecciosas, Cirurgia GeraL 
Neurocirurgia e Cirurgia Cardiotoráxica, nas condições actuais se 
deverão criar incentivos de ligação à carreira, sob pena de vermos 
fugir da sua escolha os mais vocacionados ou mais capazes; 
' Que o processo formativo é bidireccional e que os mais novos 
não são agentes passivos, receptores de conhecimentos ministra
dos, mas factores de desenvolvimento, estimulo ao desempenho 
dos mais velhos e divulgadores dos conhecimentos mais actuali
zados; 
• Que o desempenho e a precarização de trabalho são não só 
injustos para as suas vitimas, os mais novos, mas também fac
tores de destruição da qualidade da Medicina como um todo; 
• que a qualidade dos Internatos, as garantias que a legislação por
tuguesa - pioneira na Europa - concede aos Internos e o nosso sis
tema organizativo não podem ser postos em causa ou destruidos 
na ãnsia de utilização de mão de obra barata; 

6 · POLÍTICA INTERNACIONAL DA ORDEM 

CONSIDERAMOS: 
• Que os médicos portugueses devem colaborar com todas as es
truturas europeias em que por direito próprio estão representados; 
• Que devemos privilegiar o diálogo com a comunidade cultural 
afro-latina-europeia, que tem o português como língua e tradição; 
• Que a realidade da nossa integrarão europeia, seja qual for a rea
lidade da nossa demografia médica - daí a inutilidade do numerus 
clausus como limitativo do número de médicos portugueses no 
mercado de trabalho - nos colocará sempre como potencial pais 
importador de mão de obra médica. · · 

7 · A ORGANIZAÇÃO 

CONSIDERAMOS: 
• Que a grande maioria dos médicos vive Jloje divorciada da sua 
estrutura organizativa de referência; 
• Que é um lugar comum que grupos de médicos, mesmo os 
responsáveis por um passado bem recente, se candidatem em 
nome da mudança, ou mesmo da r\lptura, que normalmente rep
resenta uma ruptura na continuidade; 
• Que é um lugar comum que os mesmos ou outros grupos de 
médicos se candidatem prometendo dinamizar a Ordem - nem que 
isso represente o regresso ao passado; 
• Que é um lugar comum que os mesmos ou outros se candidatem 
prometendo independência e isenção, assistindo-se não raras vezes 
à imediata aceitação de cargos de nomeação governamental ou à uti
lização da Ordem como trampolim para a ascensão na profissão; 
• Que é um lugar comum muitos Colegas aceitarem participar em 
listas sem grande disponibilidade ou motivação, proporcionando 
depois o triste espectáculo de durante quase todo o mandato -
dois últimos anos - o Plenário dos Conselhos Regionais e o. Con
selho Fiscal Nacional não reunirem por não serem convocados ou 
não terem quorum; 
• Que mais do que o protagonismo de alguns muitas das vezes 
condicionado pela indisponibilidade dos outros, a actividade da 
Secção Regional ou do CNE deve resultar de um trabalho de 
equipa; 
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• Que hoje há quem prometa alterações estatutárias mesmo 
sabendo que só a Assembleia da República o pode fazer; 
• Que não devemos prometer conceitos vagos. 

ASSUMIMOS OS COMPROMISSOS EM TERMOS DE ORGANIZAÇÃO, 
CONSTANTES DO NOSSO MANIFESTO ELEITORAL 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

I · ÉTICA E DEONTOLOGIA 
- Promover o debate entre todos os médicos de todos os temas 
da Ética e da Deontologia que suscitem interesse ou controvérsia; 
-Auscultar os médicos sobre matérias do Código Deontológico 
em vigor que se julguem necessitar de serem revistas, sob a 
direcção do Conselho Nacional de Deontologia Médica; 
- Promover e defender nos fora internacionais as propostas dos 
médicos portugueses; 
- Contribuir com empenhamento para a eficácia do enquadra
mento legal do ACTO MÉDICO, indispensável para um efectivo 
combate ao exercício ilegal da Mediciná e a uma realista delimi
tação de fronteiras profissionais; 
-Assumir a defesa da independência técnica e deontolÇlgica do 
médico, no exercido da sua profissão, ainda que com responsabi
lização pelos seus actos, numa altura em que prestadores estra
nhos à profissão poderão criar constrangimentos ao pleno exercí
cio dessa independência; 
- Contribuir para a preservação inquestionável do respeito pelo 
doente enquanto ser humano sofredor e debilitado; 
- Pugnar para que a Ordem seja reconhecida pelas instáncias 
judiciais e Inspecção Geral de Saúde como perito privilegiado na 
fase de instrução dos processos decorrentes do exercício profis
sional dos médicos. 

2 · ACÇÃO DISCIPLINAR 
-Desenvolver acções no sentido de dotar o Conselho Disciplinar 
dos meios logisticos necessários à rápida análise dos processos e 
adequação em termos de tramitação processual; 
- Apoiar o Conselho Disciplinar nas suas iniciativas e contribuir 
para a dignificação da sua imagem a nive l institucional; 
- Assegurar aos cidadãos individualmente considerados e às 
instituições públicas e privadas do pais, a possibilidade de pedi
rem parecer auditor da Ordem dos Médicos sempre que pre
tendam apresentar queixa; 
-Dar apoio juridico aos médicos quando necessário, nos proces
sos judiciais contra os autores de denúncia caluniosa e de difama
ção através de órgãos de comunicação social; 
- Procurar alterar as regras do Cód igo Disciplinar que o tornem 
igualmente aplicável tanto no sector público como po privado. 

3 · POLÍTICA DE SAÚDE 
- Participar activamente, em diálogo firme e construtivo com o 
poder, na discussão e concretização de toda e qualquer reforma 
que represente uma solução para·110je, sem paradigmas de outro 
tempo, e que não seja o simples transpor para a nossa realidade 
(e o que seria mais grave se o for de um modo porventura distor
cido) de soluções encontradas por outros; 
- Contribuir para a concretizarão e defesa de um S.N.S. presti
giado, eficaz e de qualidade, que promova uma autêntica justiça 
social e salvaguarde os interesses fundamentais dos médicos; 

60 DOSSIER ELEIÇÕES 

- Contribuir com propostas que garantam uma real eficácia e 
qualidade na gestão do S.N.S., defendendo e incentivando a 
ACREDITAÇÃO como garantia de qualidade dos cuidados presta
dos; 
- Lutar pela implementação de melhores estruturas e cuidados 
de saúde, reconhecendo o principio da liberdade do doente; 
- Contribuir para a definição dos padrões de garantia de quali
dade assistência! e de linhas de orientação clinica (guidelines); 
- Contribuir para o desenvolvimento e prestigio das Carreiras 
Médicas que devem traduzir trajectos de diferenciação profissional 
e de afirmação de competências clinicas; 
- Defender o incentivo à autonomia com responsabilização das 
diferentes estruturas prestadoras de cuidados de saúde, indepen
dentemente do lugar que ocupam na sua hierarquia, com apoio ao 
desenvolvimento de centros de excelência, como reconhecimento 
de vocações específicas de um qualquer serviço de uma qualquer 
unidade de saúde; 
- Garantir a expressão de opinião dos médicos, através de au
dição e acompanhamento permanente dos seus Colégios de Espe
cial idade; 
- Pugnar por um maior investimento na área dos Cuidados de 
Saúde Primários, com melhoria progressiva e acentuada das con
dições de trabalho, compativel com a prática de uma Medicina de 
qualidade; 
-Pugnar pelo reconhecimento do papel fundamental dos Cuida
dos de Saúde Primários no S.N.S.; 
- Colaborar, em conjugação com os Sindicatos, sem interferên
cia no seu campo especifico, na implementação de um novo sis
tema de trabalho e retributivo que valorize a dedicação, as diferen
tes competências e as distintas responsabilidades; 
- Defender os interesses dos prestadores médicos convenciona
dos, contribuindo para a clarificação do papel dos diferentes 
prestadores do SNS; 
- Garantir a independência da Ordem em relação às entidades 
empregadoras, públicas ou privadas, de médicos, comprome
tendo-nos a não aceitar quaisquer cargos governativos ou privados 
que possam por em causa a autonomia da Ordem. 

4 · FORMAÇÃO MÉDICA 
- Defender o ajuste do numeres clausus das Faculdades de Me
dicina com base em estudos adequados quanto às· necessidades 
de formação de novos médicos; 

·- Colaborar numa continua e regular melhoria do ensino médi
co pré-graduado praticado nas Faculdades de Medicina; 
-Pugnar pela restruturação dos Internatos de modo a responder 
às necessidades de formação dos jovens médicos, incentivando a 
complementaridade entre serviços afi liados a fim de proporcionar 
uma formação mais equilibrada e de aproveitar mais eficazmente 
as competências dos diferentes serviços quer públicos quer priva
dos; 
- Incentivar a participação activa no ensino pós-graduado e ná 
formação continua através de acções dos diferentes Colégios de 
Especialidade; 
- Incentivar a manutenção do papel dos Colégios na avaliação 
da idoneidade dos serviços e na definição dos curricula de cada 
Especialidade ou Sub-Especialidade; 
- Propôr que as Direcções dos Colégios de Especialidade eleitos 
interpares possam agregar Colegas reformados com mérito reco
nhecido e disponibilidade para o cumprimento cabal e isento, da 
acreditação dos serviços e para a atribuição das idoneidades; 
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- Apoiar a defesa da titulação única dos especialistas, nos servi
ços públicos de saúde, promovendo a melhoria das regras técni
cas e práticas dessa realidade; 
- Não aceitar a imposição, nem jamais contribuir para a institui

. ção"de um sistema quantitativo de avaliação de congressos basea-
dos em. créditos .que possa, de forma direota ou indirecta, levar à 
!Te~ertificação idos títulos: .dos m~dicos; 

.c: . ,. '. . ~ ' I . 

S,i:.JOVENS MÉDICOS 
- .. Perspectivar o desenvolvimento de novas áreas da Medicina 
que garantam saídas profissionais aos jov.ens lJlédicos; 
-Apoiar a criação de incentivos que constituam, para os jóvens 
médicos, o estimulo da escolha de determinadas Especialidades 

· ou Sub-Especialidades tidas como de maior dificuldade de inser
ção no mercado laboral; 
-;- ·Privilegiar o diálogo na acção com o Conselho ·Nacional do Mé· 
dica Interno, a quem forneceremos os meios necessários à reali· 
zação das funções que os Regulamentos aprovados lhes atribui; 
- Auscultar os jovens médicos quer no âmbito do CNMI da Or· 
dem, quer da sua associação representativa, de acordo com as 
matérias em discussão; 
- Defender condições laborais iguais durante a realização dos in· 
ternatos, quer nos serviços públicos, quer nos privados, que se
jam declarados idóneos para a realização de um qualquer estágio. 

6 · POLÍTICA INTERNACIONAL DA ORDEM 
-Participar activamente nas organ izações internacionais com as 
quais a Ordem dos Médicos tem vindo a colaborar, apoiando os 
Colegas que nessas organizações ocupam posições institucionais; 
- Reconsiderar a participação da Ordem nas associações inter
nacionais para as quais outro tipo de organizações médicas nacio
nais estejam mais vocaCionadas, não só como qUestão de princí
pio mas também de eliminação de gastos supérfluos; · 
- Defender a inscrição por consenso nos Colégios Europeus de 
E&pecialistas (BOARDS ~UROPEUS) de todos os médicos portugue
ses Inscritos nos Colégios de Especialidade, não aceitando a impo
sição de qualquer exame de acesso; 
- Apoiar a formação de um centro de cultura médica lusófono, 
que permita a aprox-imação entre as variadas realidades de saúde 
dos países do mundo onde se fala português; 
- Estimular todo o tipo de colaboração no campo da saúde, quer 
no ensino quer na assistência, quer ainda na investigação, com os 
PALOP's em autêntico espírito de parceria multilateral; 
- Propôr ao Governo a tomada de medidas concretas que privi
legiem sempre a contratação de médicos conhecedores da língua 
portuguesa, sempre que for caso disso; 
- Alertar as Faculdades de Medicina para o rigor devido na con
cessão de diplomas de equivalência aos cursos ministrados em 
Portugal. 

7 · A ORGANIZAÇÃO 
~ 

ASSUMIMOS OS SEGUINTES COMPROMISSOS EM TERMOS DE OR
GANIZAÇÃO: 
I . Compromisso portados os candidatos ao Conselho Regional de 
disponibilização de pelo menos uma tarde e uma noite semanais, 
para reunião do Conselho e o tempo que seja necessário para a 
realização das tarefas acordadas· em comum e registadas em acta; 
2. Compromisso de que o Conselho Regional disponibilizará os 
meios necessários para, sempre que o queiram, os Presidentes 

.. 

dos Conselhos Distritais ou os seus representantes, possam assis
tir às reuniões; · 
3. Compromisso de participação activa nos órgãos · nacionais da 
Ordem, nomeadamente no Conselho Nacional Executivo (C.N.E.); 
4.. Compromisso de melhorar os canais de comunicação para 
audição dos Órgãos Consultivos dá Ordem sobre as matériás ·da 
sua competência; 
5. Compromisso de colaboração e apoio ao Conselho Fiscal, tendo 
por finalidade a total transparência das contas da Ordem dos 
Médicos; 
6. Compromisso de com realismo promovermos o diálogo visando 
as mudanças estatutárias necessárias à eficácia dos órgãos, à 
democratização do processo de decisão e de controlo e à cÔn
vergência dos ,valores e interesses comuns dos diferentes grupos 
de médicos; 
7. Compromisso de avançar c_om o processo · de informatização 
dos serviços da Secção Regional do Centro, criando e mantendo 
uma página na Internet que sirva, simultaneamente para disponi
bilizar informação regional e para publicitar iniciativas locais e dis
tritais e que sirva como complemento à página principal da 
Ordem; 
8. Compromisso de apoiar as iniciativas dos órgãos distritais; 
9. Compromisso de descentralizar cada vez mais os serviços da 
Secção Regional do Centro; 
I O. Compromisso de transformar o Fórum Médico, num GRUPO 
PERMANENTE DE REFLEXÃO, para aprofundar o relacionamento 
com as outras Associações Médicas, no estrito respeito das com
petências e da autonomia de cada uma, através de reuniões perió-
dicas trimestrais; · 
11. Compromisso de reorganização do fundo de solidariedade 
com o estudo das propostas que a Comissão,' já nomeada ou outra 
que o venha a ser, defenda; 
12. Compromisso de realizar um inquêritÔ aos Médicos da Secção 
Regional do Centro, auscultando anseios e preocupações, procu
rando sugestões e ideias inovadoras, a concluir no 2'. º sem~tre de 
1999; . 
13. Compromisso de reanálise das actuais contrapartidas usufrui
das pelos médicos nos seguros de grupo; 
14. Compromisso de contribuir em sede do CNE para uma politi
ca editorial da Ordem dos Médicos credível, interessante e finan
ceiramente adequada; 
15. Compromisso de organizar semestralmente seminários 1 deba
tes, ~obre assuntos de natureza técnico-científica, ético-deontoló
gica ou técnico-profissional. Por exemplo: carreiras médicas, va
gas nos serviços de saúde, formação, numerus clausus, gestão e 
economia da saúde, honorários clínicos, saúde dos médicos, med
içinas alternativas, relações profissionais com as farmácias e a 
indústria farmacêutica, entre outros; 
16. Compromisso de procurar viabilizar a instalação de creches 1 
jardins de infância para filhos de médicos; 
17. Compromisso de promover uma tertúlia mensal para dinamiza
ção do Clube Médico; 
18. Compromisso de abertura das instalações da Secção Regional 
do Centro para reuniões sociais periódicas; 
19. Compromisso de dinamizar torneios desportivos entre médi
cos; 
20. Compromisso na exigência constante do rápido esclarecimen
to dos processos judiciais em curso; 
21. Compromisso de publicação trimestral de um Boletim Informa
tivo da Secção Regional do Centro. 
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8 · EM CONCLUSÃO 
Procuraremos, cumprindo com transparência, lealdade e honesti
dade o nosso Programa de Acção, redescobrir o lugar que por di
reito próprio devemos ocupar 1ios domínios do estudo, do planea
mento e da implementação das reformas estruturais da Saúde e 

do Ensino Médico, pondo fim a toda uma cultura de indiferença 

em relação ao papel da Ordem. 
Seremos uma liderança não só activa, atenta e dialogante, mas 

também determinada. 
Liderança de uma equipa não enfeudada a pólos do poder, a j ogos 

de interesses, a carreirismos políticos ou a hábitos impeditivos do 

desempenho do papel que reivindicamos para os futuros Corpos 

Gerentes da Ordem. 
Liderança de uma equ ipa que pela acção, pelo comportamento. 
postura e imagem dos seus elementos procurará sensibi lizar lodos 

os médicos, sem excepção nem etiquetas, para uma relação pro
funda com a sua principal estrutura não só organizativa mas, 
sobretudo, de referência na defesa da ética, da deontologia e da 

. qualidade da medicina consLilllé)da no ACTO MÉDICO. 
Eq uipa que procurará devolver aos médicos a liderança, o prestí· 
gio, a credibilidade e respeitabilidade a que pelo seu passado 

e pela sua acção no presente têm inquestionável direito. 
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PELO ORGULHO DE SER MÉDICO 
PELA CERTEZA NA MUDANÇA 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
-António Abel Garcia Meliço Silvestre 
Vice Presidente 
-Manuel Fontes Baganha 
1 ~ Secretário 
- António Luís Gonçalves da Costa Martins 
2~ Secretário 
- Réiúl António Jorge Caçador 

CONSELHO REGIONAL 

- Ana Sofia Alves Pereira Maravilha 
- Arménia Braz Parada de Carvalho e Silva 

- Duarte Nuno Pessoa Vieira 
- Francisco Manuel Ferreira Carrilho 
-José Avelino de Freitas Morna Gonçalves 
- Luis Filipe Maneiros Caseiro Alves 
- Luís Manuel Teixeira Neves de Carvalho 
- Manuel José Santos Carvalho 
- Maria de Lurdes de Almeida Neto Chieira 
- Maria Helena Duarte Henriques Goulão 

- Vicente Manuel Nogueira Souto 

CONSELHO FISCAL REGIONAL 

Presidente 
-José Manuel Godinho Matos Romãozinho 
- António José Teixeira da Veiga Moura 

- Maria Paula Ministro dos Santos 

CONSELHO DISCIPLINAR REGIONAL 

- António Augusto Ferreira Mega Lopes Andrade 
- Carlos Alberto Pedroso Leite da Silva 
-Jacinta Martins Paula de Campos Vieira Pires 
-João Manuel de Paiva Pi mente I 

-José Pedro Henriques de Figueiredo 

62 DOSSIER ELEIÇÕES 

·, 

PROGRAMA DE CANDIDATURA 

Ern carta dirigida aos Colegas da Região Centro, tivemos opOJtu
nidade de dar a con hecer, de modo sucinto e simples, as princi
pais razões da nossa candidatu ra á presidência do Conse lho 
Regional. Dissemos também que nos apresentávamos rodeados 
por um grupo de colegas capazes e determinados_ na mudança, ou 
nas mudanças que nos propomos fazer na nossa Ordem. Hoje de
finimos as razões da nossa candidatura aos Órgãos Regionais e 

apresentamos o elenco da nossa lista. 
Desde há vários meses que preparamos a nossa candidatura 
porque acreditamos que ela reúne as cond ições adequadas para, 
mais do que dirigir, representar urna Ordem Regional renovada 
para o novo milénio. E propomo-nos disso convencer os Colegas 
que no dia 16 de Dezembro nos darão o seu volo. 
Todos os elementos desta candidatura têm amigos, e alguns de 
longa data, nas outras candidaturas. Todos respeitamos esses Co
legas. Por isso esta cand idatura não é contra ninguém. É uma can

didatura que se afirma pela positiva. 
Queremos uma Ordem, uma Secção RegionaL viva, participada, 
actuante, efi caz e prestigiada. 
De facto urna candidatu ra cred ível não pode inventar outros obj ec
tivos· a at ingir que não estej am c01i signados na acção viva dos 
seus órgãos, na pa1tici pação activa de lodos os membros, na eficá
cia dos métodos e no prest igio da classe . 
Onde as candidaturas diferirão certamente é no esti lo de actuação 

e nos princípios que defendem como pilares áglutinadores da cons
trução, do dinamismo e da renovação do funcionamento da sua 
Ordem. Não é por acaso que os médicos. ao longo dos séculos lêm 
sido considerados servidores relevantes da sociedade e, por isso 

mesmo as suas Ordens ou Associaçàes Profissionais em todo o 
mundo ocupam um merecido e adequado destaque. 
Nos últimos tempos, os Méd icos não se revêem na Ordem e não 
se revêem nos Órgãos Regionais que lhes deviam estar próximos, 
e sentem-se insatisfeitos com a sua Ordem. A prová-lo, está o apa· 
recimento de várias candidatu ras, quer a Bastonário quer aos Ór

gãos Directivos Regionais. 
As variações sociais, políticas e económ icas ocorridas nos últimos 
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anos têm sido grandes, complexas e frequentes. O desenvolvi
mento científico e tecnológico das ciências em geral e das médi
cas em particular, a par de um, aliás desejável. maior grau de con• 
sciencíal ização e exigência do.s cidadãos, geraram uma clàra inqui
etação na área da saúde, a todos os níveis. O impacto sobre a 
c lass~ médica e a sua Ordem, obviamente, fez-se sentir. 
As razões mais importantes da nossa candidatura, são pois, resul
tantes do reconhecimento desse abalo e da procura de soluções 
qúe recoloquem os Médicos na posição chave e insubstituível para 
a saúde das populações, nas suas vertentes de prevenção, de pro
moção e de medicina curativa. 
E porque o Médico é um técnico mas também é um ser humano, 
outra raião clara e importante da nossa candidatura é, na mesma 
proporção, a procura de soluções que o façam sentir-se bem com 
a sua profissão, capacitado para o desempenho das suas funções 
pública, privada. assalariada ou independente e recompensado do 
seu esforço; em suma, realizado! 
Se, como esperamos, formos eleitos, a nossa acção ir-se-à desen

' volver no ãrnbito da Secção Regional do Centro e no âmbito extra
regional da Ordem no seu todo. Assim: 

A · Âmbito da Secção Regional . 
• Providenciar o cumprimento integral das funções dos Órgãos, 
previstas nos Estatutos da Ordem. Privilegiar um exercício articu
lado e regular, Distrital e Regional. interactivo; 
• Promover Assembleias Distritais como forma de, descentra
lizadamente, debater os assuntos mais importantes para todos os 
distritos; 
• Auscu ltar e envolver os Médicos que exercem a profissão em 
locais mais afastados. Neste sentido, esta candidatura comprom
ete-se a garantir a participação de todos os Médicos na discussão 
dos assuntos que lhes dizem respeito e da política de saúde que 
a eles se encontram ligados, por forma a que as posições do 
Conselho Nacional Executivo (CNE) e do Bastonário representem, 
de facto e· da forma mais alargada, a posição de todos os colegas. 
À beira do século XXI. a distância quilométrica que nos separa não 
pode constituir razão de desmotivação e de não participilçâo acti
va na vida da Ordem e da sua Secção Regional. Em resumo, quer
emos aproximar a Ordem dos seus Médicos. 

Contribuir decisivamente na apreciação e correcção dos 
quadros e do número de Médicos, dentro e fora do SNS, à luz das 
novas necessidades, das novas patologias, da cronicidade e da 
especificidade das doenças e dos doentes 

• 
Propôr a criação de formas de ligação parcial ou tem

porária, flexíveis, dos Médicos extra-hospitalares aos Hospitais 
para optimização do aproveitamento e distribuição dos Médicos 

Iniciar, de uma forma empenhada, um projecto de Apoio 
Social e Cu ltural que se dirija globalmente a todos os Médicos da 
Secção Regional do Centro. É neste âmbito que se insere a con
strução de instalações habitualmente designadas por "Casa do 
Médico", com uma localização regional que sirva mais facilmente 
todos os Colegas e, portanto, não necessariamente em Coimbra. 

Melhorar e alargar o relacionamento com todas as estru
turas políticas, sociais, empresariais, sindicais e outras, numa per
spectiva de integração e de intervenção dos saberes médicos nes
sas áreas. 

8 - Âmbito Extra-Regional e da Ordem no seu todo 
• Defender intransigentemente os princípios estatutários da Or
dem; ao invés da defesa, que nos parece extemporânea, de uma 
revisão estatutária; pensamos antes que pode ser através de regu
lamentações adicionais que ocorram eventuais ajustes dos Estatu
tos ás actuais necessidades (exemplos: uni(ormização dos_ crité
rios de concessão dos títulos de especialidade, uniformização-da 
metodologia dos critérios de idoneidade dos Serviços e Credítação 
das Especialidades após profundo debate com as Sociedades 
Científicas, reformulação da forma de procedimento dos Colégios, 
como reforço da qualidade e do prestígio das suas direcções); 
• Respeitar os atributos e competências de todos os Órgãos Esta
tutários e exigir o cumprimento das suas funções (exemplos: as 
deliberações do Conselho Disciplinar sobre violações ao Cód igo 
Deontológico; deverão ser não subordinadas ao julgamento políti
co nem à exposição catedrática); 
• Manter total independência dos poderes políticos, organizações 
sindicais, empresariais e posições religiosas, subtraindo os Mé
dicos à influência de pressões iníquas balizadoras do acto médico 
e assegurando a isenção, a frontalidade e a intransigênCia na defe
sa da Medicina, dos Médicos e da qualidade dos Cuidados de 
Saúde; 

• Assegurar o combate aos factores que privilegiam o exercício de 
urna Med icina de quantidade em detrimento da qualidade (exem
plos: burocracia excessiva ou progressivo afastamento dos Médi
cos da gestão das estruturas de Saúde e dos Centros de Decisão); 
• Criar normas de boa prática em Medicina Geral Familiar; 
• Aumentar a diferenciação técnica em Saúde Pública; 
• Defender a universalidade das convenções, baseado na liberdade 
de escolha dos utentes, como vem expresso na Lei de Bases da 
Saúde; 
• Apoiar acüvamente os Médicos em exercício de profissão liberal. 
nomeadamente estimulando e fomentando a sua formação e actu
alização contínuas; entendemos que os colegas em exercício 
público e os colegas em actividade privada não desempenham pa
pel antagónico, mas antes consideramos que a harmonização en
tre estes dois sectores, que resulta numa utilização racional dos 
recursos humanos, deve ser função da Ordem; 
• Contribuir para uma correcta articulação entre as Carreiras Hos
pitalar e Extra-Hospitalar num proficuo relacionamento inter-pares; 
esta ausência de articulação tem conduzido a um distanciamento 
entre as duas carreiras e gerado conflitos gravosos e inúteis entre 
os Médicos; 
• Desempenhar um papel claro, aétivo e permanente nas dis
cussões da Politica da Saúde, nomeadamente nos processos de 
financiamento, nas alterações das Carreiras Médicas, nos modelos 
de gestão das lnstituições .• na luta contra a precariedade do tra
balho e suas implicações directas na qualid~e da Medicina prati
cada. É indispensável a urgente regulamentação das condições 
em que os Colegas estrangeiros têm vindo, em número crescente, 
a exercer a sua actividade em Portugal; 
• Reformular os critérios científicos, culturais e informativos das 
publicações da Ordem; 
• Defender o intercâmbio científico-cu ltural entre os Médicos dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa; 
· Colaborar em acções que reforcem a reposição dos valores 
comuns a todos os profissionais, independentemente da sua espe
cialidade, do desempenho privado, público ou empresarial. ou do 
regime independente ou assalariado do exercício da sua profissão; 
· A renovação é a principal intenção da nossa candidatura e existe 
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entre nós uma convicção forte de que é possível retomar "O OR
GULHO DE SER MÉDICO" em Portugal"; 
Apresentamos em simultãneo os elementos que compõem os 
Conselhos Consultivos Regionais de Ética e Deontologia, do Ser
viço Nacional de Saúde, do Exercido Técnico da Medicina, da Me
.dicina Livre e do Ensino e Educação Médica, que não obstante se
rem objecto de nomeação após as eleições, são parte indissociá
vel dos Órgãos a eleger por esta Secção. Queremos que os nos
sos Colegas saibam desde já, e com toda a transparência, quem 
são os Médicos que intervirão nos Orgãos Regionais da Ordem: 

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
r ARA ÉTICA E DEONTOWGIA 
Frederico Teixeira 
(Terapêutica Geral - Faculdade de Medicina de Coimbra) 
Felizardo Ferreira (Pneumologia - Hospital Distrital de Leiria) 
Vítor Pereira da Silva (Clínica Geral - Poiares) 

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
Fernando Andrade (Clínica Geral - Viseu) 
Fernando Dias de Carvalho 
(Pediatria - Hospital Distrital de Castelo Branco) 
José Manuel Valbom (Saúde Pública - Guarda) 
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CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA O EXEKCICIO TÉCNICO DA MEDICINA 
Mascarenhas Gaivão 
(lmagiologia - Hospitais da Universidade de Coimbra) 
Bento Soares (Neurocirurgia - Hospital Geral dos Covões/CHC) 
Lina Carvalho 
(Anatomia Patológica - Faculdade de Medicina de Coimbra) ' -

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA O ENSINO E EDUCAÇÃO MÉDICA 
Diniz de Freitas 
(Gastroenterologia - Hospitais da Universidade de Coimbra) 
Carlos Robalo Cordeiro 
(Pneumologia - Hospitais da Universidade de Coimbra) 
M. ª dos Prazeres Francisco (Clínica Geral- Coimbra) 

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA EXERCÍCIO TÉCNICO DA MEDICINA LIVRE 
António Monteiro (Cardiologia - Coimbra) 
A. Almeida Henriques (Pneumologia - Coimbra) 
Rui José Ferreira (Pneumologia - Leiria) 
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' Orgãos Distritais 
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Distrito , Médico. 
de Coimbra· ~ .. , 

LISTA A 

;' ,. 

'j :t ;I 

~. -~ 

APROFUNDAR A MUDANÇA 
PELOS MÉDICOS, 

PELA INDEPENDÊNCIA, 
QUALIDADE E PRESTÍGIO 

DA CLASSE 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Carlos Manuel Domingues Freire de Oliveira 
Vice Presidente · 
- Maria Teresa Correia Cordeiro Pereira Tomé 
12 Secretário 
- José Carlos Cabral Peixoto 
22 Secretário 
- Maria do Rosário Salgado Lameiras S. P. Pinto 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Frederico Fernando Monteiro Marques Valido 
Vogais 
- António Manuel da Silva Marques 
- João Luis Henrique Pereira 
- Luís AntÓnio Pimenta Trindade 
- Nuno Pina Cabral Quintal 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- António Jean Santos Nour 
- António Jorge Correia de Gouveia Ferreira 
- António José da Conceição Rib'eiro Canhão 
-Avelino de Jesus Silva Pedroso· 
- Emanuel San Bento Furtado 
- Fernando Manuel Silva de Almeida Loureiro 
- José Luís Sacadura Biscaia da Silva Pinto 
- Luís Carlos Januário dos Santos 
- Maria Cristina Dias Oliveira 
- Maria Dulce de Almeida Pinto 
- Miguel de Castro Caldas Cabral 
- Rui Artur Coutinho da Silva Nogueira 

BSte· conjunto de •médic0s 'r'ecbrihecem nó programá "Aprofun<iar 
a Müdí:mça" a ílníca alterr\átiva pára afirmar a ordem dos Médicos 
comei uma organização illdepéndente e dotada· de um prójéctt> 
mobilizador para a classe. · ;? 

Sabemos das dificuldades que se depararam nos 'últimos anos, 
mas reconhecemos que, perante tantos ataques desencadeados 
por Jobbys" tão poderosos, os médicos ·souberam ·garantir :t'lm 
conjunto de iniciativas importantes para a classe e a saúde ~·m 
Portugal. 
Destacamos o Acto Médico como o paradigma das "conquistas 
históricas" em que a Medicina retoma na malha legislativa a proe
minência e a liderança dos cuidados de saúde, abrindo por outro 
lado a possibilidade de defesa das populações perante todos os 
charlatães que exploram o sofdmento dos doentes. 
Também a prova de Comunicação em Língua Portuguesa para 
os candidatos ao Internato Complementar é das medidas que mais 
se impunham, dada toda a permissidade que se instalou no Ser
viço Nacional de Saúde, permitindo que Colegas exercessem a 
Medicina sem se fazerem .entender pelos doentes e vice.versa. 
Igualmente a Prorrogação do vínculo aos jovens especialistas 
se apresentava com carácter de urgência, pois estavam a ser ex
cluídos Colegas dos concursos no Serviço Nadonal de Saúde, sem· 
qualquer possibilidades de o virem a fazer no futuro, com a agra
vante de esses mesmos concursos ficarem vazios por inexistência 
de concorrentes. 
Relembramos somente estas três medidas por nos parecerem tão 
importantes que só por si justificam um mandato. Se houve mo· 
mentos menos conseguidos e até matéria susceptível de crítica, os 
mandatos são para serem avaliados no balanço final. 
Há mudanças a introduzir fundamentalmente na operacionalidade 
do Executivo NacionaL na Comunicação para o exterior da classe 
e na participação mais alargada aos médicos. 
É nesta perspectiva que comungamos de todo o programa "Apro· 
fundar a Mudança", realçando para a Distrital de Coimbra os se· 
guintes pontos: 
• Melhorar canais de informação entre o Conselho Regional do 
Centro e o Conselho Distrital; 
• Criar um Forum Distrital de reflexão que periodicamente reúna 
os delegados de cada unidade de saúde do distrito, por forma a 
dotar a Direcção Regional das expectativas, necessidades e angús
tias dos médicos do Distrito; 
• Lutar pela consagração da profissão médica como "profissão de 
risco"; 
• Ter uma participação mais efectiva nas decisões do Conselho 
RegionaL criando a rotina das reuniões mensais de todas as distri· 
tais; 
• Desenvolver o Clube Médico nas áreas mais vocacionadas para 
os médicos mais idosos. Equacionar a possibilidade de se criar 
uma estrutura que albergue um Centro de Dia, um ginásio e outras 
actividades de lazer para a mobilização dos Colegas na terceira 
idade, bem como os seus familiares. 
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LISTA B 
EM NOME DOS MÉDICOS 

POR UMA ORDEM 
DINAMIZADORA 
E AGLUTINANTE 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
~ Hermano José Gouveia 
Vice Presidente 
- Victor Manuel das Neves Coelho 
12 Secretário 
- Maria Luísa Serra da Silva Paiva de Carvalho 
22 Sec~etário 

- Ana Bela Grosso dos Santos Couceiro 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Maria Teresa Matos Pereira Sousa Fernandes 
Vogais 
- António Manuel Costa Gomes da Silva 
-Joaquim Manuel Pitorra Monteiro 
- Maria Margarida da Fonseca Santiago 
- Óscar Marques Vi lão 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-António José Coelho Capelo 
- Carlos Alberto Maia Marques Teixe ira 
-Fernando Manuel Ferreira Soares Albergaria 
- Fernando Tiago Sobral 
- Humberto Manuel Te les Gonçalves 
- João Carlos Araújo Morais 
-José Manuel Pacheco Portela 
-José Filipe FareJa Neves 
-José Miguel Bento Dias Ferreira 
- Maria Irene Valente Baptista 
- Pau la Cristina Silva Dias Sanches Pinto Alves 
- Vasco Morais Baptista 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

A nossa candidatura aos órgãos Distritais de Coimbra, subscreve o 
Manifesto Eleitoral da cand idatura aos órgãos Regionais da Lista 
que se candidata sob a sigla EM NOI"IE DOS i"IÉDICOS- POR UMA 
ORDEM DINAMIZADORA E AGLUTINANTE, no qual estão consigna
dos os princípios e ideias pelos quais assumimos, também, a 
responsabilidade de trabalhar no sentido de devolver aos médicos 
a liderança, o prestigio, a credibilidade e respeitabilidade a que 
pe lo seu passado e pela sua acção no presente têm direito. 
Rompendo, igualmente, com a prática segu ida nos (tilimos anos, 
procuraremos unir os médicos do Distrito Médico de Coimbra em 
torno dos princípios fundamentais da Ética, da Deontologia e da 
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Qualidade do Exercício Profissional propondo contribuir para a 
concretização dos objectivos expressos no programa de candida
tura aos órgãos Regionais, assim como procurar alcançar os se
guintes objectivos especí fi cos: 
· Aumentar a intervenção nos órgãos Regionais e Nacionais da 
Ordem; .. 
· Reivindicar a informação atempf!da da Ordem de Trabalhos das 
reuniões do Conse lho RegionaL .de modo a permitir uma,!npior 
participação dos médicos do distrito nas decisões da Secção Re
gional; 
·Reivindicar a informação, em tempo útil, das decisões do C.N.E. e 
dos resultados dos contactos com os responsáveis governa-mentais; 
- Empenhar-se na aud ição dos colegas para os representar me
lhor; 
- Fomentar o conhecimento mútuo dos colegas e das condições 
do exercício profissional no distrito; 
- Incentivar os médicos do distrito no interesse por todas as acções 
destinadas a promover a melhoria do S.N.S.; 
- Mobilizar os médicos das três carreiras - Clinica Geral, Saúde 
Pública e Hospitalar - para actividades sociais, culturais e desporti
vas que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida e 
para o aprofundar do relacionamento humano e profissional; 
- Desenvolver e apoiar todas as actividades que possam contri
buir para a dignificação e imagem pública da classe médica. 

PROGRAMA ELEITORAL 
Entendemos ser tarefa fundamental dos órgãos distritais da Ordem 
dos Médicos a dinamização da classe na região em que se insere, 
dignificando a sua imagem públiça, nas vertentes de Clinica Geral, 
Hospitalar e de Saúde Pública. 
Cabe-nos realçar aquilo que nos une, sublinhar o que nos aglutina. 
Pretendemos prosseguir a linha das anteriores direcções, benefi
ciando da experiência adqu irida e tentando, se possível ir mais 
além nos serviços a prestar à classe. 
Serão nossos propósitos: 
I. Manter e desenvolver o apoio de secretaria ·na Sede Distrital 
2. Manter e desenvolver o apoio a nível jurídico. 
3. Levar a cabo realizações tendentes a aumentar a frequência da 
nossa sede que poderão ter objectivos científicos, culturais ou 
simples reuniões de carácter social destinadas a implementar con
vívio e o diálogo entre os médicos. 

LISTA C 
PELO ORGULHO DE SER MÉDICO 
PELA CERTEZA NA MUDANÇA 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Luís de Mello Borges de Castro 
Vice Presidente 
-José António Mourão Pires Marques 
I 2 Secretário 
-José Miguel de Figueiredo da Conceição 
22 Secretário 
- Maria do Carmo Pinto de Matos 
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Conselho Distrital 

Presidente 
- Rui José Rodrigues Perdigoto 
Vogais 
-'- Aléides Castelo Bninco Catré 
- Fernando Manuel da Conceição Gomes da Costa 
~ Maria Clara Cravo t1lscais câÇa'dor 
..C.: _sergio José' da Crúz Loúrençó . I ~ ' ' 

o· 

Me~bros Con~ultivos ao Conselho Regional 

- · Alfeu Levi Reigota Baptista 
- Andreia Cristina Monteiro da Silva Borges 
- Carlos Manuel Agostinho Prior 
- Eduardo Manuel Rodrigues Duarte 
-José Guilherme da Cunha Vaz 
- Luis Miguel de Mendonça Soares Santiago 
- Margarida Maria Saraiva Carvalho dos Santos Paiva 
- Maria T~resa de Sousa Costa Pinto Ferreira Mendes 
- Vítor José Lopes Rodrigues 
- Vítor J':1anuel Gomes Carvalheira 

PROGRAMA DE CANDIDATURA 

Em carta dirigida aos Colegas da Região Centro, tivemos oportu
nidade de dar a conhecer, de modo sucinto e simples, as princi
pais razões da nossa candidatura à presidência do .Conselho 
Regional. Dissemos também que nos apresentávamos rodeados 
por um grupo de colegas capazes e determinados na mudança, ou 
nas mudanças que nos propomos fazer na nossa Ordem. Hoje de
finimos as razões da nossa candidatura aos Órgãos Regionais e 
apresentamos o elenco da nossa lista. 
Desde há vários meses que preparamos a nossa candidatura por
que acreditamos que ela reúne as condições adequadas para, 
mais do que dirigir, representar uma Ordem Regional renovada pa
ra o novo milénio. E propomo-nos disso convencer os Colegas que 
no dia 16 de Dezembro nos darão o seu voto. 
Todos os elementos desta candidatura têm amigos, e alguns de 
longa data, nas outras candidaturas. Todos respeitamos esses Co
legas. Por isso esta candidatura não é contra ninguém. É uma can
didatura que se afirma pela positiva. 
Queremos uma Ordem, uma Secção RegionaL viva, participada, 
actuante, eficaz e prestigiada. 
De facto uma candidatura credível não pode inventar outros objec
tivos a atingir que não estejam consignados na acçãà viva dos 
seus órgãos, na participação activa de todos os membros, na eficá
cia dos métodos e no prestigio da classe. 
Onde as candidaturas diferirão certamente é no estilo de actuação 
e nos principias que defendem como pilares aglutinadores da 
construção, do dinamismo e da renovação do funcionamento da . 
sua Ordem. Não é por acaso que os médicos, ao longo dos sécu
los têm sido considerados servidores relevantes da sociedade e, 
por isso mesmo as suas Ordens ou Associações Profissionais em 
todo o mundo ocupam um merecido e adequado destaque. 
Nos últimos tempos, os Médicos não se revêem na Ordem e não 
se revêem nos Órgãos Regionais qúe lhes deviam estar próximos, 
e sentem-se insatisfeitos com a sua Ordem. A prová-lo, está o apa
recimento de várias candidaturas, quer a Bastonário quer aos Ór
gãos Directivos Regionais. 
As variações sociais, politicas e económicas ocorridas nos últimos 

anos têm sido grandes, complexas e frequentes. O desenvolvimen
to cientifico e tecnológico das ciências em geral e das médicas er,n 
particular, a par de um, aliás desejável, maior grau de consciencia
lização e exigência dos cidadãos, geraram uma clara inquietação 
na área da saúde, a todos os níveis. O impacto sobre a classe mé
dica e a sua Ordem, obviamente, fez-se sentir .. 
As razões mais importàntes da nossa candidatura, são pois, resul
tantes do reconhecimento desse abalo e da procura de soluções 
que recoloquem os Médicos na posição chave e insubstituível para 
a saúde das populações, nas suas vertentes de prevenção, de pro
moção e de medicina curativa. 
E porque o Médico é um técnico mas também é um ser humano, 
outra razão clara e impmtante da nossa candidatura é, na mesma 
proporção, a procura de soluções que o façam sentir-se bem com 
a sua profissão, capacitado para o desempenho das suas funções 
pública, privada. assalariada ou independente e recompensado do 
seu esforço; em suma, rea lizado! 
Se, como esperamos, formos eleitos, a nossa acção ir-se-á desen
volver no âmbito da Secção Regional do Centro e no âmbito extra
regional da Ordem no seu todo. Assim: 

A · Âmbito da Secção Regional 
• Providenciar o cumprimento integral das funções dos Órgãos, 
previstas nos Estatutos da Ordem, Privilegiar um exercício articula
do e regular, Distrital e RegionaL interactivo; 
• Promover Assembleias Distritais como forma de, descentraliza
damente, debater os assuntos mais importantes para todos os dis
tritos; 
• Auscultar e envolver os Médicos que exercem a profissão em lo
cais mais afastados. Neste sentido, esta candidatura compromete
se a garantir a participação de todos os Médicos na discussão dos 
.assuntos que lhes dizem respeito e da política de saúde que a eles 
se encontram ligados, por forma a que as posições do Conselho 
Nacional Executivo (CNE) e do Bastonário representem, de facto e 
da forma mais alargada, a posição de todos os colegas. À beira do 
século XXI, a distância quilométrica que nos separa não pode 
constituir razão de desmotivação e de não participação activa na 
vida da Ordem e da sua Secção Regional. Em resumo, queremos 
aproximar a Ordem dos seus Médicos. 
· Contribuir decisivamente na apreciação e correcção dos quadros 
e do número de Médicos, dentro e fora do SNS, á luz das novas 
necessidades, das novas patologias, da cronicidade e da especifi
cidade das doenças e dos doentes 
• Propõr a criação de formas de ligação parcial ou temporária, fle
xíveis, dos Médicos extra-hospitalares aos Hospitais para optimiza-
ção do aproveitamento e distribuição dos Médicos · 
• Iniciar, de uma forma empenhada, um projecto de Apoio Social 
e Cultural que se dirija globalmente a to.dos os Médicos da Secção 
Regional do Centro. É neste âmbito que se insere a construção de 
instalações habitualmente designadas por "Casa do Médico", com 
uma localização regional que sirva mais faci lmente todos os Cole
gas e, portanto, não necessariamente em Coimbra. 
• Melhorar e alargar o relacionamento com todas as estruturas po
líticas, sociais, empresariais, sindicais e outras, numa perspectiva 
de integração e de intervenção dos saberes médicos nessas áreas. 

8 - Âmbito Extra-Regional e da Ordem no seu todo 
• Defender intransigentemente os princípios estatutários da 
Ordem; ao invés da defesa, que nos parece extemporânea, de 
uma revisão estatutária; pensamos antes que .pode ser através de 
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regulamentações adicionais que ocorram eventuais ajustes dos 
Estatutos às actuais necessidades (exemplos: uniformização dos 
critérios de concessão dos títulos de especialidade, uniformização 
da metodologia dos critérios de idoneidade dos Serviços e Credi

tq~~o das Especiali<;l~des após profundo ?~bate ~0111 ,as Soc~, 
dijdes Cientificqs, reformulação da forma de procedimento dos Co
légi-~s. como re f~rço da qualidade e do prestígi~ das s~as dir~c: 
Ç\'1~~); 
• ~~speitar os atributos e competências de todos os Órgãos Esta
tutários e exigir o cumprimento das suas funções (exemplos: as 
deliberações do Conse111o Disciplinar sobre violações ao Código 
Depntológico; deverão ser não subordinadas ao julgamento politi
co nem à exposição cated rática); 
• Manter total independência dos poderes politicas, organizações 
sindicais, empresariais e posições religiosas, subtraindo os Médi
cos à infiuência de pressões iníquas balizadoras do acto médico e 
assegurando a isenção, a frontalidade e a intransigência na defesa 
da Medicina, dos Médicos e da qualidade dos Cuidados de Saúde; 
• Assegurar o combate aos factores que privilegiam o exercício de 
urna Medicina de quantidade em detrimento da qualidade (exem
plos: burocracia excessiva ou progressivo afastamento dos Médi
cos da gestão das estruturas de Saúde .e dos Centros de Decisão); 
• Criar normas de boa prática em Medicina Familiar; 
• Aumentar a diferenciação técnica em Saúde Pública. 
• Defender a universalidade das convenções, baseado na liberdade 
de escolha dos utentes, como vem expresso na Lei de Bases da 
Saúde; 
• Apoiar activamente os Médicos em exercício de profissão liberal, 
nomeadamente estimulando e fomentando a sua formação e ac
tualização contínuas; entendemos que os colegas em exercício pú
blico e os colegas em actividade privada não desempenham papel 
antagónico, mas antes consideramos que a harmonização entre 
estes dois sectores, que resulta numa utilização racional dos recur
sos humanos, deve ser função da Ordem; 
· Contribuir para uma correcta articulação entre as Carreiras Hos
pitalar e Extra-liospitalar num proficuo relacionamento inter-pares; 
esta ausência de articulação tem conduzido a um distanciamento 
entre as duas carreiras e gerado connitos gravosos e inúteis entre 
os Médicos; 

• Desempenhar um papel claro, activo e permanente nas discus
sões da Política da Saúde, nomeadamente nos processos de finan
ciamento, nas alterações das Carreiras Médicas, nos modelos de 
gestão das Instituições, na luta contra a precariedade do trabalho 
e suas implicações directas na qualidade da Medicina praticada. 
É indispensável a urgente regulamentação das condições em que 
os Colegas estrangeiros têm vindo, em número crescente, a 
exercer a sua actividade em Portugal; 
• Reformular os critérios científicos, culturais e informativos das 
publicações da Ordem; 

• Defender o intercâmbio cientifico-cultural entre os Médicos dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa; 
• Colaborar em acções que reforcem a reposição dos valores 
comuns a todos os profissionais, independentemente da sua espe
cialidade, do desempenho privado, público ou empresarial. ou do 
regime independente ou assalariado do exercício da sua profissão. 
• A renovação é a principal intenção da nossa candidatura e existe 
entre nós uma convicção forte de que é possível retomar "O 
ORGULHO DE SER MÉDICO" em Portugal". 
Apresentamos em simultâneo os elementos que compõem os 
Conselhos Consultivos Regionais de Ética e Deontologia, do Ser-
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viço Nacional de Saúde, do Exercício Técnico da Medicina, da 
Medicina Livre e do Ensino e Educação Médica, que não obstante . 
serem objecto de nomeação após as eleições, são pmte indisso
ciável dos Órgãos a eleger por esta Secção. Queremos que os nos
sos Colegas saibam desde j á, e com toda a transparência, quem 
são os Médicos que intervirão nos Orgãos Regionais da Ordem: 

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA ÉTICA E DEONTOLOGIA 
Frederico Teixeira 
(Terapêutica Geral - faculdade de Mediciha de Coimbra) 
f elizardo Ferreira (Pneumologia - Hospital Distrital de Leiria) 
Vitor Pereira da Silva (Clínica Geral - Poiares) 

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
Fernando Andrade (Ciinica Geral - Viseu) 
Fernando Dias de Carvalho 
(Pediatria - Hospital Distrital de Castelo Branco) 
José Manuel Valbom (Saúde Pública - Guarda) 

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA O EXERCICIO TÉCNICO DA MEDICINA 
Mascarenhas Gaivão 
(lmagiología - Hospitais da Universidade de Coimbra) 
Bento Soares (Neurociru rgia - Hospital Geral dos Covões/ CHC) 
Lína Carvalho 
(Anatomia Patológica - faculdade de Medicina de Coimbra) 

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA O ENSINO E EDUCAÇÃO MÉDICA 
Dini z de Freitas 
(Gastroenterologia - Hospitais da Universidade de Coimbra) 
Carlos Robalo Cordeiro 
(Pneumologia - Hospitais da Universidade de Coimbra) 
M. ª dos Prazeres Francisco (Ciinica Geral - Coimbra) 

CONSELHO REGIONAL CONSULTIVO 
PARA EXERCÍCIO TÉCNICO DA MEDICINA LIVRE 
António Monteiro (Cardiologia - Coimbra) 
A. Almeida Henriques (Pneumologia - Coimbra) 
Rui José Ferreira (Pneumologia - Leiria) 
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Distrito Médico 
• 

de Leiria 
I I .• . · ' .. ]: .' I -.•. ,)':-' 

LIS1'A A 
PELA UNIDADE MÉDICA 
PELA INDEPENDÊNCIA · 

DA ORDEM DOS MÉDICOS 
PELA INOVAÇÃO 

Mesa da AssepJbleia Distrital 

Presidente 
-Jacinto Ferreira Loureiro 
Vice Presidente 
-Ângelo de Lima Bastos 
12 Secretário 
-Vítor Manuel Ribeiro de Faria 
22 Secretário 
-Francisco Guilherme Mendes Henriques 

Conselho Distrital 

Presidente 
-Maria Dulce Geraldes Mendes 
Vogais 
-Ana Maria Rodrigues de Barros 
-Carlos Alberto Faria Ferreira 
-Lina Maria Ferreira Winckler Barosa . 
-Pedro Manuel Gonçalves Sigalho 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-Júlio Augusto Bilhota Salvado Xavier 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Porque nos candidatamos? 
• Porque continuamos a acreditar .nos Médicos. 
• Porque cada vez mais sentimos a necessidade de uma Ordem 
dos Médicos independente do poder polít,ico, mas crítica em rela
ção a este. 
• Porque pretendemos uma Ordem inovadora e interveniente. 
Quando há três anos apresentámos o nosso projecto de candida· 
tura, falávamos em mudanças imperiosas no Sistema de Saúde, 
em participação activa na definição do Acto Médico, e na dignifica· 
ção da Classe Médica. 
Não podíamos 'maginar que, mais uma vez, ia a Classe Médica ser . 
alvo de perseguição humilhante, continuada e enfraquecedora. 
Foram assim adiados alguns projectos de mudança. Não deixámos 
porém, de continuar a lutar contra aqueles que nos querem trans
formar em "técnicos de saúde". Somos Médicos, e no exercício da 
nossa actividade, surgem valores humanos e _éticos, que não se 

compadecem com questões de quantificação e produtividade. 
Conseguimos, apesar de toda a instabilidade dos últimos tempos, 
cumprir o nosso imteriorprograma: . 
·O aumento considerável do n.2 de Médicos Inscrito neste Distrito 
Médico •. conseguindo à custa de um constante trabalho de di na:' 
mi~ação e sensibilização, vai permitir dar-nos uma maior reprel
serttatividade e capacidade de intervenção. ·, · 
• A alteração das condições da Sede DistritaL dotando-a de eqúi
pamento de apoio (computadÇ>r, projector de slides, retroproj ec
tor. aquecimento) assim como de melhores cóndições de confor: 
to, permitiu a sua dinamização, nomeadamente: 
- Cedência da sala para várias acções de formação no âmbito da 
Clínica Geral. e a realização de algumas Sessões amplamente par: 
ticipadas: 

"Responsabilidade Médica" 
Palestrantes: Prof. 'Dr. Guilherme de Oliveira, Dr.ª Margarida Cortez 

"Relações Médicos-Indústria Farmacêutica - que limites?" 
Palestrantes: Dr. Lopes Martins, Dr. Reis Marques -

"Problemas Médico-Legais na clínica diária" 
Palestrantes: Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira, Dr. Âlvaro Dias 

• criação do Gabinete de Apoio Jurídico, com a colaboração per
manente do Sr. Dr. Manuel de Carvalho, que tem tido uma afluên· 
cia constante. 
• abertura diária da Sede Distrital com a presença cte uma fun
cionária ·administrativa. É hoje possível tratar de todos os assuntos 

urocráticos, evitando a deslocação dos Colegas à Secção 
Regional. 
Estamos assim em condições de vos propor um novo programa de 
actuação para o triénio 1999-200 I. 
É nossa vontade manter as Sessões-debate, com temas de interes· 
se geraL sobretudo em áreas como a Ética, Deontologia e Respon· 
sabilidade Médicas. Mas vamos dar maior incremento a reuniões 
com temas técnico-profissionais específicos, convidando Colegas 
de todo o País a participarem e apresentarem as suas opiniões. 
Como nem só de saber vive o homem (e o médico), tencionamos 
criar um espaço de convívio e lazer, bem equipado, aberto a todos 
os Colegas, seus familiares e amigos. Podemos desde já .adiantar 
que no nosso horizonte está a mudança para uma nova Sede ... 
Vamos tornar este Distrito Médico mais participante na vida inter
na da própria Ordem dos _Médicos, fazendo chegar aos Órgãos 
Regionais e Nacionais a opÍnião e vontade dos "nossos". Médicos. 
Para isso. iremos criar um sistema de consulta periódica sobre 
questões actuais, tornando acessível a participação directa de 
todos os Colegas no dia-a-dia da Ordem, contribuindo para um 
modelo descentralizado e próximo. 

POR lJliiA CLASSE UNIDA E ll'fmRVf:Nml'lTE, 
V AMOS ACTUAKIII 
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Distrito Médico 
de Aveiro 

LISTA A 
CONTINUAR UM PROJECTO 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Jorge Manuel Corga de Pinho e Me lo 
Vice Presidente 
-José Eduardo da Si lva Santos 
I~ Secretário 
- Mario Augusto Martins Pinho 
2~ Secretário 
- António Ferreira de Carvalho 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Agostinho Albano da Costa Carvalheira Lobo 
Vogais 
- Agostinho José da Silva FU!tado 
- António Carlos de Oliveira Marini 
- David Roarigues Corre ia 
- Ru i Mateus Fernandes 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-João Eduardo Cura Gomes Soares 
-José Manuel Guedes Olive ira 
- Pedro Damião dos Santos Rebelo 

Os actuais elementos que compõem os Órgãos Distritais de Aveiro 
da Ordem dos Médicos, têm-se apresentado a sufragio desde 
1992, numa posição de independência face a diferentes grupos e 
correntes existentes na classe médica, procurando servir os médi
cos do Distrito dentro dos principias orientadores dos dirigentes 
eleitos em 1992 com o lema "Ordem, a casa de todos os médi
cos". 
Pensamos que a Ordem deve ser de todos os médicos e não ape
nas de uma elite ou qualquer grupo, reconhecendo que a diversi
dade de opiniões e interesses legitimamente existentes, devem ser 
potenciadas para o fortalecimento das posições a assumir e nunca 
motivo para marginalizações. 
Dentro destes principias, temos procurado unir e dinamizar os 
médicos do Distrito de Aveiro, através de numerosas in iciativas 
que poderemos enquadrar em dois grandes grupos: 
I - Arranjar um espaço que fosse não só a sede dos Órgãos 
Distritais da Ordem dos Médicos, mas também local de encontro e 
convívio de todos os médicos do Distrito. 
11 . Organizar um conjunto de actividades de natureza científica, 
cultural e de lazer bem como promover o debate de assuntos per
tinentes no ãmbito sócio-profissional. 
Não sendo este o local próprio para um relato exaustivo das nos-
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sas actividades, as quais têm sido objecto de relatórios anuais que 
poderão ser consultados, parece-nos pertinente lembrar algumas 
das nossas iniciativas. 
No que se refere ao grupo I atras citado, actualmente dispomos de 
uma Sede, com espaços para actividades de ãmbito administrati
vo, para reuniões e para convívio. Espaços dignos e funcionais, de
vidamente equipados, permitindo rapido contacto com o Conselho 
Regional do Centro. evitando deste modo algumas deslocações 
dos médicos do Distrito de Aveiro, para tratarem de assuntos da 
Ordem. 
Tomou-se assim um local de aproximação da Ordem aos médicos 
do Distrito. 
Mencionando algumas actividades enquadráveis no grupo 11 dire
mos que tem sido' nossa preocupação promover o debate junto 
dos médicos do Distrito de Aveiro de temas pertinentes, pela sua 
actualidade e implicações profissionais. Passamos a mencionar 
alguns desse,s debates referentes ao último trénio: 
- 16/4/1996: "A responsabilidade profissional na prática médica 
com o Prof. Duarte Nuno (IML de Coimbra) e Prof. Carlos Ribeiro 
( Bastonário da OM). 
· 28/10/1997: "A re lação dos médicos com a indústria farrnacêu
tíca"- com o Dr. Alberto Queirós e Dr. Reis Marques (do CRC e CNE 
da Ordem dos Médicos). 
· 24/11/1997: O Sistema de Saúde em Portugal: o que temos, o 
que perspectivamos" - com o Prof. Daniel Ser-rão (Presidente do 
Conselho de Reflexão sobre a Saúde). 
· 18/5/1998: Evolução dos Serviços de Saúde: para onde vamos? 
com o Dr. José Luís Biscaia Sub-director Geral para a Qualidade). 
· li /7/1998: "Agência de contratualização: o que é? Para que 
serve?- com o Dr. Pedro Ferreira e Dr. António Rodrigues (Agência 
de Contratualização do Centro). 
Estes debates tiveram na generalicjade uma boa participação dos 
médicos do Distrito e estamos convictos que contribuíram, pela 
pertinência dos temas, qualidade e diversidade dos palestrantes, 
para um melhor esclarecimento dos médicos, constituindo tam
bém uma oportunidade para estes transmitirem a pessoas e insti
tuições com outros níveis de responsabilidade, as suas opiniões e 
os seus anseios. 
Pelo exposto e por tudo o mais (objecto de relatórios) que consti
tui a nossa actividade neste Conselho Distrital, feita com grande 
empenho e dedicação e espírito de grupo, bem como peias 
opiniões qiie vamos escutando, podemos dizer cumprimos os nos
sos objectivos. 
Está marcado, como o previsto nos Estatutos, novo acto eleitoral. 
Face aos apoios e incentivos que recebemos, decidimos apresen
tar a nossa candidatura a novo mandato, a fim de darmos con
tinuidade ao que temos feito. 
São pontos de honra da nossa candidatura, mantermos o mesmo 
grupo (com os ajustamentos necessários) que tem trabalhado com 
grande espírito de entreajuda, lealdade e camaradagem e a 
mesma independência como lista, face a todas as outras candi
daturas para os Órgãos da Ordem dos Médicos, mantendo como 
principias norteadores os subjacentes ao lema: "Ordem, a casa de 
todos os médicos". 
- Faremos ouvir nos outros órgãos da Ordem a voz dos médicos do 
Distrito de Aveiro. Para isso continuaremos atentos às suas 
opiniões e anseios. 
Procuraremos manter a nossa participação regular, nas reuniões 
semanais do Conselho Regional. 

1 - Continuaremos a privilegiar o debate com os médicos do Distrito 
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de assuntos pertinentes pela sua actualidade e implicações sócio
profissionais, não só no intuito de esclarecimento, mas dando 
oportunidade aos colegas para manifestarem as suas opiniões e 
anseios. 
- Rçconhecendo a diversidade de opiniões entre os médicos, pro· · 
curaremos gerar e gerir os maiores consensos possíveis, reforçan· 
do a unidade da classe. 
Procuraremos dar resposta às questões colocadas pelos colegas, 
de forma a que sintam a Ordem actuante e mais próxima de si. 
- Defenderemos a manutenção da Consultadoria Jurídica mensaL 
na nossa Sede Distrital. 
- Promoveremos actividades culturais, de convívio e lazer como 
forma de reforçar ·a amizade, camaradagem e unidade entre os 
médicos. 
- Desenvolveremos esforços para, num diálogo profícuo com o 
Conselho RegionaL serem reconhecidas novas atribuições e capa
cidades de atendimento a este Conselho Distrital. 
-Continuaremos a executar com o nosso melhor esforço e dedica
ção, em colaboração com os outros órgãos da Ordem dos Médicos 
as fun ções que estatutariamente nos estão atribuídas, no respeito 
pelos princípios éticos e deontológicos, e na defesa da honorabili
dade dos médicos. 
- Diligenciaremos no sentido de se aumentar o nosso espáço patri
monial, de forma a melhor atingirmos os nossos objectivos. · 
Para fazermos o que propomos, continuando um projecto de seis 
anos, esperamos poder conti nuar a merecer o apoio dos colegas 
do Distrito de Aveiro. A sua adesão às ·nossas iniciativas constitui 
o melhor estímulo e a única recompensa para o nosso trabalho. 
Pela mesma razão pedimos que nos manifestem o seu apoio, não • 
deixando de votar nesta nossa lista no próximo acto eleitoral. 

Distrito Médico 
de Viseu 

LISTA A 
UMA ORDEM PARA O SÉC. XXI 

NO DISTRITO DE VISEU 
Pelos Médicos com Dignidade, 
Universalidade e Dinamismo 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Ernesto Rente Rufino 
Vice Presidente 
- José ·Bernardo Lopes Aguiar 
12 Secretário 
- Pedro Manuel Correia da Costa Ferreira 
22 Secretário 
- António Manuel Pessoa de Almeida Ferreira 

Conselho Distrital 

Presidente 
...:.._ Francisco -Manuel Calheiros Nogueira Martins 
Vogais 
- Carlos Alberto Fraga Viegas Mimoso 
- José Lopes de Carvalho 
- Fernando Augusto de Lemos Severino da Silva 
- Maria Clarinda de Carvalho Trindade Neves e Costa 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Olinda Gomes do Amarai 
-António Júlio Simões Silva Santos 

PRINCÍPIOS PROGRAMÁTICOS 

• O Médico está no centro de todos os Cuidados de Saúde e é seu 
vector principal; 
• A Ordem dos Médicos é o seu único órgão ético e de avaliação 
da prática médica; · 
• O Trabalho Médico, pelas suas características humanísticas e per
sonalizadas, só pode- ser avaliado interpares; 

- • A Ordem dos Médicos tem de ser de todos os médicos e como 
tal não deve estar comprometida com outras instituições ou linhas 
programáticas (partidos políticos, sindicatos, governo ... ) 
• Trabalho Médico t por natureza uma actividade liberal, portan
to responsável .e com necessidade de auto controlo e grande liber
dade de acção, mesmÇJ quando desempenhado por conta de ou-

. trém; 

• Portugal é um país com uma classe médica responsável e de 
altíssima qualidade técnica devendo o Mêdico manter inviolável a 
sua liberdade de prescrição. 

PLANO DE ACÇÃO AO NÍVEL DISTRITAL 
Triénio 1999-200 1 

• Unir a Classe através de iniciativas culturais, sociais e outras que 
interessem a todos os médicos independentemente da carreira a 
que pertençam e do seu nível etário; 
• Transformar 'a sede distrital da Ordem dos Médicos num espaço 
aberto e agradável ao convívio médico, procurando aumentar os 
serviços criando necessidades; 
• Promover a "realização de Acções de Formação .com eminente 
interesse no enriquecimento da Actividade Médica (Gestão, Infor
mática, Qualidade, Línguas ... ); 

· • Criar laços de boa articulação com os Órgãos Regionais e 
Nacionais da Ordem dos Médicos de modo a usufruir de infor
mação e dotação financeira indispensáveis a uma actuação que se . 
pretende interveniente; 
• Pugnar por uma informação actualizada e disponível aos· Médicos 
sobre as princip<!is linhas de acção da Ordem dos Médicos. 
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LISTA B 
Mljsa da Ass~mbleia Distrital 

Presidente 
- Antón io Manuel da Si lva Cabrita Grad~ 
Vice Presidente 
-José António Borges Martins 
12 Secretário 
- Maria Teresa Delícias Lemos Ferreira Ministro Esteves 
22 Secretário 
- António Fernandes dos Santos Simões 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Fernando Alberto Tomás do Nascimento Girão 
Vogais 
- Américo Jerónimo Taveira da Silva 
- Ana Jesus Teixeira de Lemos 
- António José Ramos Aguiar de Lemos 
-Jorge Humberto Trindade Silva 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-António Francisco Pires Esteves Caldas 
- Joaquim José Tato Fidalgo Freitas 

PROGRAMA ELEITORAL 

Entendemos ser tarefa fundamental dos órgãos distritais da Ordem 
dos Médicos a dinamização da classe na região em que se inse re, 
dignificando a sua imagem pública, nas vertentes de Clínica Geral, 
Hospitalar e de Saúde Pública. 

Cabe-nos realçar aquilo que nos une, sublinhar o que nos agluti
na. 

Pretendemos proseguir a linha das anteriores direcções, benefi
ciando da experiência adquirida e tentando, se possível, ir mais 
além nos serviços a prestar à classe . 
Serão nossos propósitos: 
I. Manter e desenvolver o apoio de secretaria na Sede Distrital. 
2. Manter e desenvolver o apoio a nível jurídico. 
3. Levar a cabo realizações tendentes a aumentar a frequência da 
nossa sede que poderão ter objectivos científicos, culturais ou 
simples reuniões de carácter social destinadas a implementar con
vívio e o diálogo entre os médicos. 
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Distrito Médico 
de Castelo Branco ':·. 

LISTA A 
POR UMA ORDEM 

MAIS PRÓXIMA DOS MÉDICOS 
DO DISTRITO 

DE CASTELO BRANCO 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Miguel Castelo Branco Craveiro Sousa 
Vice Presidente 
- Armandina Maria Abrantes de Loureiro 
12 Secretário 
- Manuel Tomás Geraldes 
22 Secretário 
-Jorge Manuel Pintado Marques Alves 

Conselho Distrital 

Presidente 
-António José Duarte Banhudo 
Vogais 
- Daniel João Freire Cartucho 
- João Carlos Borges de Lima 
-Manuel flamínio Garcia Ávila 
- Victor Manuel Sainhas de Oliveira 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-António David Pinto Martinho 

A constituição de uma lista tem uma razão de ser, que representa a sua 
proposição diferenciadora relativamente à candidatura que apresenta. 
Nesta encruzilhada em que a Medicina Portuguesa se encontra é 
fundamental que as opções do futuro, renictam o entendimento 
das várias unidades onde se exerce a Medicina na sua prática quo
tidiana. 

formámos uma lista com abrangência Distrital, procurando ser 
representativa das estruturas de saúde do Dis,trito de Castelo 
Branco, por isto propomo·nos com o lema "por uma Ordem mais 
próxima dos ~1 édicos do Distrito de Castelo Branco". 
Os Colegas do Distrito conhecem-nos. Esta é a garantia de que 
transportaremos para os Órgãos Regionais da Ordem a nossa de
terminação, entusiasmo, capacidade de realizar. Já temos uma 
sede Distrital, é tempo de lhe dar vis ibilidade e pô-la a funcionar 
como nosso ponto de encontro e de partida para este propósito. 
Para nós é importante fomentar o debate sobre decisões e projec
tos que inevitave lmente a Ordem, a nível nacional, irá ter de as
sumir neste fim de século onde se antevêem grandes mudanças 
na saúde. 
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Vamos implementá-lo a nível do nosso Distrito. 
Poss_uímos a determinação necessária para fomentar a participa
ção dos Colegas e para potenciar a comun icação procederemos à 
edição de um Boletim periódico. 
Enquanto lista, não temos filiações. Os Colegas sabem· das opçôes 
pessoais que alguns de nós possam ter, Enquanto lista candidata 
aos Órgãos Distritais da Ordem dos Médicos em Castelo Branco 
não estamos ,vinculados a qualquer candidatura nacional. 
Temos o entendimento das questões que os Colegas conhecem e 
a firme determinação para que os Médicos do Distrito sejam pre
sentes nos Órgãos dà Ordem, levando as sensibilidades das várias 
unidades de saúde, de modo a que os nossos Colegas se· sintam 
próximos e representados nestes tempos fundamentais para o 
represtigiar do exercício da Medicina. 

LISTA B 
PELO PRESTÍGIO DA CLASSE 

COM SOLIDARIBDADE MÉDIÇA 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- .Francisco Manuel Dias do Coito Elias 
Vice Presidente 
- Filipe Reis Antunes 
12 Secretário 
- Maria Eugénia Santos Silva Daniel Lopes 
22 Secretário 
- Maria Helena do Nascimento Monteiro Ferreira Lopes 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Ernesto Fernandes Rocha 
Vogais . 
- Eduardo João Abrantes Pereira 
- Fernando Jorge Rodrigues da Cruz 
- Luís António Martins de Brito Elvas 
- Victor Manuel dos Santos 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- José Carlos da Fonseca Rua 

Porque entendemos que os Órgão Distritais devem ser activos. 
Porque pensamos que todos os m~dicos do Distrito devem colabo
rar nos destinos da sua Ordem. Porque pensamos que lodos os 
Médicos do Distrito devem ter voz em decisões que a todos inte
ressa. Porque entendemos cortar com a evolução na continuidade. 
Assim, apresentamo-nos a sufrágio dos colegas. 
• Actuaremos de acordo e com o respeito que o Código Deontoló
gico e os Estatutos da Ordem exigem e nos honram. 
• Defenderemos a deontologia e ética médica de acordo com o 
juramento por nós feito. 
• Seremos independentes de qualquer poder. 
• Defenderemos sempre a qualidade dos actos médicos. 
• Estaremos com todos e quaisquer colegas em solidariedade sem
pre que injustiçados. 

• Não seremos neutros nem indiferentes aos problemas distritais e 
ou regionais tendo sempre um diálogo aberto e franco com todas 
as instituições de Saúde. 
• Ouviremos os colegas nas decisões que a todos interessa desde 
a criação de um Gabinete Jurídico distrital (sem ultrapassar as 
comissões já existentes na Ordem dos Médicos). até à transfor
mação da Sede Distrital, para que sej a um espaço de convívi<Yda 
classe médica. 

Distrito Médico 
da Guarda 

LISTA A 
PARA UNIR A CLASSE, 
DINAMIZAR A ORDEM 

E VENCER OS DESAFIOS 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Maria José Pereira Dias Cardoso Ferreira 
Vice Presidente 
- Artur Augusto da Silva 
12 Secretário 
- Isabel Natividade Carvalho Coelho Cruz Antunes 
22 Secretário 
- António José Ferreira Nolasco 

Conselho Distrital 

Presidente 
- João José dos Reis Pereira 
Vogais 
- Fernanda Monteiro Girão 
- Antón io José Pissarra da Costa 
- António Augusto Barbosa Pires 
- Henrique Manuel Sacramento Fernandes 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Luis Manuel de Matos Silva Ferreira 

Somos um grupo de médicos das carreiras de Medicina Familiar, 
Hospitalar e Saúde Pública, empenhado em defender os interess
es comuns da classe e contribuir para a resolução dos problemas 
da Saúde no nosso Distrito. 
Queremos promover a valorização e dignificação da actividade 
médica a nível distritaL sem transigir nos aspectos técnicos e 
deontológicos dos Cuidados de Saúde, seja a nível da medicina 
pública, convencionada ou liberal. 
Queremos lutar contra o alheamento, a apatia e o desinteresse 
dos médicos nas actividades da Ordem. 
Queremos que a Sede Distrital venha a ser "A Casa dos Médicos", 
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um local de convívio, de cultura e de solidariedade, que ofereça 
um maior número de serviços de apoio (administrativo, jurídico e 
fiscal, entre outros). 
Queremos ser interlocutores . act ivos e pragmáticos junto da 
Secção RegionaL para melhor defender os médicos do Distrito e 
melhorar a qualidade da prestação de cuidados ás populações. 
Para isso é necessário concretizar iniciativas que fomentem o 
debate e a participação dos médicos em temáticas que a todos 
dizem respeito. 
Contamos com a sua confiança e o seu voto para as eleições dos 
Órgãos Sociais do Distrito Médico da Guarda. 

LISTA B 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-João José Santiago Alves Correia 
Vice Presidente 
-António José Ascenção Fraga 
I ~ Secretário 
- Fernando Manuel Seromenho Sequeira Mendes 
2~ Secretário 
- Jorge Teodósio Castelo Branco 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Raúl Amaral Osório da Silva 
Vogais 
- Augusto José Sousa Rente 
-José Manuel Nascimento Fernandes 
- Maria Augusta Saraiva Madeira Grilo Cabral de Campos 
- Mário Leonel Alves Couceiro da Costa 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-Augusto Manuel Almeida Lourenço 
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PLANO DE ACÇÃO 

A nossa candidatura aos Órgãos Distritais da Ordem dos Médicos 
posiciona-se numa linha de continuidade em relação ao grupo de 
trabalho anterior, dado que consideramos de forma geral que os 
resultados do exercício anterior foram globalmente positivos e 
resultado de um grande esforço. ' 
A decisão de nos candidatarmos, foi tomada no momento em que 
verificámos a indisponibilidade do grupo de trabalho anterior em 
continuar. 
Contudo, impõe-se um aprofundamento na busca de soluções 
para o universo de problemas, que de forma crescente vém pulu· 
!ando dentro da classe. 
Acima de tudo, erguemos como pilar central da nosso plano de 
acção a procura incessante da unidade. Na realidade ao olharmos 
ã nossa volta verificamos que forças estranhas á classe tém insti
gado com êxito à divisão, e nós temos esquecido progressiva
mente o que nos une, sendo arrastados para uma situação difícil 
em relação à sociedade em geral. Assim , pensamos que chegou 
a altura de invertermos este estado de coisas incentivando e 
desenvolvendo os elos que nos unem, a partir dos órgãos distri
tais, isto é, reconstruindo o pilar a partir da base. 
Nesse sentido, emerge a necessidade de acabar com as pequenas 
dicotornias que por vezes assumem foros de antagonismo irre· 
dutiveL como é o caso da relação entre os colegas dos Centros de 
Saúde versus HospitaL entre o Público e o Privado e entre os da 
Exclusividade e não Exclusividade. 
É urgente dinamizar e rentabilizar a sede DistritaL aproveitando o 
excelente espaço físico, nomeadamente: 
· Resolução de problemas burocráticos e administrativos, com um 
secretariado mais actuante, servindo de interface mais dinâmico 
com a Sede Regional 
· Dinamizar a actividade cientifica, com a promoção de reuniões, 
disponibilizando bibliografia e meios audio-visuais de apoio. 
· Disponibilizar um espaço e meios informáticos com ligação à 
Internet. est imulando a criação de grupos de discussão de temas 
científicos e a pesquisa bibliográfica. 
• Criar espaços de convívio. 
Tornar habitáveis os quartos, que se encontram na sede, ficando 
disponíveis a um preço simbólico, para os colegas que por qual
quer motivo se desloquem a esta cidade ou a esta região. 
Finalmente, este grupo de trabalho enquanto tal , não se encontra 
vinculado a qualquer uma das candidaturas a nível nacional para 
Bastonário à Ordem dos Médicos, sendo os seus elementos livres 
de apoiarem qualquer uma. 
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SBCÇAO REGIONAL DO NORTE 
ÓRGÃOS REGIONAIS: Listas A e B ÓRGÃOS ~ISTKITAIS: Porto- Listas A e B 

Braga - List~s A e B 
Viana do Castelo - Lista B 

Vila Real - Listas A e B 
Bragança - Lista B 

Orgãos Regionais 
LISTA A 

' , , 
UMA ORD~M D~S ·MEDICOS I;'AKA · IW~ NO.vo ·sECULO 

Presidente 
-José Manuel Lage Campelo Calheiros 
Vice Presidente 
_:_ Maria José Pereira Martins Vilar Resende 
I~ Secretário 
-Jorge Almeida Reis 
2~ Secretário 
- Carlos Manuel Çosta Gonçalves 

CONSELHO REGIONAL 

- António Maria Pinheiro Torres Meireles 
- António Jaime Botelho Correia Sousa 
- António Silva Pesso~ 
- Ilda Ferro Santos Alves 
-José Alberto Mergulhão Gomes 
-José Eduardo Magalhães Rola 
- José Pedro Portugal Moura Relvas· 
- Luis Filipe Freitas Lima Laranjeira 
- Rosalvo Manuel Martins Almeida 
- Vasco MontenegrciJ. Pinto Miranda 
- Victor Manuel Sousa Chaves Alves Sanfins 

CONSELHO fiSCAL 

Presidente 
- Francisco Xavier Vieira Carmo Pacheco 
- Gonçalo Nuno Castelo-Branco Osório Borges 
- Luis Miguel Almeida Agualuza 

CONSELHO DISCIPLINAR REGIONAL 

- Ana Maria Oliveira Aroso Monteiro 
:._ Carlos Jorge Cunha Pinto 
- José Henrique Mendes Bastos Correia Fonseca 
- Manuel Rodrigues e Rodrigues 
- Maria Lídia Faria Ramalho Gonçalves 

O passado dos anteriores·mandatos (1993-95 e 1996-98) da Sec
ção Regional do Norte corres-ponde ao trajecto da Ordem dos Mé
dicos que teve origem ·no projecto "A Ordem dos Médicos • A 
Casa de Todos os Médicos". 
Podem-se salientar os aspectos mais marcantes: 
Com a introdução das eleições para os Colégios de Especialidade 
e para o Conselho Nacional do Médico Interno, democratizou-se a 
vida interna da Ordem dos Médicos. . 
Ao conseguir que fosse aprovado o novo for-mato da Prova Final 
dos Internatos Complementa-res, cumpriu-se o objectivo de uma 

· "Titulação Única" que permite a admissão aos Colégios de todos 
os Colegas com um percurso formativo de qualidade e a avaliação 
entre pares. 
Fez-se publicar em Diário da República o Estatuto Disciplinar da 
Ordem dos Médicos - Apesar das insuficiências e limitações, é 
um documento que permite um nível diferente de actuação na 
esfera disciplinar. 
Deu-se todo o apoio e dignidade ao Conselho Disciplinar, reconhe
cendo o seu papel incontorná-vel no momento actual e defenden
dó-o da agressividade e incompreensões externas. 
Construiu-se e pôs-se em funcionamepto a Casa do Médico: 
• um local de recolhimento e alojamento temporário que se encon
tra ocupado em 80% da sua capaci-dade: 
• um espaço de cultura com programação mensal (serões de músi
ca clássica, jazz e canto, exposições, teatro, cinema); 
• um centro de congressos e reuniões com larga utilização tanto 
para sessões científicas como para debates profissionais. 
Conseguiram-se algumas modificações na gestão das unidades de 
saúde, com destaque para a consulta eleitoral na escolha dó Di
rector Clínico. 
Foi finalmente conseguida a prorrogação do. vínculo para os jovens 
especialistas, o que lhes permitirá passar a aceder aos concursos 
de provimento que, infelizmente, continuam quase sistematica
mente a ser de ãmbito interno. 
Redigiu-se um conjunto de propóstas de Reforma do Sistema de 

. Saúde com o nome ;,Saúde em Portugal - o grande desafio do final 
. do século" amplamente debatidas e publicadas em separata da 
Revista. 
Apresentaram-se ao Governo propostas construtivas sobre: 
• "Pacto de Es~abilidade na Saúde". · 
• A Política do Medicamento. 
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· A prova de comunicação com o doente no acesso ao lnterna.to 
Complementar (a publicar brevemente). 
• A Lei Quadro das Convenções (subvertida em alguns aspectos). 
• A Lei do Acto Médico (na fase final de negociação) e a Definição 
Legal de Morte (aprovada em Conselho de Ministros). 
• O protocolo da relação Médico/Indústria Fannãcêutica, o que 
permitiu manter apoio à formação. 
Obteve-se sucesso na candidatura à Presidência da UEMO (União 
Europeia dos Médicos de Clí-n ica Geral) que no próximo mandato 
caberá a um elemento do Conselho Regional do Norte. 
Organizámos, no Porto, o 9º Congresso Nacional de Medicina em 
que o virar do século foi o pretexto para equacionar com profun
didade o que é ser médico hoje em Portugal e perspectivar o que 
será ser médico no próximo futuro. Houve um debate de nível 

· superior, assumindo-se que a deontologia é a maior preocupação 
' da Ordem dos Médicos e que os que procu ram fazer desta associa

ção pública um instrumento com outras finalidades terão de pro
curar outros fóruns mais adequados. 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

I - QUALIDADE DO EXERCÍCIO DA MEDICINA 
Colocar a garantia de qualidade do acto médico em. todos os 
locais onde é exercido como um dos objectivos prioritários do 
novo mandato. 
Associar a busca de condições óptimas do exercício profissional, 
a possibilidade e a capacidade de investigação e o acesso à for
mação médica continua como a via correcta para atingir os mais 
altos padrões de qualidade. 
Trabalhar para que o Acto Médico seja considerado como uma ac
tividade coordenada pelo mé-d ico, hierarquizada e integrando out
ros profissionais complementares na prestação de cu idados. Deste 
modo tender-se-á a acabar com as práticas alternativas não acei
táveis num pais moderno e que se ser-vem do sofrimento para ilu
dir a popu lação, bem como se porá fini às tentativas de usurpação 
de práticas e técnicas que só aos médicos compete executar. 
Garantir aos Çolégios de Especialidades condições que lhes per
mitam: 
• Um maior envolvimento na formação médica pós-graduada, 
através da extensão da participação· na definição dos curricula, na 
verificação de idoneidades e na participação nas provas finais dos 
internatos complementares; 

dos equ ipamentos (meios au-d iovisuais) para a rea lização de even
tos científicos organizados por Sociedades, Associações, Serviços 
e grupos de médicos, melhorando os meios da Ordem (boletim e 
revista) para a sua divulgação. · 
Recorrer à nomeação de comissões e à convocação de fóruns e 
debates para estudo de temáticas importantes para a classe 
Criar um Centro de Formação para a organ ização ,de cursos e ac
tividades formativas de acordo com as necessidades sentidas pe
los 'colegas e a capacidade de os concretizar (i nformática, gestão, 
direito médico, técnicas de comunicação e formação, etc.). 
Propor a redacção de um novo Regulamento das Condições Mini
mas dos Consultórios e locais afins. 
Pugnar pela defesa e implantação das carreiras médicas como um 
factor primordial de valoriza-ção do Serviço Nacional de Saúde 
Exigir condições de trabalho dignas em todos os locais, públ icos 
ou privados. 

II- ÉTICA 
Pressionar o Governo para que concretize em legislação o quadro 
de definição do Acto Médico, para cuja redacção foi já obtido con
senso em grupo de trabalho conjunto, e manter a pressão para as 
aplicações práticas dessa legislação. 
Dar continuidade ao processo de consultas com vista à legislação 
sobre Responsabi lidade Médi-ca e Sigilo Profissional. 
Criar condições para a melhoria da funcionalidade dos Conselhos 
Discipl inares, apoiando as su-as iniciat ivas, publicitando as suas 
deliberações e contribuindo para a dignificação da 'sua imagem a 
nível institucional. 
Procurar formas organizacionais estatutárias que permitam o re
forço operacional deste ' órgão cujo volume de· trabalh-o tem 

aumentado significativamente nos últimos anos. 
Alterar pressupostos no Código Disciplinar de modo a torná-lo ex
tensível ao sector público e privado. 
Iniciar um cic lo de debates sobre a revisão e actualização do Có
digo Deontológico, cuja orienta-ção conceptual teve j á origem no 
debate ocorrido no 9" Congresso Nacional de Medicina, e reactivar 
a Comissão de Redacção, com inclusão de membros actuais e pas
sados do Conselho Nacional de Deon-tologia. 
Continuar, como tem sido feito desde 1994, a organizar anual
mente os Seminários de Integração Profissional destinados a médi
cos recém-inscritos onde são tra tados aspectos éticos e práticos 
dos comportamentos profissionais. 

• Uma melhor definição dos padrões de qualidade assistencial, III -ORGANIZAÇÃO INTERNA 
participando em conjunto com outros órgãos da Ordem na reali- Actividade Nacional 
zação de conferências de consenso e derinição de recomendações Melhorar a part icipação nos órgãos nacionais da Ordem, 
ou de linhas de orientação clínica (guidelines). nomeadamente no Conselho Nacional Executivo (CN E), reveildo o 
· Fazer ou promove r visitas periódicas de elementos das Direcções modo de preparação qas agendas, dos documentos de trabalho e 
dos Colégios ou por eles designa-dos aos locais de trabalho com das inter-venções. 

vista à avaliação de condições de exercíc io, tanto no campo for- Optimizar as reuniões do CNE introduzindo o uso sistemático de 

mativo como assistencial. te lecomunicações (conferência telefónica e correio electrónico) 
• Fomentar uma maior cooperaçao dos Colégios na vida interna da nas reu niões preparatórias de Tesoureiros e de Secretários das 3 
Ordem dos Médicos, através da participação no Conselho de Secções Regionais. 

Colégios. Preparar as cond ições para uma revisão dos Estatutos, de modo 
Estimular os Colégios a produzirem os critérios de creditação de a permitir um funcionamento mais descentralizado e dinâmico. 
acções de formação e de reuniões (congressos ou similares) que Promover a utilização da Internet entre os médicos não só como 
permitam ao executivo da Ordem uma homogeneização e maior um meio de difusão rápida de in formação mas também como uma 
rigor nos apoios insti tucionais aos eventos científicos, imped indo forma de conhecer a reactividade dos Colegas à actuação dos ór-

decisões d iscricionárias e injustas. 1 gãos e dos dirigentes, transformando a Home Page da OM num ins-
Prosseguir a utilização das estruturas (salas da Casa do ~1édico) e ' trumento para a bop imagem do Mé-dico e da associação nacional. 
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Melhorar os canais de comunicação para aud ição dos órgãos con
sultivos da Ordem sobre as matérias da sua competência. 
Manter o espírito do mandato anterior e promover a nomeação 
das Direcções dos Colégios com base nos resultados da consulta 
eleitoral entre os seus elementos. 
Alterar o ·modelo organizativo do Conselho de Colégios, garantin
do a homogeneização das práticas, dos conceitos e orientações. 
Preconizar reuniões .extraordinárias do Plenário dos Conselhos 
Regionais propondo um regulamento interno que o torne · mais 
flexível e útil. 
Prosseguir a informatização dos Serviços da Ordem, criando con
dições para uma comunicação mais rápida e eficiente entre os di
ferentes departamentos. 
Continuar a publicação do Noticias da Ordem e participar mais ac
tivamente na redacção da Re-vista da Ordem e na gestão da Acta 
Médica. 
Apoiar as iniciativas dos órgãos distritais que permitam um desen
volvimento local e regional harmonioso e coordenado com o Con
selho Regional do Norte.' 
Aprofundar o relacionamento com as outras associações médi
cas, no estrito respeito das êom-peténcias próprias e da autonomia 
de cada uma, estabelecendo os consensos necessários a uma 
acção concertada e revitalizando o Fórum Médico. • 
Promover a participação dos Colegas nas decisões colectivas atra
vés do incremento de reuniões e debates locais, regionais ou na
cionais, bem como recorrendo a referendo nacional em matérias 
excepcionais como a revisão estatutária. 
Uniformizar a política de equivalência de títulos e licenciaturas 
em medicina dos médicos es-trangeiros fora da União Europeia. 

Actividade Internacional 
Participar activamente nas organizações internacionais com as 
quais a Ordem dos Médicos tem vindo a colaborar. 
Propor a reconsideração da participação da Ordem em associa
ções internacionais para as quais outro tipo de organizações na
cionais estão mais vocacionadas, eliminando-se gastos supérfluos. 
Continuar o trabalho realizado face às consequentes responsabil
idades acrescidas devidas às ac-tuais presidências portuguesas do 
PWG (Permanent Working Gro)Jp of European Junior Doctors). da 
UEMO e de algumas secções mono-especializadas da UEMS (União 
Europeia dos Médicos Especialis-tas). 
Consolidar a recente instalação do Gabinete Internacional da Sec
ção Regional do Norte necessá-rio para o apoio à UEMO, de cuja 
presidência o Porto será responsável de 1999 a 2002, assim como 
aos delegados das demais organizações residentes nesta região. 
Procurar aprovar nas várias orgánizações em que estamos repre
sentados a proposta da Ordem dos Médicos sobre os Boards 
Europeus. 

IV- FORMAÇÃO PRÉ-GRADUADA E INTERNATOS 
Defender que, tendo em conta as necessidades de formação de 
novos médicos, a Ordem participe no estudo sobre a eventual ne
cessidade de criar novas Faculdades de Medicina e sobre a fixação , 
ajustada do numerus clausus. 
Abrir um debate sobre a revisão do Regulamento do internato 
Complementar. 
Proceder a um levantamento da formação que é prestada no ac
tual modelo do internato Geral e propor a sua reestruturação de 
modo a responder às necessidades de formação dos jovens médi
cos, de acordo com um plano formativo que explicite as compe-

tências. 

V - CONVENÇÕES 
Assumir a defesa dos interesses dos médicos convencionados em 
paralelo com a defesa da qua-lidade do acto m~dico, participando 
nas negociações em concertação com as associações representa
tivas dos prestadores. 
Garantir a observância de contratos de prestação, em que seja 
vedada a existência de tabelas re-muneratórias abaixo dos valores 
mínimos negociados. 
Defender o principio de que as convenções devem estar abertas 
a quem esteja habilitado a exe-cutar os actos definidos - . recon
hecimento de titulo ou competência profissional no caso de pes
soas in-dividuais, idoneidade no caso de pessoas colectivas. 
Exigir que o princípio das incompatibilidades se baseie apenas no 
regime e horário de trabalho se o convencionado for funcionário 
do SNS, ou na invocação fundada de ofensas à deontologia e ao 
contrato. 
Introduzir o princípio da auto-declaração (periódica e fundamen
tada) de inexistência de conflitos de interesses, corresponsabi
lizando os Conselhos de Administração dos Hospitais ou das Admi
nistrações Regionais pela respectiva verificação. 

VI - SEGURANÇA E SOLIDAKIED~DE 
Concluir a actividade do grupo' de trabalho para a reformulação 
do Fundo de Solidariedade, tendo em vista um verdadeiro fundo 
de recurso para situações de doença e de carência económica, 
inte-grando essa reformulação numa revisão geral da carteira de 
seguros ela OM. · 
Rever, em especiaL o Seguro de Responsabilidade Civil Profissio
nal. 
Manter o funcionamento da Casa do Médico e assegurar a prosse
cu.ção dos seus objectivos - uma casa para residência vitalícia de 
médicos, uma residencial para instalação temporária de médicos, 
um conjunto de equipamentos para realização de cursos, confe
rências e actos sociais, um local de lazer para os tempos livres. 

VU - ESPECIALIDADES MÉDICAS 
Manter a defesa da Titulação Única dos Especialistas, procurando 
a melhoria das regras técnicas e práticas dessa nova realidade. 
Promover estudos que eventualmente conduzam à alteração do 
perfil da prova de avaliação final dos internatos complementares, 
adaptando e corrigindo aspectos estruturais e operacionais. 
Desenvolver a Carreira Médica e estendê-la a todas as unidades 
de saúde, sejam públicas ou pri-vadas. A Carreira Médica é assum
ida como trajecto de diferenciação profissionaL independente do 
vin-culo contratual, lugar privilegiado de formação e de afirmação 
de competências clínicas. 
Estudar e dar parecer sobre modelos retributivos e de exercido 
que compensem os médicos, va-lorizem a dedicação e o desem
penho profissionaL melhorem a rentabilidade e estejam de acordo 
com as disponibilidades quer do sistema, quer dós profissionais. 
Manter a intransigência na defesa da independência técnica dos 
médicos, bem como no cumpri-mento das normas éticas que 
presidem ao exercício profissional. 
Promover modelos inovadores de exercício profissional que mo
tivem os profissionais e garantam a melhor qualidade no atendi
mento dos pacientes. 
Lutar para que a profissão médica seja considerada, para todos os 
efeitos legais, uma profissão de risco. 
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favorecer o desenvolvimento de novos sectores da !nedicina que 
garantam sai das profissionais aos jovens méd icos. 
Pugnar por uma lei de gestão de Unidades de Saúde (Hospitais e 
Centros de Saúde) que dê efec-tivos poderes decisórios às 
Direcções Clínicas e de Serviços, que respeite as hierarquias téc· 
nicas, não permitindo a sobreposição de hierarquias paralelas e 
que separe as funções de Direcção Clínica das de Administração. 

VIII - EM CONCLUSÃO 
Procuraremos, por todos os meios, que a Ordem seja, através dos 
seus órgãos legítimos, um in-terlocutor obrigatório em todos ·os 
assuntos referentes à saúde dos portugueses, aos interesses fun
damentais dos médicos e aos seus valores ét icos e deontológicos, 
assim como à real e efectiva promoção de justiça social. 
Adoptaremos sempre uma postura digna, atenta, firme e discreta. 
Dotaremos os Médicos do Norte do Pais de uma Ordem preparada 
para o Século XXI. 

COMPROMISSOS PARA 
O PRIMEIRO SEMESTRE DE 1999 

Promover o debate amplo e sereno sobre a revisão e actualização 
do Código Deontológico tendo por base o documento já elabora
do pelo Conselho Nacional de Ética da OM. 
Apresentar uma proposta de Regulamento das Condições Mínimas 
dos Consultórios e afins, aplicável tanto no sector público como 
no privado e tomar as medidas adequadas ao seu cumprimento. 
Criar um grupo de trabalho para a redacção de um Relatório sobre 
o Futuro da Profissão Médica, tendo em vista áreas como a medi· 
ci na preventiva, a saúde ocupacional. as questões ambientais e as 
novas tecnologias. 
Aumentar a operacionalidade do Conselho Disciplinar, criando um 
grupo de trabalho (composto por elementos do Conselho Regional 
e antigos elementos do Conselho Disciplinar) para análise de quei
xas, com capacidade para rea lizar audições e inquéritos prelim
inares, tendo em vista propor, de modo exped ito, o arquivamento 
ou o envio a Conselho Disciplinar, salvaguardando·se sempre o 
direito de recurso para o Conselho Disciplinar. 
Construir um espaço próprio da Secção Regional do Norte na ln· 
ternet e criar as condições para o uso generalizado das comunica
ções electrónicas entre os méd icos e entre estes e a Ordem. 

Criar um Centro de formação Permanente responsável pela orga
nização regular de cursos nas áreas da ética, pedagogia, gestão, 
direito médico, metodologias de investigação, epidemiologia, esta
tística, informática, comun icação e outras a definir. 
Propor a atribuição de um subsidio mensal excepcional ( I 00 con
tos). com duração mãxima de I ano, no âmbito do Fundo de Soli
dariedade da Ordem dos Médicos ou a criação de um seguro espe
cial. destinado a despesas com 3' pessoa, a médicos e cónjuges 
com incapacidade total por doença ou aci-dente. 
Realizar um estudo sociológico profundo dos médicos portugue
ses (ou pe lo menos na Secção Regional do Norte): Quantos so
mos? Quem somos? 
Lançar a ideia e trabalhar para transformar o Museu da História da 
Medicina Maximiano Lemos da faculdade de Medicina do Porto 
num museu com a digilidade que merece e alar-gando a sua capa
cidade de divulgação pública dos méritos e capacidades da medi· 
cina portuguesa. 
Lançar as bases para organizar, em colaboração com a Associação 
Médica Holandesa, um ciclo de conferências e um conjunto de ini
ciativas de intercâmbio cultural e cientí fico no âmbito das relações 
do Porto com Roterdão- Capitais Europeias da Cultura - no ano 
2001. 

Comissão de Honra em apoio da Lista A de candidatura aos 
Órgãos Regionais da Ordem dos Médicos 
Prof. Dr. Henrique Lecour (Presidente). Prof. Dr. Alexandre Sousa 
Pinto, Prof. Dr. Amândio Tavares, Dr.' Ana Sardinha, Dr. António 
Leuschner, Dr. António Pereira Magalhães, Dr. Arnaldo Ara((Ío, Dr. 
Artur Osório, Profª. Dr. ª Berta Nunes, Dr. Carlos Alegria, Dr. Carlos 
Santos, Dr. Carlos Valéria, Dr. Celso Pontes, Dr.' Clementina 
Quelhas, Dr. ª Conceição Macedo, Dr. ' Conceição OuteirinllO, Dr. 
Do-mingos Antunes Azevedo, Dr. ª Elisabete Barbosa, Dr. ª Eva 
Xavier, Dr. fr. J. Salgueiro Si lva, Prof. Dr. fr. Carneiro Chaves, Dr. ª 
Georgina Cruz, Dr. Hugo Meireles, Dr. Jesus Perez Sanchez, Prof. 
Dr. Jorge Sequeiros, Dr. José Cardoso da Silva, Dr. José Ilídio 
Castro Ribeiro, Dr. José Manuel Teixeira Sousa, Dr. José Maria R. 
Carvalho, Dr. José Sampaio Duarte, Dr. José Tojal Monteiro, Dr. 
Luis Campos, Prof. Dr. Manuel Sobrinho Simões, Dr. ª Margarida 
Medina, Dr. Mário Caetano Pereira, Dr.' Maria Goretti Rodrigues, 
Dr. Merlinde Madureira, Dr. Miguel Melo, Dr. Miguel Miranda, Profª. 
Dr.' Paula Coutinho, Dr. Rodrigo Ferrão, Prof. Dr. Rui Mota 
Cardoso, Dr. Torcato Santos, Dr. Vítor Veloso. 

LISTA B . 
PROTAGONISMO, DIGNIDADE, MUDANÇA 

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 

Presidente 
- António José Abreu Gomes da Silva 
Vice Presidente 
- Nelson Santos Almeida Marçal 
I H Secretário 
-José Manuel Gomes Lourenço 
2H Secretário 
- Alfredo Inácio Abreu Ramalho 
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CONSELHO REGIONAL 

- António José Gonçalves Neto 
- Hernâni Alberto Martinho Vilaça 
-José Manuel Machado Lopes 
-José Miguel Ribeiro Castro Guimarães 
-José Nelson Coelho Pereira 
-José Pedro Fonseca Moreira e Silva 
- Maria Alexandra Dias Puga 
- Maria Fátima Carvalho Oliveira 
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· - Miguel Joaquim Silva Dias Galaghar 
- Miguel Jorge Santos Oliveira Ferreira Leão 
- Rui Manuel Machado Sousa 

CONSELHO FISCAL REGIONAL 

Presidente 
- Manuel Bento Soares Silva Araújo 

-- José Carlos Carrilho Vieira Santos 
- Luis Álvaro Lencastre Silva 

CONSELHO DISCIPLINAR REGIONAL 

- Amadeu Pinto Araújo Pimenta 
- José Carlos Neves Cunha Areias 
- José Falcato Pereira 
- Maria José Martins Fernandes Cardoso. 
- Maria Margarida Sousa Rodrigues Eira Miranda 

I·DECLAKAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

PORQUE NOS CANDIDATAMOS 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de ser protagonista na 
defesa dos médicos e no combate às calúnias a que os médicos 
têm sido sujeitos 
Porque a Ordem dos Médicos deve ter dirigentes que não se enver
gonhem de defender, perante a Comunicação Social e Poder 

- Politico, o bom nome, a dignidade e a honestidade do grupo profis
sional que os elegeu 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de promover a satis
fação profissional dos médicos 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de denunciar as 
condições de trabalho, degradadadas e degradantes, em que os 
médicos exercem a sua actividade e de promover a sua modifi
cação 
Porque a Ordem dos Médicos não pode deixar de denunciar as 
remunerações ultrajantes que muitos médicos auferem 
Porque a Ordem dos Médicos não deve ter vergonha de apoiar as 
reivindicações dos Sindicatos Médicos quando se trata de melho
rar condições de trabalho e de remuneração 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de promover a unifi
cação· de esforços de todas as associações representativas de 
médicos -
Porque a Ordem dos Médicos deve ser interveniente e ter capaci
dade de decisão e não pode continuar a esgotar-se na realização 
de debates e na elaboração de pareceres 
Porque a Ordem dos Médicos não pode continuar a limitar-se à 
realização de obras arquitectónicas, de serões musicais ou de 
comentários sobre pintura 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de defender a qualidade 
técnica da Medicina lutando contra os constrangimentos burocrá
ticos e financeiros que sejam impostos aos médicos 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de defender o primado 
das hierarquias e das decisões médicas dentro das equipas de 
saúde, acautelando as competências dos médicos face às intro
missões de outros profissionais ligados, ou não, à Saúde 
Porque a Ordem dos Médicos deve lutar contra os condiciona
mentos gerados pelo Poder Político e não pode continuar a ser 
uma correia de transmissão do Ministério da Saúde 
Porque a Ordem dos Médicos não pode continuàr a ser dirigida por 
funcion~rios da confiança política do _Ministério da Saúde 

Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de promover uma defi
nição de acto médico que não permita a outros profissionais liga
dos à saúde o exercício encapotado da Medicina 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de exigir, e adoptar, 
medidas punitivas contra o exercício ilegal da Medicina 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de exercer os seus 
poderes disciplinares nas Instituições 'Públicas e Privadas não . 
entregando essas competências ao Ministério da Saúde 
Porque a Ordem dbs Médicos não pode continuar a ter dirigentes 
que abdicam do exercício do poder disciplinar 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de defender os médicos 
portugueses, por todos os meios legais ao seu alcance, perante a 
concorrência de médicos estrangeiros sem as mesmas qualifi
cações 
Porque a Ordem dos Médicos não pode continuar a ter dirigentes 
que se alheiam do problema da migração médica 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de combater o desem
prego médico dos futuros especialistas 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de exigir o preenchi
mento e o alargamento dos quadros das Carreiras Médicas 
Porque a Ordem dos Médicos não pode aceitar medidas que criem 
excedentes de médicos, levando à dimuição da capacidade reivin
dicativa ou à proletarização dos médicos 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de defender as Carreiras 
Médicas (Hospitalar, de Clínica Geral e de Saúde Pública) e a inde
pendência técnica dos médicos nelas integrados 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de defender a celeri
dade, a equidade e a transparênCia nos concursos médicos 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de defender a Medicina 
Convencionada' e a Medicina Livre 
Porque a Ordem dos Médicos não pode continuar a ter dirigentes 
que cederam as competências técnicas dos Colégios de Especiali
dade à Comissão Nacional do Internato Médico 
Porque a Ordem dos Médicos deve ter um papel .impositivo, ou 
mesmo exclusivo, na definição de especialidades médicas, na fixa
ção de critérios de idoneidade dos serviços médicos, na credita
ção profissional e no controlo da qualidade técnica da Medicina 
Porque a Ordem dos Médicos não pode continuar a ter dirigentes 
que não respeitam decisões técnicas dos Colégios de Especialida
de 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever o defender a compe
tência exclusiva dos médicos na realização de prescrições terapêu
ticas 
Porque a Ordem dos Médicos tem o dever de garantir a liberdade 
da prescrição médica não fornecendo, voluntariamente e através 
dos seus dirigentes ligados ao Ministério da Saúde, instrumentos 
de coerção dessa liberdade _ 
Porque a Ordem dos Médicos não pode continuar a ter dirigentes 
que pretendem obrigar os médicos a cumprir determinados for
mulários terapêuticos, dizendo-lhes o que devem, ou não devem, 
receitar aos seus doentes 
Porque a Ordem dos Médicos não pode continuar a ter dirigentes 
que pretendem obrigar os médicos a frequentar determinados 
eventos científicos 
Porque a Ordem dos Médicos não deve pôr em causa os títulos 
que cada médico já possui nem proceder à recertificação de espe
cialistas' 

PORQUE É O MOMENTO DE DIZER BASTA 
PORQUE ACREDITAMOS NESTES PRINCÍPIOS E PORQUE OS ACTU-
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AIS CORPOS GERENTES DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA 
ORDEM DOS MÉDICOS AGIRAM CONTRA ELES, APRESENTAMOS 
OS SEGUINTES COMPROMISSOS DE CANDIDATURA E O SEGUINTE 
PROGRAMA DE ACÇÃO 
.E~. "orne do Protagonismo, da Dignidade e da Mudança: 
SOtrJOS LISTA B 

II-COMPROMISSOS DE CANDIDATURA 
E PROGRAMA DE ACÇÃO 

l-Qualidade do Exercício Profissional 
-Exigir e pugnar por condições de trabalho dignas 
-Realizar, através dos Delegados da Ordem dos Médicos nos Locais 
de Trabalho, inquéritos destinados a avaliar as condições de exer
cicio profissional e divulgar publicamente os seus resultados 
-Denunciar, e divulgar publicamente, quaisquer limitações à liber
dade de execução técnica, com base nos inquéritos já menciona
dos 
-Fornecer aos médicos, através dos Delegados da Ordem dos 
Médicos nos Locais de Trabalho, a informação juridica adequada 
para que aqueles possam proceder à responsabilização das hierar
quias por eventuais condições de exercício profissional que se re
velem tecnicamente inadequadas ao desempenho da respectiva 
especialidade 
-Exigir a revisão do Decreto-Lei 73/90, de forma a consagrar como 
direitos dos médicos, para além dos que constam dos Estatutos da 
Ordem dos Médicos: 
a) que a entidade patronal se responsabilize pelo especial risco a 
que os médicos estão sujeitos no decurso da sua actividade profis
sional 
b) que os médicos beneficiem das garantias e regalias de outros 
trabalhadores de saúde do sector onde exercem a profissão, quan
do mais favoráveis 
-Defender a inclusão da profissão de médico na lista das profis
sões de risco (DL 53-A/98 de I I de Março). na categoria de alto 
risco, com os beneficias e regalias dai decorrentes 
-Elaborar normas relativas ao controlo de qualidade dos serviços 
de saúde, no exercício das competências atribuidas por lei à 
Ordem dos Médicos 
-Exigir a revisão do DL 13/93, cometendo à Ordem dos Médicos a 
fiscalização da qualidade técnica dos serviços de saúde, e não, à 
Direcção Geral de Saúde 
-Exigir que as normas de qualidade técnica estabelecidas pelos 
Colégios de Especialidade para a pràtica de actos médicos sejam 
universalmente aplicadas no sistema público, convencionado e 
privado 
-Verificar o cumprimento das normas acima mencionados de 
forma a garantir padrões assistenciais de qualidade 
-Exigir a revisão do DL 345/93, cometendo à Ordem dos Médicos 
a creditação das instituições e serviços prestadores de cuidados 
de saúde não integrados no sistema de saúde, e não, à Direcção 
Geral de Saúde 
-Exigir a revisão da portaria 1262/95, sobre controlo de qualidade 
de unidades privadas de hemodiálise, cometendo essa competên
cia à Ordem dos Médicos, e não, à Direcção Geral de Saúde 
-Exigir a revisão do DL 63/94, sobre requisitos das unidades pri
vadas de saúde quanto a instalações, organização e funcionamen
to, cometendo as funções fiscalizadoras à Ordem dos Médicos, e 
não, à Direcção Geral de Saúde. 
-Exigir que as Instituições Públicas cumpram aquilo que o Estado 
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ex ige para as instituições privadas, no que respeita: 
a) ao controlo de qualidade da instalação e funcionamento de la
boratórios de análises clinicas, patologia clinica e anatomia pato
lógica (DL 44/93) 
b) à prestação de serviços no âmbito da hemodiálise (DL 392/93) 
c) aos requisitos das unidades privadas de saúde quanto a insta
lações, organização e funcionamento ( DL 63/94) 
d) às instalações de radiodiagnóstico, radioterapia e medicina 
nuclear (despacho 7191 /97) 
e) às prescrições mini mas para a sinalização de segurança e saúde 
no trabalho (portaria 1456 A/96) 
f) ás prescrições minimas de segurança e saúde nos locais de tra
balho (portaria 987 /93) 
g) ao funcionamento das actividades de segurança, higiene e saú
de no trabalho (portaria 26/94) 
-Avaliar, através dos Delegados da Ordem dos Médicos nos Locais 
de Trabalho, o cumprimento das disposições legais citadas no 
ponto anterior e denunciar a sua violação 
-Colaborar com os Sindicatos Médicos nas suas reivindicações 
sobre: 
a) actualização salarial dos médicos, que estabeleça uma relação 
proporcional entre os seus vencimentos e as responsabilidades 
que lhes são cometidas, o que deveria significar a existência de 
remunerações superiores às de outros profissionais de saúde com 
responsabilidades bem menores 
b) controlo da poluição anestésica e radiações ionizantes 
c) protecção às médicas grávidas 
d) pagamento pelo Estado dos seguros de responsabilidade civil e 
profissional 
e) pagamento pelo Estado de seguros de salide e vida para médi
cos cuja actividade acarrete risco de infecção 
f) criação de serviços de Medicina Ocupacional nos Hospitais e 
Centros de Saúde 

2-Disciplina Ética e Deontologia 
-Promover a defesa pliblica dos médicos 
-Não utilizar os órgãos de comunicação social para promover a 
denúncia, a perseguição e o julgamento de médicos 
-Tomar a iniciativa de recorrer aos tribunais perante noticias difa
matórias sobre médicos 
-Proceder à nomeação de Comissões de Laudo que promovam a 
defesa pública dos colegas junto dos órgãos de comur1icação 
social e que desempenhem as funções de testemunhas abona
tórias em processos derrimidos por via judicial 
-Proceder à emissão de Notas de Laudo nos órgãos de comuni
cação social, através de uma assessoria de imprensa ou de publi
cidade paga 
-Disponibilizar as assessorias juridicas da Ordem dos Médicos para 
a defesa de médicos caluniados 
-Patrocinar o recurso aos tribunais por médicos caluniados 
-Actuar perante condições de exercido profissional impostas aos 
médicos que acarretem risco de erro ou negligência involuntária 
(limitação da liberdade de prescrição de actos de diagnóstico e 
terapêutica, horários extraord inários, ausência de meios auxiliares 
de diagnóstico em situações de urgência, etc) 
-Exigir a revisão do Estatuto Disciplinar (decreto-lei 217 /94) con
sagrando que é da competência exclusiva da Ordem dos Médicos 
a instauração de inquéritos disciplinares, quando se trate de vio
lação de normas de natureza deontológica, e que a Ordem dos Mé
dicos passe a ter a faculdade de proceder à realização de inquéri-
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tos em todas as instit-uições médicas, sejam elas públicas ou pri

vadas. 
.propõr a revisão das normas do Código Deontológico que possam 
ser consideradas contraditórias com outras disposições legais 

vigentes 
-Pugnar . pela revisão do decreto-le i 29 1/93 que permite à 
Inspecção Geral dos Serviços de Saúde a realização de peritagens 
médicas sem a participão de peritos designados pela Ordem dos 
Médicos e permite a devassa de processos clínicos sem prévia 
autorização dos doentes. 
-Agir díséiplinarmente em relação aos médicos que violem os 
estatutos, os códigos e os regulamentos da Ordem dos Médicos 
-Suspender a publicação dos acórdãos disciplinares na Revista da 
Ordem, de forma a garantir o bom nome dos médicos e a real con
fidencialidade dos processos 
-Combater o exercício ilegal da 'medicina através das seguintes 
medidas: 
a) Denunciar o acordo celebrado pelos actuais corpos gerentes 
com o Ministério da Saúde sobre Acto Médico e propór, em alter
nàtiva, a promulgação de legislação que consagre os seguintes 
princípios: 
l) a prática de actos médicos é exclusivamente reservada· aos 
lice-nciados em Medicina e Medicina Dentária e, no caso dos 
primeiros, depende de prévia inscrição na Ordem dos Médicos. 
2) à prática de actos médicos por pessoa não inscrita na Ordem 
'dos Médicos Portuguesa corresponde o crime de exercício ilegal 
da medicina 
.3) os actos executados por profissionais paramédicos e de enfer
magem, no exercício da sua profissão, só podem ser realizados 
desde que autorizados e praticados sob orientação e responsa-
611idade do médico ' 
b) Apreciar e propõr a eventual revisão do estatuto jurídico e das 
atribuições técnicas de outros grupos profissionais; designada
mente optometristas e odontologistas, que se revelem contrárias 
à definição de acto médico atrás enunciada 
c) Propõr uma revisão do Código Penal que tipifique o crime de 
exercício ilegal da medicina 
d) Recorrer aos tribunais sempre que se verifique o exercício ile
gal da medicina 
-Recusar a participação da Ordem dos Médicos em qualquer legis
lação destinada a limitar a competência exclusiva e a liberdade 
dos médicos para a emissão de atestados 
·Implementar e homologar em todas as unidades de saúde priva
das as Comissões de Ética para a Saúde nos termos do DL 97/95 

' ·Defender os médicos ·assalariados de empresas seguradoras de 
quaisquer constrangimentos que ponham em Célusa os princípios 
éticos e deontológicos constantes dos regulamentos da Ordem 
dos Médicos 

3·FORMAÇÃO MÉDICA 
.Criar uma Prova de Comunicação Clínica, condicionante de 
inscrição na Ordem dos Médicos, que permita avaliar as capaci
dades de comunicação de médicos estrangeiros 
·Recusar a extinção do Internato- Geral ou a sua integração no 
Curso de Medicina 
·Promover estudos destinados à avaliação, e eventual reformu
lação, do conteúdo curriculélr do Internato Geral 
·Defender os segu intes princípios relativamente ao acesso ao 
Internato Complementar 
a~l>ropondo que os mapas de Vélgéls de acesso aos internatos com-

plementares devem. ter em conta as necessidades previsionais de 
méd icos ·por especialidade e devem garantir a possibilidade de 
acesso à formação especializada de todos os médicos portugueses 
aprovados no internato geral 
b) incentivando a participação ·da Associação Nacional de Jovens 
Médicos e do Conselho Nacional do Médico Interno na discllssão 
dos mapas de vagas dos internatos complementares e do conteú
do programático do respectivo exame de acesso 
c) exigindo que só poderão ser abertas vagas nos internatbs com

. plementares em serviços que sejam considerados idóneos, segun

. do critérios definidos pela Ordem dos Médicos 
d) impulsionando a realização de internatos complementares em 
estabelecimentos privados de saúde 
-Pugnar pela existência de exclusividade opcional durante o inter
nato complementar 
-Pugnar pela consagração legislativa de horários máximos de tra
balho para os médicos do internato geral e complementar, por 
forma a imped'ir que as pressões hierárquicas os tornem forçados 
a colmatar situações deficitárias ou carenciadas 
-Promover a eleição de Comissões de Internos nos esEabelecimen
tos onde se realizam internatos, nos termos da legislação vigente 
-Negociar com o Ministério . da Saúde a prorrogação de contrato 
para os médicos do internato complementar que participem em 
acções de cooperação com países de expressão de língua portu
guesa no tempo correspodente à duração dessas acçõ~s de coope-
ração 
-Propõr a revisão do Regulamento Geral dos Colégios de Especia
lidade, consélgrando que é condição prévia de admissão ao está
gio de qualquer especialidade a aprovação no exame de acesso ao 
internato complementar 
-Recusar qualquer tipo de cred itação de encontros científicos des
tinada a controlar a livre iniciativa e o livre acesso dos médicos à 
formação médica contínua ou visando proceder à recertificação de 
médicos especialistas · 
-Recusar qualquer sistema de creditação de acÇões de formação, 
com carácter internacional 
-ProporCionar orientação pedagógica aos orientadores de forma
ção 
-Propõr a revisão da legislação sobre os internatos (designadamen
te a portaria 695/95) nos termos seguintes: 
a) consagração da possibilidade de substituição dos orientadores 
de formação a ped ido justificado dos internos complementares 
b) consagração da competência exclusiva da Ordem dos Médicos 
para definir as especialidades médicas, os programas d_e formação 
dos internatos complementares, os critérios de idoneidade dos 
serviços e as respectivas capacidades formativas 
c) revisão das competências, método de designação e composição 
da Comissão Nacional dos Internatos Médicos, por forma a que as 
competências da Ordem dos Médicos não cont~nuem a serem 
usurpadas 
d) utilização obrigatória dos parâmetros e ponderações j á defini
das pela Ordem dos Médicos para él classificação dos estágios dos 
internos complementares 
e) consagração de tempo especifico do horário de trabalho dos 
orientadores de formélção para actividades formativas de internos 
-Proceder à revisão de todas as portarias regulamentadoras dos 
programas de formação do intern'ato complementar, de forma a 
consagrar, eXpressamente, que os locais de formação são os .ser
viços considerados idóneos pela Ordem dos Médicos 
-Criar as condições para que os Col~gios de Especialidade proce-
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dam à verificação do cumprimento dos programas dos internatos 
complementares 
-Institucionalizar a existência de Comissões de Idoneidade de Ser
viços, de âmbito regional, para cada especialidade, sub-especiali
dade ou competência 
-Prop.õr que as Comissões de Idoneidade passem a integrar, não 
só representantes do Conselho Regional e do respectivo Colégio, 
como também um interno designado pelo Conselho Nacional do 
Médico Interno 
-Propõr ao Ministério da Saúde que as actividades desenvolvidas 
pela~ Comissões de Idoneidade sejam objecto de remuneração 
própria 
-Definir., como critério imperativo para a atribuição de idoneidade, a 
verificação, no lixai, das características de cada serviço e recusar a 
atríbuição de idoneidades baseadas na realização de inquéritos 
-Promover, em conjunto com o Conselho Nacional do Médico Interno 
e a Associação Nacional de Jovens Médicos, a realização anuál de 
inquÚitos destinados a obter a opinião dos médicos internos com
plementares sobre as respectivas condições de formação 
-Procurar harmonizar as condições de formação entre os países re
presentados na União Europeia dos Médicos Especialistas (UEMS), 
seguindo os pareceres técnicos dos Colégios de Especialidade da 
Ordem dos Médicos 
-Recusar qualquer intervenção internacional destinada a avaliar a 
idoneidade de serviços, sem que tal seja q pressamente solicita
do pelos Colégios de Especialidade e respectivas Comissões de 
Idoneidade 
-Propõr a revisão da legislação sobre Ciclos de Estudos Especiais 
nos termos seguintes: 
a) os · ciclos de estu'dos especiais, como· forma de diferenciação 
profissional com implicações directas em concursos de provimento, 
devem ser objecto de concursos de âmbito nacional e semelhantes 
aos concursos para· acesso aos internatos complementares. 
b) não poderão ser criados ciclos de estudos especiais curricular
mente equivalentes à areas de especialização médica reconheci-. 
das pela Ordem dos Médicos 
c) os ciclos de estudos especiais deverão corresponder a áreas de 
diferenciação profissional reconhecidas pela Ordem dos Médicos 
-Pugnar pela consagração dos seguintes principias relativos à cria
ção de áreas de diferenciação profissional 
a) a criação de novas especialidades com carreiras médicas pró-

- prias depende de parecer favorável da Ordem dos Médicos 
b) as áreas funcionais d~s carreiras médicas devem corresponder 
a especialidades, sub-especialidades ou competências reconheci
das pela Ordem dos Médicos 
-Exigir o alargamento do Internato Complementar de Clínica Geral 
para 48 meses, tal como j á foi proposto pelo respectivo Colégio, 
e proceder à respectiva reformulação curricular 
-Rever a portaria '24 7/98 (relativa ao Internato Complementar de 
Medicina Legal) consagrando o papel exclusivo da Ordem dos Mé
dicos, att:avés do seu Colégio de Medicina Legal, para definir o pro
grama de formação, a idoneidade dos serviços e as respectivas 
capacidades formativas 
-Propôr a revisão do código do IRS de forma a permitir a.deduçào 
das despesas em formação a todos os médicos. 

4-TITULAÇÀO DE ESPECIALISTAS 
-Recusar qualquer tipo de recertificação médica baseada na fre
quência de eventos científicos e consequente obtenção de créd i
tos 
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-Recusar qualquer tipo de certificação ou recertificação médica 
com carácter internacional que possa vir a constituir factor prefe
rencial para o estabelecimento de convenções, para o cálculo do 
valor relativo dos actos médicos ou para o ingresso ou a progres
são nas Garreiras médicas 
-Propôr medidas tendentes à uniformização da composição dos 
júris de exame final do internato complementar e dos .respectivos 
métodos de avaliação, segundo critérios de âmbito nacional, (ou 
regional, se tal não fõr execuível) apôs audição dos Colégios ele Es
p.ecialidade e do Conselho Nacional do Médico Interno, com vista 
a perinitir a aplicação de métodos equitativos e justos na avaliação . 
e classificação dos candidatos 
-Propôr a criàção de mecanismos legais que penalizem os orienta
dores de formação e os responsáveis dos serviços cujos internos 
tenham obtido aprovação no processo de avaliação contínua e 
sejam reprovados no exame final do internato complementar. 
-Propôr a criação de mecanismos legais que penalizem, no que se 
refere à respectiva idoneidade, os serviços cujos internos tenham 
obtido aprovação no processo de avaliação contínua e sejam re
provados no exame final do internato complementar. 

.5-EDUCAÇÃO MÉDICA PRÉ-GRADUADA 
-Defender a intervenção permamente da Ordem dos Médicos na 
articulação do ensino pré-graduado com o ensino pós-graduado 
-Propõr a criação dá Carta Médica Portuguesa, que deverá definir 
as necessidades nacionais e regionais de médicos, por especiali
dade, adequando os numerus clausus das Faculdades de Medicina 
a essas necessidades previsionais, e participar na sua elaboração 
-Recusar quaisquer políticas não fundamentadas que, à custa da 
criação de excedentes de licen.ciadÓs em Medicina, visem a de
gradação do poder reivindicativo ou a proletarização dos médicos 
-Incentivar as Faculdad~s de Medicina a criarem modelos objec
tivos de selecção dos candidatos aos Cursos de Medicina que eli
minem as assimetrias de classificação entre os candidatos prove
nientes dos ensinos publico e privado 
-Recusar quaisquer medidas que pretendam criar "troncos co
muns" de ensino pré-graduado abranjendo a licenciatura em Medi
cina e quaisquer outras licenciaturas de profissionais não-médicos 
-Propôr a criação de uma Comissão de Acompanhamento da Refor
ma do Ensino Médico, constítuiC!a sob proposta do Conselho Na
cional Consultivo para o Ensino e Educação Médica da Ordem dos 
Médicos, e que deverá integrar elementos designados pelos Co
légios de Especialidade 
-Institucionalizar a participação da Ordem dos Médicos na avalia
ção da formação médica pré-graduada através de protocolos com 
as Facu ldades de Medicina 
-Criar a Secção do Estudante da Ordem dos Médicos e estabelecer 
protocolos de cooperação com as Associações de Estudantes de 
Medicina 

6-EMPREGO MÉDICO 
-Exigir a revogação do decreto-lei I 12/98 (referentes a serviços 
carenciados) e em alternativa propôr a prorrogação por 3 anos 
dos contratos dos médicos especialistas, logo após a realização do 
exame final de internato complementar 
-Exigir a abertura, sob a ·forma de concursos externos, de todas as 
'vagas existentes nas carreiras médicas, até ao completo preenchi
mento dos quadros' médicos actualmente definidos 
-Propõr a criação da Carta Médica .Portuguesa, que deverá definir 
as necessidades nacionais e regionais de méd icos, por especiali-
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dade, adequando os numerus clausus das Faculdades de Medicina 
a essas necessidades previsionais, e participar na sua elaboraçfto 
-Proceder à inventariação e revisão das necessidades médicas da 
Região Norte através de informações directas dos locais de traba- · 
lho recolhidas pelos Delegados da Ordem dos Médicos e, de acor
do os resultados obtidos, .prop_õr o redimensionamento dos qua
dros médiGÓs 
-hicentivar a intervenção do Consélho Nacional do Médico Interno 
e da Associação Nacional de Jovens Médicos ria cri.ação de opções 
profissionais ·que evitem o desemprego de jovens especialistas 
-Estudar medidas que possibilitem a resolução da situação profis
sional dos médicos que mantendo vínculo à função pública, não 
se encontram providos no lugar de assistente .. 
-Defender a eriação de condições de exercício profissional que 
possam conduzir à ·Opção pelo monoemprego médico . 
-Propôr a criação de instrumentos legais que facilitem a circulação 
de médicos entre instituições públicas e privadas 
-Propõr a criação de instrumentos que flexibilizem a actividade 
médica (regime de trabalho em tempo parcial. redução da idade de 
reforma, aumento do período de férias, exercício de actividade pri
vada em instituições públicas etc.). conforme as opções indivi
duais de cada médico 

7 -CARREIRAS MÉDICAS E CONCURSOS 

7 .l. Aspectos Gerais 
-Defender o princípio de estabilidade de emprego nas carreiras 
médicas, indepedentemente dos modelos de gestão das unidades 
de saúqe 
-Defender a autOnomia técnica e cientifica dos médicos das Car
reiras Hospitalares, de Cllnica Geral/Medicina Familiar e de Saúde 
Pública, pugnando pela defesa da liberdade de prescrição de actos 
médicos de diagnóstico e terapêutica 
-Reaiizar, através dos Delegados dá Ordem dos Médicos, um in
quérito destinado a avaliar as condições do exercício profissional 
na área da Clínica Geral/Medicina Familiar, da Medicina Hospitalar 
e da Saúde Pública 
-Denunciar quaisquer fimitações à liberdade de execução técnica 
no ãmbito da Clínica Geral/Medicina Familiar, da Medicina Hos
pitalar ou da Saúde Pública com base no inquérito acima mencio
nado, e divulgar publicamente os seus resultados 
-Recusar qualquer legislação, nomeadamente na área de Clínica 
Geral/Medicina Familiar, que pretenda condicionar acréscimos re
muneratórios ao cumprimento de protocolos d~ diagnóstico ou 
formulários terapêuticos que limitem a liberdade de acção médica 
-Recusar medidas legislativas que pretendam promover a quanti
dade assistencial em détrimento da qualidade 
-fropôr uma revisão da actual legislação referente aos concursos 
das carreiras médicas, que, sem pôr em causa a qualificação téc
nica e a progressão salarial, permita uma ascenção mais rápida ao 
topo das várias carreiras · 
-Defender a consagração de tempo específico do horário de tra
balho para funções não assistenciais · 
-Propôr a criação de normas objectivas que valorizem os factore's 
de índole técnico-científica nos concursos das carreiras médicas 
-Propôr a revisão da legislação que permite a utilização da figura 
"exigên'cias particulares" ou de ciclos de estudos especiais~ não 
reconhecidos pela Ordem dos Médicos como ár-eas de diferencia
ção profissional. como factores condicionantes dos concursos de 
provimento de Assistente 

-Propôr medidas-que conduzam à uniformização dos critérios apli
cados pelos júris dos concursos médicos (de provimento ou de 
progressão). que reforcem a credibilidade dos júris e que dimi
nuam os processo:;! de impugnação 
-Pugnar pela existência de compensações pecuniárias· a·os mêdiébs 
indigitados para os júris dos toncursos das cimeita_s médicas· e 
pela atribuição de tempo específko, com dispensa' de serViço. 
para análise dos curricula· dos candidatos. " 

7 .2. Clínica Geral 
-Enquantó dirigentes da Ordem dos Médicos não aceitar nomea
ções para lugares da confiança política do Ministério da Saúde. 
:Luta·r por uma melhor adequação do ensino pré-graduado ao.exer-
cício ·da Clínica Geral/Medicina Familiar • 
-Participar na elaboração de um mapa nacional definidor .das neces
sidades em médicos especialistas dt; Clínica Geral/Medicina Familiar 
-Lutar pela existência de instrumentos legais que permitam uma 
formação continua livre e permanente 
-Defender i,! liberdade de formação dos médicos de Clínica 
Geral/Medicina Familiar, no respeito pela livre escolha dos eventos 
científicos a frequentar e que deve apenas depender da autoriza
ção do respectivo Director do Centro de Saúde 
-Recusar as chamadas "consultas" de enfermagem, denunciando 
eventuais práticas de exercício ilegal da medicina por quem não 
está inscrito na Ordem dos Médicos 
-Lutar pela personalização dos cuidados de saúde e pela articu
lação entre Centros de Saúde e Unidades Hospitalares, através da 
promoção de critérios de referência adequados e protocolos nego~ 
dados em parceria 
-Propôr medidas que promovam, de forma permanente, consulto
rias periódicas entre Centros de Saúde e Unidades Hospitalares, 
nomeadamente entre a especialidade de Clínica Geral/Medicina 
Familiar e as especialidades de Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia 
e Psiquiatria 
-Lutar contra a degradação da qualidade dos actos médicos, pro
pondo, nomeadamente, que o número de utentes por médico seja 
limitado a 15'00 e recusando quaisquer reduções arbitrárias dos 
tempos médios de consulta 
-Defender a eleição, pelos médicos, como método d'e escolha dos 
Directores dos Centros de Saúde, e exigir que estes devem ·ser, 
obrigatoriamente, médicos 
-Exigir que qu~isquer estruturas de direcÇão clínica dos centros de 
saúde sejam exc~usivamente constituídas por médicos 

8-GBSTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
-Exigir a consagração legal que os Directores dos Hospitais sejam 

· obrigatoriamente médicos · 
-Propôr a revisão da legislação sobre eleição dos directores clíni
cos, nos termos seguintes: 
a) o director c!ínico e os seus adjuntos devem ser eleitos em lista 
completa 
b) o universo eleitoral deve corresponder a todos os médicos da 
respectiva unidade de saúde (internos .gerais, internos comple
mentares e médicos· do q~:~adro) 
c) a nomeação da direcção clínica será uma puro acto adminis
tratitvo, sendo nomeada a lista mais votada 
d) a.homologação dos resultados não deve depender da percen
tagem de médicos votantes 
-Propôr que os Directores dos Centros de Saúde passem a ser 
eleitos .pelos médicos ' 
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-Defender os seguintes principias no que respeita à gestão de 
unidades de saúde: 
a) re forço das competências da direcções clínicas e separação de 
funções entre autoridades técnicas e admnistrativas 
b) promoção da autonomia decisória dos serviços e departamen
tos 
c) criação de mecanismos legais objectivos que assegurem aos 
directores dos serviços de acção médica real capacidade de de
cisão sobre todo o pessoal (méd ico ou não) do respectivo serviço 
d) criação de instrumentos que permitam a avaliação da qualidade 
dos serviços de acção médica 
e) garantia de diferenciação profissional em administração hospi
talar dos profissionais nomeados para funções de gestão 
·-Pugnar para que a legislação sobre gestão privada das unidades 
de saúde consagre os principias seguintes: 
a) preservação da independência e qualidade técnicas, da estabili
dade de emprego e da progressão,profissional dos médicos 
b) remuneração idêntica para médicos com igual diferenciação 
técnica nos termos dos escalões salariais e do regime .de trabalho 
definidos pela legislação vigente 
c) garantia do pagamento pela entidade empregadora de seguros 
de responsabilidade profissional médica 
-Recusar qualquer legislação relativa ao estatuto jurídico dos hos
pitais e dos centros de saúde, que ponha em causa a estabilidade 
de emprego, a progressão na carreira médica e a independência 
técnica. 
-Recusar qualquer legislação, no âmbito da C li nica Geral/Medicina 
Famil iar ou da Medicina Hospitalar, que pretenda racionalizar 
(racionar) consumos através de estruturas que não sejam exclusi
vamente constituídas por médicos 
-Recusar qualquer legislação que pretenda condicionar os acrésci
mos remuneratórios dos médicos ao cumprimento de formulários 
terapêuticos por patotologias ou a protocolos de diagnóstico, que 
limitem ou censurem a liberdade de acção médica 
-Propõr ao Ministério da Saúde, após discussão çom os Colégios de 
Especialidades, Sub-Especialidades e Competências, a organiza
ção de centros de referência para patologias raras 

9-MEDICINA CONVENCIONADA 
-Apoiar e promover a petição em curso, dirigida à Assembleia da 
Républica, no sentido de revogar o decreto-lei 97/98 
-Defender que a única condição para a celebração de convenções 
deve ser a posse do titulo de especialista pela Ordem dos Médicos, 
salvo as incompatibilidades decorrentes de horário ou ele regime 
de trabalho em dedicação exclusiva 
-Lutar para que responsabiliclacle e a execução técnicas das 
unidades de saúde convencionadas devem ser cometidas a médi
cos com idoneidade reconhecida pela Ordem dos Médicos 
-Defender a competência exlusiva da Ordem dos Médicos, através 
dos Colégios de Especialidade, na definição do código ele nomen
clatura e valor relativo elos actos médicos 
-Aprovar e fazer cumprir uma tabela minima de preços a praticar 
por acto médico, que garanta a respectiva qualidade e abaixo da 
qual não será permitido a nenhum médico proceder à celebração 
ele acordos de convenção 
-Exigir que a atribuição ·cle convenções deve depender do parecer 
favorável dos Colégios de Especialidade da Ordem dos Médicos, 
face à qualidade técnica dos serviços a prestar, e não, das 
decisões das Administrações Regionais de Saúde 
-Propõr a revogação de quaisquer normas que permitam às Admi-
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nistrações Regionais ele Saúde celebrar acordos ou revogar acor
dos existentes segundo critérios arbi trários. 
-Exigir que a qualidade dos cuidados prestados pelas entidades 
convencionadas seja avaliada pela Ordem dos Médicos, de acordo 
com o parecer técnico dos Colégios de Especialiclacle, e não pelas 
Administrações Regionais de Saúde 
,Promover a realização de convenções na área da Clínica Ge
ral/Medicina Fami liar 

I O-POLÍTICA DO MEDICAMENTO 
-Propõr legislação que contemple, expressamente, que é vedado 
aos profissionais farmacêuticos a modificação de quaisquer pres
crições médicas, bem como a sua substituição por outro medica
mento, ainda que com as mesmas indicações terapêuticas, salvo 
autorização expressa do médico prescritor 
-Propõr legislação que contemple a penalização dos profissionais 
farmacêuticos que violem o principio anterior 
-Recusar qualquer intervenção da Ordem dos Médicos na elaboração 
ele guias ele terapêutica ou de formulários de medicamentos por 
patologi~ que signifique: limitar a liberdade de presoição dos médi
cos, assumir uma atitude paternalista sobre os médicos, insinuar a 
menoridade intelectual e cientifica dos médicos, aumentar o risco de 
acusações ele negligência aos médicos que não sigam esses guias de 
terapêutica e coloca~ nas mãos do Ministério ela Saúde instrumentos 
para que este possa impõr aos médicos prescrições obrigatórias 
-Proceder a instauração ele inquéritos para eventual procedimento 
disciplinar a médicos prescritores de substâncias que constituam 
risco individual ou para a saúde pública 
-Pugnar pela criação de mecanismos que permitam aos médicos 
um conhecimento aprofundado sobre novos medicamentos, pre
viamente à sua comercialização 
-Recusar a comercialização de medicamento genéricos sem mar
ca, embora aceitando que estes sejam comercializados se iden
tificados pela sua origem de produção 
-Recusar a inclusão no ordenamento legal elo medicamento de 
quaisquer produtos homeopáticos cqja eficácia terapêutica não 
esteja provada 
-Propõr a criação de quadros hospitalares da especialidade de 
Farmacologia Clínica 
-Propõr a revisão dos decretos-lei I 00/94 (sobre Publicidade de 
Medicamentos para Uso Humano) e 209/94 (sobre Classificação 
dos Medicamentos de Uso Humano) de forma a consagrar no seu 
art iculado que a prescrição de medicamentos deve ser feita exclu
sivamente por licenciados em Medicina ou em Medicina Dentária. 

li-ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS 

A) Organização Interna Distrital 
-Instituir em cada distrito médico, através ele eleição, o Conselho 
de Delegacias da Ordem dos Médicos nos Locais de Trabalho que 
funcionará em articu lação com os Conselhos Distritais e cujas 
competências. serão: 
a) informar a Ordem dos Médicos das condições de trabalho dos 
médicos e do seu renexo na qualidade técnica dos actos pratica
dos 
b) proceder a inquéritos sobre as cond ições ele trabalho 
c) infom1ar a Ordem elos Médicos ele violações ela legalidade que 
ponham em causa a qualidade elos actos médicos 
cl) veicular nos locais de trabalho os pareceres e determinações da 
Ordem elos Médicos 
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e) apoiar e orientar os colegas em casos de conflito de natureza 
técnico-profissional 
-Dotar o Conselho de Delegados da Ordem dos Médicos nos Locais 
de Trabalho de secretariado admnistrativo e apoio jurídico pró
prios 
·fazer reverter as quotizações ordinárias e as receitas extraordi· 
nárias dos Distritos Médicos de Braga, Bragança, Viana do Castelo 
e Vila Real para as actividades dos respectivos órgãos distritais 
-Promover a criação de Sedes Distritais da Ordem dos Médicos nos 
Distritos de Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real, se a si
tuação financeira que viermos a herdar o permitir 

B) Organização Interna Regional 
-Institucionalizar o funcionamento de Comissões Ad-Hoc para 
coadjuvar o Conselho Regional e o Conselho Disciplinar permitin
do que as resoluções destes Conselhos possam ser tomadas no 
prazo máximo de 3 meses, 
-Garantir a permanência de pelo menos um elemento do Conselho 
Regional durante o horário de funcionamento da Ordem dos Mé· 
dicas, no sentido de responder imediatamente a eventuais solici· 
tações dos colegas • 
-Operacionalizar o funcionamento do Çonselho Regional, de acor
do com as seguintes áreas de competência, algumas das quais j á 
definidas estatutariamente: Comissão Permanente (Presidente, 
Vice-Presidente e Secretário), Organização Distrital, Tesouraria e 
Casa do Médico, Colégios de Especialidade e Comissões de Ido· 
neidade, Internatos Médicos, Relações com as Comissões Regia· 
nais Consultivas, Relações com Associações Médicas, Relações 
com a Comunicação Social e Relações Internacionais 
-Dotar o Conselho Disciplinar de apoio logístico e técnico que per
mitam uma actuação célere e credível 
-Requisitar os médicos incumbidos de desempenhar funções em 
representação da Ordem dos Médicos, sob a forma de dispensa de 
serviço, tal como já acontece para os júris do Exame Final do Inter
nato Complementar 
-Promover reuniões periódicas com os membros consultivos ao 
Conselho Regional 
-Promover reuniões periódicas com representantes de todas as 

A associações sócio-profissionais representativas de médicos 
~ -Ceder gratuitamente as instalações e equipamentos da Ordem 

dos Médicos às associações médicas que não .possuam sede pró
pria, designadamente à Associação Nacional de Jovens Médicos 
-Lançar as bases para a criação de um verdadeiro e dignificante Boletim 
Informativo da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
-Informatizar os serviços da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos · 
·Promover a participação de todos os médicos nas actividades da 
O,rdem, particularmente quando se trate da elaboração de pare
ceres ou decisões pelos Órgãos Executivos. 
-Fornecer a todos os médicos, e especialmente aos recém licencia
dos, informação actualizada e periódica sobre aspectos re levantes 
do exercício da medicina, designadamente de natureza ética, 
deontológica e médico-legal. 

C) Organização Interna Nacional 
-Propôr a criação de uma Comissão Permanente do Conselho 
Nacional Executivo que permita decisões rápidas em situações 
urgentes 
-Introduzir o sistema de teleconferência de forma a tornar oportu
na e eficaz a actividade dos Órgãos Executivos Nacionais da Or-

dem dos Médicos 
-Promover, nos termos dos Estatutos, a designação de um Vice
Presidente da Ordem dos Médicos, que garanta a operaciÓnalidade 
do Conselho Nacional Executivo, em situações de impedimento do 
Presidente do Conselho Nacional Executivo · · ' .•::' ·' 
-Garantir a realização do Plenário dos Conselhos Regionais,. nos 
termõs dos Estatutos da Ordem dos Médicos · · · 
-Iniciar a participação efectiva da Secçào Regional do Norte clá 
Ordem dos Médicos na Revista da Ordem · ., 
-Avaliar, e se necessário reformular, a situação económica e fin im· 
ceira que viermos a herdar, do Fundo de Solidariedade e 'C!a 
Carteira de Seguros da Ordem dos Médicos 
-Incentivar a participação da Ordem dos Médicos no Conselho 
Nacional das Profissões Liberais 

D) Relações com os Órgãos Técnicos Consultivos 
-Respeitar ein absoluto, no âmbito dos órgãos executivos, os pare
ceres t~cnicos negativos que os Colégios de Especialidade ven
ham a emitir 
-Propôr que nas listas candidatas às Direcções dos Colégios de 
Especialidade passe a constar expressamente o membro designa
do para Presidente do Colégio 
-Promover a criação de secções de ensino médico pré-graduado 
em cada Colégio de Especialidade, Sub-especialidade ou Compe
téncia 
-Realizar reuniões periódicas com os membros das Direcções dos 
Colégios de Especialidade, Sub-Especialidade e Competência da 
Secção Regional do Norte · 
-Realizar anualmente plenários regionais dos Colégios de Especiali· 
dade, Sub-Especialidade e Competência com vista à troca de infor
mações sobre as actividades da Secção Regional do Norte e do 
Conselho Nacional Executivo 
-Propôr aos Colégios de Especialidade que estes procedam à 
definição de normas referentes à avaliação da qualidade dos 
serviços médicos das instituições de saúde públicas e privadas 
-Realizar encontros periódicos com as Comissões Regionais Con
sultivas já existentes (Ética e Deoentologia, Ensino e Educação Médi· 
ca, Serviço Nacional de Saúde, Medicina Livre e Exercício Técnico da 
Medicina) e com as que venham a ser criadas, solitando-lhes os de
vidos pareceres nas matérias da rci>pectiva competência 
-Propôr a criação de um Cow.elhc Nacional Consultivo para a ln· 
vestigação 
-Propôr a criação de um Conselho Nacional Consultivo para o Exer· 
cicio da Medicina Assalariada 

E) Casa do Médico 
-Divulgar junto de todos os médicos a situação financeira do pro· 
j ecto da Casa do Médico que vier a ser herdada do actual Conselho 
Regional · 
-Uniformizar as condiçõe!> u-: utilização das instalações e serviços 
da Casa do Médico/Ordem dos Médicos, tornando-as extensíveis a 
todos os médicos. 
-Implementar protocolos de utilização da Casa do Médico/Ordem 
dos Médicos com as associações que nisso estiverem interes
sadas, com destaque particular para as secções regionais das ou
tras Ordens e para as associações de médicos. 
-Ceder gratuitamente as instalações da Casa do Médico para todas 
as reuniões médicas destinadas a encontros de carácter profis· 
sional, que não tenham patrocínios financeiros de organizações 
não-médicas 
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-Promover a qualidade dos serviços do Restaurante e do Bar da 
Ordem dos Médicos 
-Dinamizar as actividades culturais da Casa do Médico, como com
plemento da actividade sacio-profissional da Ordem dos Médicos. 

F) Relações com os órgãos de Comunicação Social 
-Criar uma Assessoria de Imprensa, constituída por profissionais 
devidamento credenciados, com o objectivo de veicular notícias 
sobre a Ordem dos Médicos e suas actividades 
-Disponibilizar gratuitamente essa assessoria a todos os médicos· 
para a divulgação de notícias individuais ou colectivas destinadas 
a corrigir, complementar ou desmentir outras notícias divulgadas 
pelos órgãos de informação 
-Solicitar aos Colégios de Especialidades, Sub-especialidades e 
Competetências a indicação de um Porta-Voz Técnico que cola
bore com o Conselho Regional em intervenções públicas sobre as
suntos objecto de divulgação pelos orgãos de comunicação social 
-Propõr ao Sindicato de Jornalistas um protocolo de colaboração, 
destinado a garantir relações institucionais adequadas com a Or
dem dos Médicas, com o objectivo de assegurar a difusão de infor
mações tecnicamente adequadas, de impedir a divulgação de noti
cias especulativas ou alarmistas, de reforçar a função pedagógica 
da comunicação sociaL de salvaguardar o segredo proffssional e 
de prevenir a difamação pública dos médicos 
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G) Relações Internacionais 
-Propõr a criação da Federação dos Médicos dos Países de Língua 
Portuguesa · 

-Respeitar os acordos assumidos por anteriores corpos gerentes 
junto das organizações internacionais em que a Ordem dos 
Médicos está representada que não sejam contrários a este pro
grama 
-Propõr que a representação portuguesa no PWG (organização 
europeia dos médicos em formação) seja constituída por um rep
resentante da Associação Nacional de Jovens Médicos e por um 
representante do Conselho Nacional do Médico Interno 
-Propôr a criação de um gabinete de relações internacionais da 
Ordem dos Médicos, constituído por um elemento de cada 
Conselho Regional e pelo Presidente da Ordem dos Médicos, de 
forma a centralizar e harmonizar as intervenções dos represen
tantes portugueses nas diversas organizações internacionais 
-Defender que a representação portuguesa na secções da UEMS 
deve ser feita exlusivamente por membros das Direcções dos Co
légios e rotativamente por um membro de cada secção regional 

PARA DIZER BASTA, EM NOME DO PROTAGONISMO, DA DIGNI· 
DADE E DA MUDANÇA- LISTA B 
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# 

Orgãos Distritais 
z' .r 

t 

Distrito Médico 
do:rorto 

LISTA A 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Jqão José Melo Correia 
Vice Presidente 
- Rui Jorge Oliveira Fernandes Costa 
I~ Secretário · 
-João Manuel Leite Ramalho Fontes 
2~ Secretário 
- Manuel Plácido Costa e Sousa 

Conselho Distrital 

Presidente 
-Alberto Augusto Oliveira Pinto Hespanhol 
Vogais 
-Manuel Luciano Correia Silva 
-Maria Inês Ribeiro Amorim Dias Silva 
- Maria de Lurdes Preto 
-Maria José Ribas Albuquerque e Castro 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-Albino Aroso Ramos 
-António Celso Oliveira Fontes 
-António Jorge Silva Carvalho Santos 
-António José Pacheco Palha 
-António Manuel Machado Henriques Carneiro 
- António Maria Dourado Barroso Santos 
-António Moreira Pinto 
-Carlos Alberto Pratas Valente 
-Carlos Alberto Silva Vasconcelos 
-Carlos Manuel Teixeira Soares de Sousa 
-Carlos Rodrigo Magalhães Ramalhão 
-Damião José Gaspar Lourenço Cunha 
-Emília Maria Madureira Castro Teixeira 
- Guilherme Alves Rocha 
-Jaime Reis Duarte 
-João Costa Nóbrega 
-João Vasconcelos Castro e Melo 
-José Guilherme Machado Monteiro 
-José Henrique Dias Pinto Barros 
-José Manuel Leite Lopes Lima 
- Manuel Maria Paula Barbosa 
- Maria Felícia Reis Brandão Henriques Ribeiro 
- Maria Helena Dias Alves 
- Maria Júlia Pires Maciel Barbosa 

- Maria Lucia na Vilela Silva Mo_ntejro . . . . , 
- M!lria Manuela Selares Azév~do Gomes Meirinhos ,-
- Maria. Neto 'Miranct.a Araújo 
- Maria Piedade Pacheco Amaro 
- Miguel Macedo Teixeira 
- Pedro Maria Oliveira Carneira Coelho e. Sousa 

A Lista A do Distrito do Porto está associada à Lista A de candi
datura aos Órgãos Regionais, subscreve o mesmo programa e 
compromete-se a trabalhar para a sua execução. 
O Conselho Distrital pretende, neste manct.ato, desempenhar um 
papel mais activo na organização dos eventos culturais da Casa do 
Médico. 
Conscientes de representar cerca de 7.500 dos 9.500 médicos do 
Norte, dispomo-nos a trabalhar. para que os médicos mais novos 
sintam a Ordem dos Médicos como sua, recuperando o lema da 
Casa de todos os Médicos. 
Os Delegados ao Plenário dos Conselhos Regionais comprometem
se a colaborar com os Órgãos Executivos e com os Órgãos 
Técnicos da Ordem, proporcionando uma troca de conhecimentos 
e de experiências que as suas origens e formação possibilitam. 
Reclamam que o priméiro Plenário- a assembleia dos Delegados 
- do próximo mandato seja convocado para o Porto, apelando 
aos Delegados de Lisboa e Coimbra para darem um sinal inequívo- -
co de que desejam o regular funcionamento da Ordem. 

LISTA B 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Álvaro Jerónimo Leal Machado Aguiar 
Vice Presidente 
- Duarte Nuno Monteiro Barbosa ·Barrote 
I ~ Secretário 
-João Manuel Pinto Fonseca 
2~ Secretário 
- Luis Miguel Azevedo Lobo 

Conselho Distrital 

Presidente 
- António Manuel Ferreira Araújo 
Vogais 
-João Alberto Capela Alves Rodrigues da Costa 
- Jorge Madeira Carmo Silva 
-José Castela Torres Costa 
- Maria Lurdes Triana Esteves Gandra 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Ana Maria Carvalho Dias Lopes Pereira Magalhães 
- Ana Maria Fernandes Ramos 
- Ana Maria Ribeiro Meireles Baptista 
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- António Carlos Megre Eugénio Sarmento 
- Carlos Manuel Soares Resende Sousa 

- Carmen Marisa Marques Gonçalves Espregueira Mendes 
- Elsa Joaquina Silva Gomes 
- Fernando Jesus Silva Carreira 
- Isabel Maria Sousa Chaves Castro Santos Almeida 
-João Francisco Montenegro Andrade Lima Bernardes 
- João Geraldo Reis Correia · 

- João Manüel ~1orais Ta borda Barreto 
- João Paulo Ferreira Silva Oliveira 
-John Rodrigues Preto 
- Jorge Artur Pinho Palmares 
- Jorge Manuel Ferreira Teixeira 
-José Luis Martins Costa Lima 

- José Maria Ferreira La Fuente Carvalho 
- Luis Filipe Reis Martins 
- Manuel Carlos Bandeira Quintas 
- Manuel Laranjeira Gomes 
- Maria Adelaide Carmo Fernandes Pinto Vasconcelos 
- Maria do Carmo Cunha Cavalheiro Aguiar Branco 
- Maria Ermelinda Gomes Costa Silva 
- Maria João Eugénio Avides Sarmento Pestana Vasoncelos· 
- Maria Manuela Tavares Pereira Rebelo Coutinho Lanhoso 
- Maria' Marlene Lemos Silva Sousa 
- Mário Jorge Dinis Ribeiro 
- Nuno Paulo Alegrete Silva 
- Teresa Angelina Lobato Oliveira Dias 

Distrito Médico 
de Braga 

. LISTA A 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 

- Abel Fernandes Rua 
Vice Presidente 

-José António Pereira Fernandes 
l ~ Secretário 

- Carlos Alberto Salazar Rodrigues Oliveira 
2 ~ Secretário 

-José Santos Oliveira 

Conselho Distrital 

Presidente 

- Ângelo Acílio Moreira da Silva Azenha 
Vogais 

- Antón io Alves Domingues Gomes 
- Carlos Alberto Fernandes Abrantes 
-José Manuel Gonçalves de Oliveira 
- Manuel Oliveira 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- António José Alves Ferreira da Fonseca 
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- Ernesto Alves Martins 

-José Luis Fortunato Franqueira Pereira 
- l"lanuel Joaquim Santos Beleza Braga 
- Maria Alina Pinto Fernandes Abrantes 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

- Dotar a Sede Distrital de instalaçõeas próprias. 

- Organizar acções de debate de relevantes assuntos de índole 
profissional. 

- Planear e dar apoio a eventos de carácter cientifico, indispen
sáveis à formação médica continua. • 

- Promover uma efectiva descentralização administrativa. 

- Prestar especial atenção às questões do foro deontológico e 
respeitantes à ética médica. 

- Criar espaços de lazer e convivia na Sede Di_strital. 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 

- Domingos Jardim Pena 
Vice Presidente 

- Manuel Queiras Cerque ira 
l ~ Secretário 

- Manuel Fernando Martins Pereira Mendes 
2~ Secretário 

- Raul Jorge Fernandes Cunha 

Conselho Distrital 

Presidente 

-José António Araújo Figueiredo 
Vogais 

- José Augusto Gonçalves Macedo 
-José Maria Ferreira Pelaez Carones 
- Manuel Pereira Vilas-Boas 
- Mário Duarte Costa Ventura 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Carlos Alberto Moreira Falcão 
- Henrique Alcino Mendes Carvalho Machado 
- ldalina Manuela Oliveira Sá Coutinho Russell 
- Manuel Filipe Prieto Freire Andrade 
-Nuno Manuel Remisio Dias Castro 



Distrito Médico 
de Viana do Castelo 

LISTA B 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
,..--- Manuel Gomes Afonso 
Vice Presidente 
- António Henrique Martins Ribeiro 
12 Secretário 
-Querubim José Martins Ferreira 

/"i; ' 22 Secretário 
~ ,J- Bel mira Margarida Torres Reis Rodrigues 

Conselho Distrital 

President~ 

·-Agostinho Manuel 5odrigues Faria Carvalho 
Vogais 
-António Álvaro Fontainhas Pimenta Castro 
- Cassiano José Azevedo Baptista 
- Maria Conceição Morgado Gonçalves Ribeiro Viana Barbosa 
- ·Pedro Soares S·ilva 

Membro Consultivo ao Conselho Regio~Jal 

- José Torcato Jácome Ramos 

Distrito Médico. 
de Vila Real 

LISTA A 
NA CONTINUIDADE 

PELA MiiDANÇA 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Mário Augusto Borges Mesquita Montes 
V ice-Presidente 
- Manuel Fernandes Pinheiro 
12 Secretário 
- Teresa Maria Pinto Furriel de Sousa Cruz 
22. Secretário 
- Maria Manuela Esteves Taveira de Sousa 

Conselho Distrital 

Presidente 
-Ana Maria Pereira Rebelo Fernandes 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE ÓRGÃOS DISTRITAIS 

Vogais 
- Helder Vaz Gonçalves 
- Joaquim Baptista da Fonseca 
- José Afonso Domingues 
- Manuel Carlos Fidalgo 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 
- Américo Rui Azevedo Couto 
- Jorge Mário Magalhães de Sousa Cruz 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Há três anos apresentámos um programa, por muitos tido como 
ambicioso e irrealista .. Porque considerámos que as nossas pro-

. postas eram viáveis, conforme o tempo veio demonstrar, conclui
mos pela necessidade de dar continuidade ao proj ecto. 
Alcançámos os objectivos a que nos propusemos, com excepção 
feita à não consecução da sede para o Conselho DistritaL e este, 
unicamente devido à indisponibilidade financeira da Secção Regio-

1 

nal do Norte, resultante dos compromissos assumidos com a Casa 
do Médico. 

I. Porque há novos desafios a enfrentar, parece-nos necessário dis
ponibilizar o nosso voluntarismo, no sentido de encarar o novo 
triénio com a experiência já adquirida. 
Procurámos também, dar ao processo uma base mais alargada de 
apoio, com a inclusão de elementos pertencentes a várias car-
reiras médicas e maior diversificação geográfica. · 

Assim propomos: 
I. Servir de elo de comunicação com a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, de modo a facilitar a obtenção de docu
mentos, consultadoria jurídica, marcação de reuniões, etc .. 
2 . . Participação activa nas reuniões semanais do Conselho Regio
nal Norte, ao qual agendaremos assuntos do Conselho Distrital de 
Vila Real. 
3. Organizar debates neste Distrito Médico, sobre temas relaciona
dos com Ética, Responsabilidade Médica e Acto Médico. 
4. Auscultar localmente, as dificuldades das várias instituições e 
profissionais médicos, através de reuniões periódicas e rotativas. 

LISTA B 
Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Maria Eufémia Reis Martins Ribeiro 
Vice Presidente 
- Francisco Fernando Freire Felgueiras Gonçalves 
I 2 Secretário 
- Armando Ferreira Monteiro 
22 Secretário 
- Maria Teresa Madureira Moreira 

Conselho Distrital 

Presidente 
- Diogo Maria Botelho Santos Clara 
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ELEIÇÕES TRIÉNIO 1999/2001 

Vogais 
- Graciano Agostinho Rebelo Fernandes 
- Jorge Herculano Wandt Teixeira Matos 
- Maria Benedita Barreto Seixas Santos 
- Policarpo António Soares Rosa 

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Maria José Fernandes Lacerda 
- Maria O li via .Conceição Cardoso 

.. . 
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Distrito Médico 
de Bragança 

LISTA B 
.Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Fernando Ferreira Si lva Andrade 
Vice Presidente 
-João Paulo Lopes Montanha 
12 Secretário 
- Maria Clara Rosas. Cardoso Soares 
22 Secretário 
- Albino Armando Martins Parreira 

Conselho Distrital · 

Presidente 
- Hermano Manuel Carvalho Marques 
Vogais 
- Marcelino Conceição Oliveira Marques Silva 
- Maria GonÇalves Correia Sampaio Veiga 
- Nuno -Henrique Simões Ramos Santos 
- Olímpia Trigo Carmo 

Membro Consultivo ao<on~elho Regional 

-António Manuel Ferreira Pimentel 



COlÉGIOS 

NOR 
fUU 
A segurança nos locais de trabalho é uma exigência de qualidade que deve estar 

sempre presente em toda a actividade médica. 

Por ma ioria de razão o deverá ser no 
momento em que se discute e pretende 
legislar sobre as normas de licenciamento 
de laboratórios públicos e privados, todos 
eles su jeitos às mesmas normas de 
exigência e de qualidade. A clássica tra
dição muito portuguesa do "deixa andar" 
porque os "males só acontecem aos ou
tros" tem imperado relativamente à segu
ra nça nos laboratórios de anatomia pa
tológica, globa lmente ignorada por todos, 
dos mais aos menos responsáveis, mesmo 
quando, como vem acontecendo com al
guns médicos e técnicos, surgem doenças 
adquiridas em serviço resultantes da ine
xistência das mais elementares normas de 
P,rotecção no trabalho. 
E objectivo da Direcção do Colégio da 
Especialidade de Anatomia Patológica 
chamar a atenção para este problema, 
propondo-se a adopção de normas con
cretas de segurança a implementar desde 
já. Temos a consciência clara de que qual
quer radicalismo imediatista levaria ao 
encerramento da quase totalidade dos 
laboratórios de anatomia patológica pois 
nenhum deles , mesmo os mais recente
mente construídos, possui sistemas ade
quados de luta contra a poluição química 
do ar induzida pelos vapores do formol e 
do xilol, nem tão pouco dispõe de sis
temas adequados de esgoto para os 
efluentes mais comumente produzidos. 
Contudo, ca lar durante mais tempo a si
tuação é cumplicidade quase criminosa 
que, naturalmente, rejeitamos. Por isso 
nos decidimos pela apresentação deste 
texto que é o primeiro passo para a cons
trução de uma vida melhor no nosso local 
de trabalho, ajudando a transformá-lo 
num local saudável. Outras iniciativas se 
seguirão com o mesmo objectivo. 
Os laboratórios de Anatomia Patológica, 
embora tendo alguns elementos comuns 

Carlos topes· 

com os laboratórios de Análises Clínicas, 
constituem locais de trabalho com algu
mas particularidades pelo que, natural 
mente, se devem reger por normas gerais 
e por normas específicas que promovam 
a segurança, higiene e saúde no trabalho. 
Em Port~al as normas existentes são escas
sas e algumas inadequadas, sendo ainda re
levante a falta de cumprimento das que exis
tem mesmo nas instituições públicas. Abor
daremos, sucintamente, as questões mais 
problemáticas relacionadas com a seguran
ça nos laboratórios de Anatomia Patológica. 

1. O Decreto Lei 84/97 de 16 de Abril (DR 
1° Série) estabelece as regras de protecção 
dos trabalhadores contra os riscos de 
exposição a agentes biológicos, pro
cedendo à transposição para o Direito 
interno de Directivas da C.E.E. Neste 
ponto gostaríamos de chamar a atenção 
das Administrações Hospitalares para a 
necessidade de cumprimento destas dis
posições gerais, nomeadamente no que 
se refere à necessidade de notificação ao 
Instituto de Desenvolvimento e Inspecção 
de Trabalho (IDICT) das actividades em 
que os trabalhadores este jam expostos a 
agentes biológicos dos grupos 2, 3 ou 4, 
notificação que deve ser feita pelo Médico 
de Trabalho ou por quem o substitui, 
acompanhada da descrição e reavaliação 
dos riscos, a espécie e classificação do 
agente biológico e as medidas preventivas 
e de proteção previstas. 
Estas medidas deverão ser escritas e afixa
das nos locais de traba lho com o sinal in 
dicativo de PERIGO BIOLÓGICO e deve 
ser fornecida toda a Informação e For
mação aos trabalhadores de saúde que 
estejam sujeitos a riscos de contaminação 
na área de trabalho. 
O diploma prevê ainda a aplicação de 
medidas especiais de protecção de acordo 
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com a actividade profissional desenvolvida. 
Em nosso entender, nos Serviços de 
Anatomia Patológica, tanto na área d 
autópsias como nos sectores laboratoriais 
de patologia cirúrgica, histopatologia e 
citologia, os médicos, os técnicos e os 
auxi liares de acção médica, estão sujeitos 
pela seguin te ordem decrescente de 
perigosidade no contacto, à exposição de 
agentes biológicos dos níveis 2, 3 e 4 de 
infecciosidade: 
Grupo 2: Agentes biológicos que podem 
causar doenças no ser humano e constituir 
perigo para os trabalhadores, sendo escas
sa a probabilidade de se propagar na colec
tividade e para a qual existem em regra, 
meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 
Grupo 3: Agentes biológicos que podem 
causar doenças graves no ser humano e 
constituir risco grave para os trabalhadores, 
sendo possível a sua propagação na colec
tividade, mesmo que existam meios eficazes 
de profil axia ou de tratamento. 
Grupo 4: Agentes biológicos que pode 
causar doenças graves no ser humano e 
constituir um risco grave para os traba
lhadores, sendo provável a sua propa
gação na colectividade, e para os quais 
não existem, em regra, meios eficazes de 
profilaxia ou de tratamento. 

2. Nos Serviços de Anatomia Patológica 
não existe, em regra, qualquer protecção 
contra o risco de inalação de produtos 
tóxicos ou irritantes, que são normal
mente de manuseamento obrigatório 
pelos profissionais deste tipo de activi
dade. O formol e o xi lol são os exemplos 
mais paradigmáticos destes produtos. 
Assim, deveriam existir e ser devidamente 
aplicadas normas obrigando à utilização 
de sistemas adequados de aspiração de 
vapores tóxicos e meios eficazes de reno
vação do ar. 



3. Ainda outra questão relativa à segu
rança dos que trabalham em laboratórios 
de Anatomia Patológica, prende-se com o 
armazenamento dos produtos uti
lizados, nem sempre isentos de 
riscos de incêndio ou de explosão. 
Para o efeito deveriam exirtir normas que 
obrigassem à construção e instalação de 
unidades bli ndadas e com exaustão 
próprias. Refira -se que, pela inexistência 
de regras apropriadas a estes labo
ratórios, os projectos de segurança contra 
incêndio são executados conforme o 
Decreto Lei 61 /90 de 15 de Fevereiro, que 
diz respeito apenas a estabelecimentos 
comerCIOIS. 

4. Por último, refira-se, que nem sem-
re é conhecido o destino dado aos 

resíduos sólidos e líquidos resultantes 
da actividade laboratorial em anatomia 
patológica. Basta lembrar, a este propósi
to, que apenas o alcool poderá ser lança
do no esgoto (HP - indice hidra-poluente 

de 0). Os outros produtos comumente uti
lizados como formal e o xilol possuem um 
HP de 2, o que obriga à sua recolha por 
firmas especializadas (inexistentes ou 
pouco divulgadas entre nós) ou à sua não 
neutralização ou desactivação, o que nem 
sequer é equacionado. Este problema 
deveria constituir preocupação do Minis
tério do Ambiente e das Administrações 
Hospitalares, explicando alguns dos pro
blemas que têm vindo a surgir, neste âm
bito, em hospitais portugueses. 

Salas de Autópsia 
Preâmbulo: Todas as autópsias devem 
ser consideradas como potenciais focos 
de Infecção e de risco à saúde dos profis
sionais, salvo excepções de doentes 
exaustivamente estudados pela clínica e 
em que em vida foi excluída qualquer 
causa infecciosa . 
O risco de Infecção deve-se essencial
mente a: 
1. Contacto directo com os microorganis-

-
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mos (líquidos biológicos ou tecidos poten
cialmente infectados) da pele e mucosas. 
2. Perigo de ferimentos provocados pelo 
material cirúrgico e posteriormente conta
minados pelos microorganismos. 
3. Propagação dos microorganismos em 
gotículas ou aeróssois. 
Estas três razões de perigo obrigam à 
adopção de medidas de prevenção 
que as previnam, evitando o contacto 
directo da pele e mucosas com líquidos ou 
tecidos infectados; tomando precauções 
necessárias para evitar ferimentos e utili
zando técnicas ou meios que evitem a 
projecção de produtos e a transmissão 
por aeróssois de microgotículas. 
As doenças mais preocupantes a evitar 
com as medidas atrás precinizadas são as 
seguintes: 
- Tuberculose 
-Sida 
- Hepatite B e C 
- Doença de Creutzfeld-Jakob e suas va -
riantes. 
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o tratamento dos enuentes, 
tanto em laboratório como 
na sala de autópsias, deverá 
ser leito em local apropriado 
de despejo, onde terá 
tratamemo químico prévio 
antes da descarga final. 

A área de autópsias deve ter, pelo menos, 
uma sala pequena protegida e estanque, 
com medidas de confinamento ade
quadas para se procederem a autópsias 
das doenças infecciosas atrás descrimi
nadas. Para o efeito é imperiosa a adop
ção das seguintes medidas: 
a) A sala deve estar separada das outras 
e ter possibilidade de ser herméticamente 
fechada para desinfecção. 
b) O acesso deverá ser restrito ao médico 
e a um técnico experiente, 
c) Deverá existir uma janela de obser
vação que comunica com outra sala onde 
um ajudante anotará as alterações pato
lógicas (comunicação preferencial por 
meios audiovisuais). 
d) Todo o equipamento e material deverá 
ficar contido na sala confinada. 
e) O acesso à sala deverá ser feito através 
de uma antecâmara com vestiário. 
f) Deverá usar-se vestuário próprio e ade
quado, tal como: calças, blusas, avental, 
botas ou socos com cobertura em plásti
co; barretes, máscaras protectoras com 
capacidade de filtrar partículas com 
diâmetro igual a 0,1 micra e com eficiên
cia de filtração maior ou igual a 95% 
(máscaras de bico de pato) e que devem 
ser substituídas de 3 em 3 horas; óculos e 
máscara de viseira; luvas de borracha 
duplas (ou de tecido e de borracha) e 
luvas de malha metálica se for necessário 
lidar com corte de ossos. 
g) No compartimento de autópsias todos 
os acessórios deverão ser de utilização 
única, sendo colocados em sacos especi
ais que tenham indicação de material 
contaminado e que serão enviadas para 
inceneração. Este cuidado deverá aplicar
-se a máscaras, protectores de botas, bar
retes, luvas e óculos. 
h) À saída da sala de autópsias deverão 
ser previstas instalações de descontami
nação e o vestuário utilizado colocado 
para tratamento em autoclave. 
i) A lavagem (banho) é recomendada e 
para tal deverão existir instalações pró-

prias. É, contudo, imprescindível a la 
vagem das mãos com desinfectantes 
gera1s. 
i) Toda a área da sala de autópsias deve 
ter controle de temperatura e humidade 
regulável por sistema de ar condicionado 
restrito à sala. 
k) Em todos os locais de acesso e nos 
laboratórios, deverão haver lâmpadas de 
ultravioletas. 
I) As superfícies - chão e paredes - deve
rão ser revestidas por materiais imperme
áveis à água e de limpeza fácil com 
soluções desinfectantes do tipo da água 
de Javel (lixívia) a 5%. 
m) Todos os efluentes da sala de autóp
sias e das zonas de lavagem deverão ser 
recolhidos em estruturas adequadas (tan
ques) onde depois de estarem em contac
to com desinfectantes (Javel a 5%) durante 
1 hora para inactivação dos micoorganis
mos, serão la~çados na rede de esgotos. 

A área limitada da mesa de autóp
sias deverá ter os seguintes requisitos: 
1. A mesa de autópsias deve ser recober
ta por um campo impermeável e em redor 
do corpo deverá haver material de celu
lose suficiente para absorver líquidos. 
2. Na plataforma deverá haver um sis
tema de lavagem de baixa pressão na 
área circulante, em redor e através de 
orifícios pequenos. De preferência a mesa 
deve ter um sistema de aspiração que 
promova baixa pressão de ar à volta do 
corpo e condução directa do ar para fil
tros bacteriológicos. Este sistema de 
sucção permite extrair também odores e 
gases e poderá estar colocado na parte 
inferior da plataforma da mesa de autóp
Sias. 
3. Junto à mesa deverá haver uma bacia 
de lavagem com água quente e fria e tri
turador. Todos os efluentes deverão ser 
tratados quimicamente antes de lançados 
na rede de esgotos. 
4. Na situação particular de autópsias de 
doentes com tuberculose, como a dissemi
nação desta se faz pelo ar por processo 
de aeróssol, é aconselhável o uso de câ
maras de fluxo laminar colocadas a partir 
do tecto da sala e numa área circunscrita 
à mesa de autópsias. O fluxo de ar é ver
tical, passa por filtros totais (HEPA), exigin
do 4 ventiladores de impulsão e 2 de 
extracção. 
5. Quando a sala é pequena, poderá 
recorrer-se a um sistema de pressão ne
gativa em relação à pressão atmosférica, 
em toda a sala. 
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6. Todos os instrumentos usados na sala 
de autópsias devem, em primeiro lugar 
ser colocados durante 30 minutos e~ 
água de Javel a 5%. A seguir devem ser 
lavados e colocados na autoclave, pelo 
menos durante 1 h~ra e a 121°. O tempo 
e temperaturas vanam, mas em caso de 
Doença de C.J. preconiza-se 134° du
rante 1 hora ou dois ciclos de 1 hora, ou 
ainda um ciclo de 1 hora com desinfecção 
subsquente com 2N NA OH (80 gr/litro) 
durante 1 hora. Esta descontaminação 
química é também aconselhada para 
material que não pode ir à autoclave, mas 
durante 2 horas. Não deve no entanto ser 
colocado em material feito de alumínio. 
7. Todo o material susceptível de ser inci
nerado, incluindo os plásticos e celulose 
que serviu para limpeza do cadáver deve
rão ser enviados em sacos apropriados 
para incineração. 
8. A lavagem exterior da mesa de autóp
sias deverá ser feita com água de Javel a 
5%. 
Considerando as situações particulares da 
Doença de Creutzfeldt-Jakob (C.J.); da 
SIDA e Hepatites, é aconselhável restringir 
ao mínimo a retirada de orgãos para 
exame. Sempre que possível os orgãos 
devem ser examinados "in loco" e colhi
dos pequenos fragmentos para exame. 
No caso do estudo do cérebro, essencial 
na doença de C.J. é necessário tomar as 
seguintes precauções: 
1. Envolvimento da cabeça com um saco 
plástico e colocar celulose em redor. 
2. Recomenda-se uma serra manual para 
os ossos e se possível sistema de aspiração 
(acessório colocado na loca da secção). 
3. Os fragmentos para estudo em 
laboratório, nos casos de C.J. devem 
ser cortados com a espessura de 5mm 
e ser colocados em ácido fórmico (95-
1 00%) durante 1 hora, seguida de so
lução de formaldeido a 4% du rante 48 
horas, sob pena de os blocos de para
fina se manterem com capacidade in
fecciosa. 
4. Todo o material usado no laboratório 
deve ser descontaminado igualmente na 
autoclave e imerso em 2N NAOH durante 
1 hora . 
No caso de SIDA e hepatite B e C, os frag
mentos retirados e colocados em solução 
de formaldeido 1 0% ou em glutaraldeido 
a 5% não oferecem riscos de contami
nação nos blocos de parafina. O mal?r i~ l 
contaminado no laboratório e, não lnCI· 

nerável, deverá ser descontaminado pre
viamente com água de Javel a 5% durante 



30 minutos, e sujeito a autoclave durante 
1 hora e a 121 °. 
O tratamento dos efluentes, tanto em la
boratório como na sala de autópsias, de
verá ser feito em local apropriado de des
pe jo, onde terá tratamento químico prévio 
antes da descarga final. 
Os instrumentos cortantes (vidros e lâmi
nas de bisturi) utilizados no laboratório e 
na sa la de autópsias devem ser acondi
cionados em recipientes apropriados para 
incineração posterior. 

laboratórios de Histopatologia 
e Citopatologia 
Para além das normas gerais de segu
rança que devem existir em qualquer la
boratório, os laboratórios de anatomio 
patológica deverão possuir as seguintes 
condições mais importantes: 
1. Sistema geral de renovação de ar, pre
ferencialmente com capacidade de aque
cimento e arrefecimento. 

E~COLA de _ 
PQS-GRADUAÇA,O em 
CIENCIAS ECONOMICAS e 
EMPRESARIAIS 

2. As áreas de trabalho onde exista liber
tação de vapores tóxicos, nomeada
mente na zona de colheita de fragmen
tos, na zona de despejo e lavagem de 
material, nas áreas de coloração 
(automática ou manual) e ainda na zona 
de montagem de lâminas, devem estar 
equipadas com sistemas adequados de 
extracção com tratamento posterior dos 
gases recolhidos através de filtros bacte
riológicos ou de carvão consoante as 
regras de utilização. 
3. Implementação de todos os cuidados de 
desinfecção e de protecção descritos para a 
sala de autópsias nas áreas onde se mani
pulem tecidos ou líquidos biológicos. 
4. Os resíduos sólidos devem ser incinera
dos, segundo as normas dos estabeleci
mentos hospitalares. 
5. Os resíduos líquidos devem sofrer tra
tamento adequado de neutralização ou 
desactivaçt10 antes de serem lançados na 
rede de esgotos. Os mais tóxicos como o 
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formo\ e o xilol deverão ser armazenados 
em contentores apropriados para depois 
serem tratados pelas entidades com com
petência assegurada. 
6. O armazenamento de produtos 
químicos deverá ser feito em comparti 
mento isolado ou armário blindado, 
ambos com sistema de aspiração para o 
exterior. 
Como medidas gerais de prevenção e 
de garantia de saúde aos profissionais 
dos laboratórios de anatomia patológica, 
deverá aconselhar-se: 
1. Vacinação contra a Hepatite B; 
2. Avaliação periódica do estado de 
saúde dos trabalhadores; 
3. Luta contra o hábito de fumar; 
4. Luta contra o hábito de comer ou beber 
nas zonas de trabalho, por risco de conta
minação com agentes biológicos. • 

' Presidente da Direcção do Colégio 
da Especialidade de Anatomia Patológico 

UNIVERSIPADE 
CATOLICA 

PORTUGUESA 

GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 
de 26 de Fevereiro a 1 O de Julho de 1999 

Com o apoio do corpo docente do Programa de MBA e de especialistas convidados, a Escola de 
Pós -Graduação em Ciências Económicas e Empresaria is da Universidade Católica Portuguesa irá 
realizar em 1999 a 3° edi~ão do Curso de Gestão de Unidades de Saúde. 
O Curso pretende dotar os quadros e responsáveis por clíncas, centros de saúde, seguros de saúde 
e hospitais de uma componente de gestão na sua formação que lhes permita fazer face aos desafios 
actuais de um sector de saúde em mutação acelerada . 
O curso inclui os seguintes módulos: 

• Política de Saúde 
• Enquadramento Económico-Economia 

de Saúde 
• Contabilidade e Controlo Orçamental 

• Negociação 
• Gestão de Operações-Qualidade 

de Produção Logística 
• Finanças 

• Marketing 
• Sistemas de Financiamento 

• Gestão e Planeamento Estratég ico 
• Qireito da Saúde e Bioética 

• Sistemas de Informação 
• Gestão de Recursos Humanos 

• Etica e Deontologia 

Horário do Curso: 6° Feira das 09 :30 h às 12:45 h e das 14:30 h às 19:15 h e Sábados das 09 ;30 h às 12:45h. 
Coordenadores: Prof. Miguel Gouveia e Dr. João Westwood 

Informações: Filipa Paiva e Pona ou Patrícia Agostinho 
Telef: (01) 727 26 34 e (01) 721 42 20 • Fax: (01) 727 02 5 • Email : fpaiva@fcee.ucp.pt e pagostinho@fcee.ucp.pt 
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PARAR, PENSAR E ESTRUTURAR 
o Distrito Médico de Santarém tez um balanço oportuno de dois anos de actividade. 

As palavras são de Victor Bezerra, no Plenário Distrital. 

Pedimos o palavra poro deixar neste 
plenário o profundo agradecimento ao 
nosso querido bastonário Professor 
Doutor Carlos Ribeiro/ pelo formo como 
soube ouvir e aturar os nossos inquie
tações/ pelo formo como acompanhou o 
reanimação do nosso Distrito Médico. 
Aprendemos o conhecer melhor/ em si/ 
uma personalidade forte e nobre que 
deixo em nós marcos indeléveis e forte
mente positivos. Um bem haja. 
Ao Conselho Regional Sul1 de quem de
pendemos/ queríamos também exprimir o 
nosso obrigado pelo ajudo que nos deu e 
que excedeu/ nalguns pontos1 o que é per
mitido estotutáriomente. Essencialmente 
lembramos aqui os pessoas do seu Pre
sidente1 Rui Bento1 do nosso incansável 
Rosiklol e do amigo Joaquim Cândido/ 
que muito nos ensinaram e ajudaram. 
Uma palavra de agradecimento aos fun 
cionários do Ordem que também nos 
acompanharam neste trajecto de dois 
anos. 
Queríamos deixar junto de vós/ oqui1 
algumas ideias e constatações que con
sideramos importantes/ poro que pos
sam servir de reflexão aos que irão ini 
ciar novos funções o partir de novos 
eleições. 
Instalámos o Sede1 dotámo-lo de meios 
humanos e iniciámos um difícil percurso 
de divulgação e participação do Ordem 
junto dos Colegas do Distrito. O Distrito 
Médico de Santarém esteve sem Corpos 
Gerentes durante um ano/ e apesar de 
uma amplo divulgação e realização de 
eventos nos suas instoloções1 o grande 
maioria dos médicos inscritos no Distrito 
Médico de Santarém ainda não conhece o 
suo Sede. 
Os Colegas Médicos não porticipom1 
de formo generoso/ nos iniciativas do 
seu Distrito/ mesmo que delas estejam 
devido e otempodomente informados e 
que os mesmos tenham indiscutível 

Victor Bezerra· 

interesse profissional. 
A Classe Médico critico1 sem que estejam 
devidamente actualizados os seus conhe
cimentos sobre os ossuntos1 sem funda
mento e de modo destrutivo/ o maioria 
dos decisões e tomados de posição dos 
seus dirigentes. A Classe Médico não lê e 
até rejeito/ por impulso primário/ todo o 
informoção1 de primordial interesse/ que 
lhe chego ·a coso1 que está disponível nos 
locais de trabalho ou que lhe é facultado 
nos organismos representativos do classe. 
A Revisto do Ordem/ que contém elemen
tos informativos e orientadores de grande 
importância/ não é lido por mais de 90% 
dos Colegas/ será folheado por 5% e terá/ 
nos restantes/ um ou outro leitor atento e 
reflexivo sobre os assuntos que lhe dizem1 
directamente respeito . Desafio os próxi
mos Corpos Gerentes o fazer uma son
dagem sobre o assunto e o corrig ir1 com 
urgência/ estas rea lidades. 
Por esse focto 1 e apesar do boa vontade/ 

"Instalámos a Sede, 
dotámo-la de meios 
humanos e iniciámos 
um difícil percurso 
de divulgação e participação 
da Ordem ;unto dos 
Colegas do Distrito. o Distrito 
Médico de Santarém esteve 
sem Corpos Gerentes durante 
um ano, e ... a grande maioria 
dos médicos inscritos no 
Distrito Médico 
de Santarém ainda 
não conhece a sua Sede". 
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empenhamento e capacidades manifes
tados por muitos dos seus dirigentes os 
estruturas do Ordem revelam-se pesodos1 
inertes e fechados/ revelando disfunção1 
ineficiência e falto de representatividade. 
A Classe Médico não consegue responder 
de modo coerente/ uniforme e criativo o 
questões tão simples como estas: Quem 
somos? Poro que servimos? Que impor
tância temos? A quem pertencemos? De 
que estruturas dependemos? Quais são os 
nossos referências sociais e comunitários? 
Qual o importância do ético/ do deon
tologia e do qualidade no execução do 
acto Médico? 
A Classe Médica recuso os suas estruturas 
representativos de modo doentio/ repulsi
vo e alienante e não compreende que os 
seus actos heróicos1 isolados e personali
zados nos seus deficientes locais de tro
bolho1 continuam o ser óptimos ingre
dientes poro confecção de oportunismos 
políticos e poro sensacionalismos dos me
dia . 
A dedicação profissional de todo uma 
Classe1 comprovável nos óptimos resulto
dos do seu exercício1 o vários níveis/ é per
manente e deliberadamente minimizado e 
apagado por meios subtis de monipu· 
loção de opinião de mossas que são uso· 
dos/ com o nosso passivo consentimento/ 
por fortíssimos interesses económicos. 
A nosso próprio capacidade de sobre
vivência como componentes integrantes 
de uma Classe é por nós ignorado ou 
desprezada/ ao consentirmos que o des· 
goste do tempo que nos atinge não seja/ 
de modo multifactorial1 devidamente 
acautelado e rejuvenescido. 
Consideramos ser necessário e fundo
mentol/ nesta hora de balanço/ parar/ 
pensar e estruturar/ de novo e urgente
mente/ o nosso Ordem. • 

• Presidente da Distrital de Santarém 
da Ordem dos Médicos 



NOTICIA S 

1- Processo de Candidatura 
1. Os candidatos oo título de Especialista deverão apresentar, na Secção 
Regional a que pertencem, um processo de candidatura (cinco exem
plares). 
2. O processo de candidatura deverá ser apresentado até à data limite 
de 31 de Março de 1999. 
3. A apreciação curricular será realizada por uma Comissão Nacional 
proposta pela Direcção do Colégio. 

11- Conteúdo do Processo de Candidatura 
1. O processo de candidatura deverá conter: 
a) Documento comprovativo de ter frequentado com aproveitamento um 
Curso de Medicina do Trabalho que habilite legalmente ao exercício da 
função de médico de trabalho. 
b) Documento comprovativo da prática de Medicina do Trabalho durante 

CONSULTORIA FISCAL 

IRS 
• O 3° pagamento por conta, quando devido, pelos médicos que 
exe rcem a actividade de trabalho independente, deve ser efectua
do até ao próximo dia 20 de Dezembro. 
• O abatimento respeitante a pensões de alimentos que é 
dedutível ao rendimento anual sujeito a IRS, é o que tiver sido fixa
do na sentença judicial respectiva e não o valor que o sujeito pas
sivo efectivamente suportou durante o ano. 
Consequentemente, o montante da pensão de al imentos que deve 
ser mencionado na declaração periódico de rendimentos, modelo 
1 ou 2 é aquele que constar da sentença judicial. 
• Os sujeitos passivos e os seus dependentes com grau de defi
ciência igual ou superior a 60% têm direito aos seguintes benefí
cios fiscais, em sede do IRS: 
a) Aumento em 50% da dedução específica respeitante aos rendi

mentos de trabalho dependente (1 998: 498 contos 1- 249 con
tos = 7 4 7 contos); 

b) Aumento em 50% da dedução à colecta quer do suje1to passi
vo deficiente (1998: 26.800500 T 13.400500 = 40.200$00) 
ou de algum dos dependentes deficientes (1998: 19.400500 + 
9.700500 = 29. 100500). 

c) Isenção de IRS relativamente aos rendimentos de trabalho 
dependente e independente, e de pensões: 
1- Em 50% com limite de 2.460 contos, relativamente ao tra
balho dependente e independente; 
2- Em 30% relativamente às pensões, com os limites de 1.388 
contos (deficientes em geral ou de 1.847 contos (deficientes 
das Forças Armadas). 
A prova de deficiência é obrigatoriamente emitido pelo 
Delegado de Saúde do área de residência, salvo a que é reco
nhecida pelas Forças Armadas. 

A Consultaria Fiscal funciono todas as 32s e as 52s feiras, dos 1 O às 
13 horas e dos 18.30 às 20.30 horas, respectivamente, no sede do 
Ordem, no Aven1da Almirante Gago Coutinho, 151, em Lisboa. 

nso 
2 anos após conclusão do Curso. 
c) Curriculum Vitae pormenorizado, elaborado nos termos do Título III. 

III- Elallaraçil 111 Cuntcul m vnae 
1. O Curriculum Vitae constituirá o base do apreciação do candidato 
através da sua aná lise e discussão. 
2. Para permitir uma correcta informação sobre o formação do candida
to, o Curriculum Vitae deve reportar obrigatoriamente e com a necessária 
explicitação a sua experiência e os razões que presidiram: 
a) à selecção do modelo(s) do organização de serviços em que o 
Candidato se encontrou envolvido; 
b) ao estabelecimento de objectivos para a supervisão do trabalho e das 
condições de trabalho e dos políticas e metodologia de intervenção técni
co; 
c) à elaboração de carta(s) de riscos e à organização do vigi lância médi
ca dos trabalhadores e repercussão no Saúde da população alvo; 
d) à implementação de esquemas de adaptação bio-funcionol dos tra
balhadores e à avaliação da repercussão do trabalho sobre o seu bem
-estar e capacidades; 
e) à adopção de políticos de promoção da saúde, justificativos do suo 
importância e programas desenvolvidos. 
a. No Curriculum deverá constar ainda a indicação de: frequência e clas
sificação de cursos e outras acções de formação da área em apreço; tra
balhos apresentados ou publicados; participação na formação de outros 
profissionais do ramo e outros elementos de actividade profissional. 

IV -lllecçil IIII Clnlllllllll 
elblllulçil 111 Tftulo 
1. Os processos de candidatura serão avaliados pela Comissão Nocional 
de Apreciação que analisará as condições de admissibilidade dos 
Candidatos. 
2. Sempre que a Comissão Nocional entender necessário para esclareci
mento de dúvidas, convocará o Candidato para uma entrevista. 
a. Todos os propostos de candidatura, depois de analisados e avaliadas 
pela Comissão Nacional, serão propostas ao Conselho Nocional 
Executivo da Ordem dos Médicos poro homologação. • 

a P rbl III C ntrll SI a 
Grupos de Auto-AJuda 
A Liga Portuguesa Contra a Sida é uma instituição particular de solida
riedade social sem fins lucrativos, cujo objectivo é o apoio a indivíduos 
afectados pelo problemática do VIH I SIDA. 
Iniciaremos o partir do mês de Outubro reuniões de grupo semanais paro 
pessoas infectadas pelo VI H, com o objectivo de partilhar experiências que 
ajudem a reduzir sentimentos de tristeza, revolta e isolamento e, ao 
mesmo tempo, optimizar os recursos, desenvolvendo um plano paro a 
manutenção do estado de saúde. 
Estão abertos inscrições poro Grupos de Auto-Ajuda. 
O acesso aos grupos é feito mediante inscrição prévia na sede do Ligo 
Portuguesa Contra a Sido, Ruo do Crucifixo, n°40 . 2° andar, em Lisboa 
ou pelos telefones 347 93 76 ou 322 55 75 I 76 I 77. • 



NOTICIAS 

1• curso de Sa , 
No dia 27 de Outubro real izou-se no Hotel Metropolitan de Lisboa o 1° 
Curso de Saúde para Jornalistas, organizado pela Casa da Impren
sa, com o apoio da Ordem dos Médicos e o suporte financei ro da Merck 
Sharp & Dohme, Lda. 
Inscreveram-se 22 Jornalistas que têm demonstrado muito interesse pelas 
sessões. 

Do Módulo I constava o seguinte programa: 

Tema: Factores de Risco de Doença Coronária 
• Boas Vindas. Objectivos Gerais do Curso 

Casa da Imprensa 
• Introdução ao Curso 

Prof. Doutor Carlos Ribeiro 
• Epidemiologia da Doença Coronária 

Prof. Doutor Salvador Massano Cardoso 
• Discussão 

ra Jornalistas 
• Aspectos Básicos da Doença Coronária 

Dr. António Nunes Diogo 
• Discussão 
• Almoço 
• Factores de Risco da Doença Coronária 

Prof. Doutor Fernando Pádua 
• Discussão 
• Terapêutica da Doença Coronária 

Dr. Pedro Marques da Silva 
• Discussão 
• A Perspectiva da Comunidade na Doença Coronária 

D. Maria Helena Duarte Ferreira 
• Discussão 
• Encerramento 
O 1° Curso de Saúde para Jornalistas prossegue no dia 26 de 
Novembro com o tema "Cancro da Mama". • 

lN MEMORIAM . 

Francisco Nonon Brandão 
Faleceu subitamente em Lisboa, no passado dia 20 de 
Setembro, com 84 anos de idade, Francisco Norton 
Brandão. 
Professor cotedr6tico jubilado de Dermatologia e Vene
reologio do Faculdade de Medicino do Universidade de 
Lisboa, efectuou entre 1939 e 1953 carreiro hospitalar 
nos Hospitais Civis de Lisboa, primeiro no Hospital dos 
Capuchos e posteriormente no Hospital de Curry Cabral. 
Muito cedo se interessou pelo Dermatologia e Venereolo
gio, no consulto externo do Hospital de Santo Mario, onde 
o influência de Morais Cardoso o havia de determinar o 
concorrer ao intemoto do especialidade, que inciou sob o 
orientação de Caeiro Carrasco. Doto de 1946 o coopera
ção com Juvenol Esteves, que se manteve íntimo e firme 
doí em diante. Por convite deste professor, em 1953 foi contratado como 2° 
assistente do cadeira de Dermatologia e Venereologio do Faculdade de 
Medicino do Universidade de Lisboa e, em 1961, foi aprovado com elevado 
classificação em provas de doutoramento nesta faculdade, onde alcançou 
ainda o grau de agregado em 1968. Ocupou o lugar de professor cotedr6ti
co o partir de 1979 olé à suo jubilação em 1984. 
Foi um professor de Medicino dotado de qualidades didódicos invulgares. 
Ensinou gerações de alunos e de médicos com o competência, o pragmatismo 
e o permanente disponibilidade que o coroderizovom. A suo afabilidade, pro
verbial bonomia, experiência de vida, inalterável e permanente boa disposi
ção exerciam natural fascínio nos colegas com quem sempre conviveu, o ro
deavam e que, pelos razões mencionados, nele procuraram, até ao fim do suo 
vida, o opinião experiente, o conselho sensato ou o orientação esclarecedora. 
No Faculdade de Medicino de Lisboa foi seu director em período conturbado 
do instituição. Persiste, como recordação admirável, o coragem, o frontali
dade e discernimento com que soube oduor em circunstôncis dificílimos, o 
que permitiu minimizar prejuízos e ultrapassar conflitos próprios do época agi
todo que o Pois então otrovessovo. 
No decurso do suo longo odividode, de médico dermatologista, de professor 
universitário e, ainda, de soni oristo dedicado aos problemas do Venereolo-

gio, o Prof. Norton Brandão foi um dos renovadores do 
Dermatologia portuguesa, desenvolvendo-o em base 
científico sólido, como alicerce do prático clínico que exer
cia com excepcional mestria. 
O seu interesse permanente pelo Sociedade Portuguesa 
de Dermatologia e Venereologio contribuiu decisivamente 
poro o credibilidade e projecção alcançado por esta agre
miação científico, de que foi um dos sócios fundadores 
em 1942 e, oduolmente, presidente honorário. 
No sedar do actividade sanitário, o que devotamente se 
entregou, foi ao longo de vários anos chefe de serviço do 
Dispensário Central de Higiene Social de Lisboa. Cooperou 
com o Organização Mundial de Saúde e com outros organi
zações intemocionois neste ômbito de saúde público e 

adquiriu sólido prestígio nocional e intemocionol pelo trabalho que desenvolveu, 
tendo representado o País em múltiplos fóruns referentes à Venereologio. 
Agraciado hó poucos anos com uma dos mais altos condecorações nacionais 
- Grande Oficial do Ordem de Santiago do Espada, em reconhecimento do 
seu mérito, acolheu o fado com o modéstia do suo elevado estatura moral. 
Poro Norton Brandão, o centro do seu mundo e o valor que mais prezava 
eram, respectívomente, o fomnio e o amizade. Esta, constítulo mesmo o pilar 
mais profundo em que se alicerçava o seu carácter voluntarioso, mos 
simultôneomenle complacente. Distinguia, como amigos diledos, os colegas 
que ao longo de muitos anos o acompanharam no Clínico de Dermatologia 
do Hospi ol de Santo Mario. Mantinha o hábito, que cumpria com pendular 
regularidade, de visitar o Clínico duas vezes por semana onde, recebido por 
todos com grande cordialidade, o suo presença era sempre muito festejado. 
No último visito, dois dias antes do suo morte, não se sentia bem. Embora com 
o vivacidade de sempre, eslavo um pouco preocupado, o que não era seu 
hábito. Falou em ser examinado. À saído, confidenciou o sós, com alguém, 
premonitoriomenle- "não estou bem ... é o fim .. : 
Assim foi - mos o suo memória permanece entre nós como modelo, exemplar, 
inesquecível, de Homem e de Médico. 

F. Guerra Rodrigo 
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G lesa dlmento da médicos 
alect s à Me lclna do Trabalho 
Carta ao Ministro da Defesa 
Excelência, 

Teve esta ordem conhecimento de que a OGMA despediu três médicos 
que estavam ao seu serviço e afectos à Medicina do Trabalho. 
Não querendo interferir num processo laboral e tomar partido por qualquer 
das partes, entende esta Ordem no entanto que existem circunstâncias que 
rodearam este despedimento que suscitam a legitima preocupação da Ordem, 
no âmbito dos deveres e princípios estatutários que lhe incumbe preservar. 
Os médicos em questão terão sidos despedidos por alegadamente se te
rem recusado a manter o procedimento de, nos exames médicos para 
admissão de trabalhadores ou nos exames destinados às verificações mé
dicas, pedirem sempre análises tendentes à detecção de toxicodependên
cia, só o fazendo a partir de determinado momento em casos em que de
cid issem pela necessidade da realização desses exames. 
Independentemente do vínculo laboral existente entre aqueles médicos, 
impõe o art0 4° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos que es
tes, no exercício da sua profissão, são, técnica e deontologicameJ11e, inde
pendentes e responsáveis pelos seus actos, não podendo em nenhum ca
so, e no exercício de funções clínicas, os médicos serem subordinados à 
orientação técnica e deontológica de estranhos à profissão médica e, a 
existência de hierarquias técnicas e institucionais legal ou contratualmente 
estabelecidas, não pode, em nenhum caso, constranger os médicos a pra
ticarem actos médicos contra sua vontade. 
E nos termos do art0 125° do mesmo Código, a liberdade de escolha pelo mé
dico dos meios de diagnóstico e tratamento não pode ser limitada por dis
posição estatutária, contratual, ou regulamentar, ou por imposição de terceiros. 
Por outro lado, sendo os médicos em questão afectos à medicina do tra
balho, nos termos do art0 16°, n° 3 do Decreto Lei 26/94, cabe exclusi
vamente aos médicos do trabalho a decisão sobre a realização ou não de 
exames complementares, sem qualquer impossibilidade de interferência 
nessa matéria por quem quer que se ja. 
Argumenta a OGMA que a realização de exames para detecção de toxi
codependência é indispensável para a certificação de qualidade dos seus 
serviços e que está por isso em causa a sua credibi lidade e possibilidade 
de se apresentar a concursos internacionais. 
Não sabe esta Ordem se assim é ou não, estranhando no entanto que tal 
exigência exista isoladamente sem recomendações no campo da prevenção da 
toxicodependência que, ao que se julga, também não existem na OGMA. 
Mas, com segurança se afirma, que aos médicos de trabalho cabe 
somente a prevenção dos riscos profissionais e a promoção da saúde dos 
trabalhadores- art0 3°, n° 1 do Decreto Lei 26/94 - não lhes podendo ser 
cometida por isso a função de realização de exames tendo em vista a cer
tificação de qualidade de quem quer que seja. 
E vê esta Ordem com preocupação que aqueles principias e normas que 
já referiu estejam a ser violados por uma empresa de capitais públicos, a 
quem cabe, com especial importância o dever de preservar e fazer cum
pri r as normas legais e sociais vigentes no nosso país. 
Atendendo à sua função tutelar da OGMA, solicitamos assim os bons ofí
cios de Vossa Excelência no sentido de pôr cobro a esta situação que só 
contribui para a degradação das normas e princípios a que fizemos refe
rência, na certeza de que comunga das preocupações por nós sentidas. 
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus 
melhores cumprimentos, 

O Presidente 
Prof. Doutor Carlos Ribeiro 

Jardins da Ria 
R es id ência s 

A sua reserva natural. 

Viva intensamente os seus 
momentos de descanso e lazer, entre 
as Dunas de S. Jacinto e a Torreira. 

• Moradias e Apartamentos 

• Club Onda Ria: o seu Club Privado 
a funcionar todo o ano: 
- piscinas de Verão e Inverno 
- courts de ténis 
- quadra multiusos 
- parque infantil 
- snack-bar 
-ginásio 
- squash 

• Serviços de apoio: 
-segurança 
- manutenção 

Visite-nos e leve para casa 
uma tartaruga. Pequena amostra do 

ambiente que enc.ontrará aqui. 

Promoção: 

• •• ••• ••• FRANCISCO CARVALHO 

Coordenação do Projecto: 

erreira 
nlegrada de Pro;ectoJ, leia. 

Venha conhecer as moradias modelo em Muranzel. Torreira. 
De 2• a 5• das 13h às 20h. Fins-de-semana e feriados das 10h às 20h. 
Informações: Tei./Fax: 034- 48758 

. .. . . 



CALENDÁRIO ELEITORAL 

ELEIÇÃO DOS COLÉGIOS DAS ESPECIALIDADES 
DE MEDICINA LEGAL E ONCOLOGIA ÉDICA 

27 de Janeiro de 1999 
Horário: 9 às 20 horas 
Local: Secções Regionais do Ordem dos Médicos 

1998 
Novembro 23 - Os cadernos eleitorais estarão disponíveis paro 

4 
consulto em cada Secção Regional. 

Dezembro 3 - Prazo limite para reclamação dos cadernos 
eleitorais. 

Dezembro 11 - Prazo limite poro decisão dos reclamações. 
Dezembro 18 - Prazo limite paro formalização dos 

Candidaturas. 
Dezembro 28 - Prazo limite paro apreciação do regularidade 

dos Candidaturas. 

1999 
Janeiro 11 Prazo limite poro o envio dos boletins de voto e 

relação dos candidatos. 
Janeiro 26 Prazo limite paro o recepção dos votos enviados 

pelo correio e por entrego directo, em corto 
endereçado ao Presidente do Mesa do 
Assembleia Eleitoral respectivo. 

Janeiro 27 - Constituição dos Assembleias Eleitorais 
(Secções de Voto), ado eleitoral e contagem dos 
votos o nível regional. 

Fevereiro 3 - Apuramento final dos resultados o nível 
nocional. 

Fevereiro 10 - Prazo limite poro o impugnação do acto 
eleitoral. 

Fevereiro 17 Prazo limite paro o decisão de eventuais 
impugnações. 

Preâmbulo 

A Neurofisiologio Clínica (NFC), é um ramo dos ciências neurológicos que 
desenvolve a aplicação de técnicos neurofisiológicos ao diagnóstico e investi
gação das afecções do sistema nervoso. 
Os desenvolvimentos técnicos dotaram este ramo da ciência médico de 
equipamentos simultaneamente sofisticados e de manejo simplificado que per
mitiram a aquisição de dados múltiplos, variados e fiáveis, referentes ao fun
cionamento do Sistema Nervoso (SN) em geral, e músculo. Assim o neurofisi
ologisto clínico dispõe presentemente de uma panóplia de técnicos comple
mentares de diagnóstico que permitem efectuar diversos estudos funcionais e 
metabólicos do SN. 
Por isso, devem os médicos que desejarem desenvolver os áreas da Neurofisio
logio ter conhecimentos básicos e clínicos das vários matérias de modo a poderem 
integrar esses mesmos conhecimentos na prática do Neurofisiologia Clínico. 
Depois de um período de transição que correspondeu à introdução de Critérios 
de Admissão na Competência de EEG/Neurofisiologio Clínico em 1994, com 
as suas regras transitórias e de estadia, organizo-se esta actividade médico no 
âmbito do Sub-Especiolidode de Neurofisiologia Clínica. 
Neste contexto o C.N.E. decide que o admissão à Sub-Especiolidade de 

LIVROS 

ISIII rico em liVro 
No final do décimo terceiro e último sessão do Impulso Alegórico, 0 

realizar em 21 de Novembro de 1998, pelos 18,30 horas no Auditório da 
. Ordem dos Médicos, no Av. Almirante Gago Coutinho 151, em Lisboa, 
será feito o lançamento do livro O IMPULSO ALEGÓRICO, uma edição 
do Ordem dos Médicos, com o patrocínio do Fundação 8ial e o apoio do 
Ministério da Cultura, que, além de todas as comunicações apresentadas 
nos Encontros, inclui um estudo sobre esta iniciativa da autoria de 
ldolina Conde, professora de sociologia do ISCTE, consultora do 
Observatório das Actividades Culturais do Ministério da Cultura. O volu
me tem cerca de 450 páginas, impresso a quatro cores, numa tiragem de 
10.000 exemplares. • 

I li rra I di Cí " 
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No próximo dia 24 de Novembro, às 17.30 horas, realizo-se no Sede da 
Ordem dos Médicos, no Av. Almirante Gago Coutinho, 151, em Lisboa, o 
lançamento do livro "HISTÓRIA DA TERRA E. DO CÉU", do autoria de 

um médico que utilizo o pseudónimo de 
Jorge Marinho. 
O livro teve menção honroso do Sociedade 
Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos 
(SOPEAM). 
O livro será apresentado pelo Senhor 
Bastonário da Ordem dos Médicos, Professor 
Carlos Ribeiro. • 

III 
Neurofisiologio Clínico, agora criado, se foz nos termos que se transcrevem: 

Critérios de admissão à Subespecialidade 
de Neurofisiologia Clínico: 
À Sub-Especiolidode de Neurofisiologio Clínico (adiante designado NFC) serão 
admitidos tendo em conto o deliberação do C.N.E. de 30/04/98, (Idoneidades 
em Especialidade, Sub-Especiolidode e Competência), os médicos que, alter
nativamente: 
1. Possuam os graus de especialista ou Consultor de NFC do Carreira 
Hospitalar, sejam Assistentes Hospitalares, Chefes de Serviço de NFC ou 
aprovados em concurso de provimento, ainda que não providos. 
2. Tenham terminado com aproveitamento um Ciclo de Estudos Especiais de 
NFC. 

Considerações Finais: 
1. Os critérios acima mencionados entram em vigor à doto da aprovação do 
Sub-Especialidode de NFC pelo C.N.E. 
2. Os médicos até essa doto já inscritos no Competência de EEG/Neu
rofisiologia Clínico possam outomáticomente a estarem inscritos no Sub-Espe
ciolidade de NFC. • 

Lisboa, Outubro de 1998. 



Normas transitórias 
de admissão por consenso 
Que sejam admitidos por consenso no Colégio de Genética Médica todos 
aqueles que o requeiram, num prazo de seis meses, e preencham, até á 
data da aprovação destas normas transitórias pelo CNE, um ou mais dos 
seguintes requisitos: 
1. Terem sido admitidos por consenso na Competência de Genética 
Médica; 
2. Terem obtido o grau de assistente hospitalar (ou equivalente) ou grau 
superior da carreira hospitalar de Genética Médica, ou terem já comple
tado o Ciclo de Estudos de Genética Médica; 

Comprovarem o exercício de actividade clínica em valências de 
enética Médica consideradas idóneas, há pelo menos cinco anos (tempo 

equivalente ao do internato proposto); 
4. Terem obtido a Especialidade de Genética Médica no estrangeiro (ou 
treino equivalente ao do internato proposto, em países onde a es~eciali
dade não exista ainda), num serviço de Genética Médica considerado idó
neo. • 

COMUNICADO À IMPRENSA 
Foi com estupefacção que os médicos foram hoje informados pelo Diário 
Notícias que o lnfarmed recomendava o restrição do utilização de medica
mentos contendo nimesulide devido aos graves efe~os secundários que lhe 
estão associados, os quais incluem s~oções fatais. 
A utilização do imprenso leigo como meio de informar os médicos dos efeitos 
adversos de um medicamento de prescrição médico obngotóno é surpreen
dente e quebra todos o regras do relação responsável que deve existir entre 
os autoridades de saúde e estes profissionais. 
A análise dos notificações dos efe~os adversos dos medicamentos e o suo 
consequente implicação no determinação do avaliação beneficio-risco é 
mctério que deve ser objecto de discussão interpores. Sem este procedimen
to, o transmissão de qualquer informação directamente ao público e aos 
doentes numa área tão sensível como os medicamentos apresento necessari
amente ausência de rigor e tem objectivos pouco cloros. 
Embora não tenhamos o informação necessário e suficiente (o Ordem dos 
Médicos não recebeu o Bole~m de Formocovigilôngio wodo no notícia do 
Diário de Notícias) poro emitir qualquer parecer, admitimos que o gravidade 
dos efe~os secundários relotodos venho o justificar o adopção de recomen
dações ou de procedimentos no sen~do de os reduzir ou evitar. Todavia, o 
conduto adoptado pelo lnfarmed é singular e desajustado ao salientar publi
camente o gravidade dos efeitos secundários de um medicamento e não fazer 
recomendações em consonância com os dados relatados. 
Por outro lodo, o simukoneidode do referência pelo lnfarmed aos gostos pelo 
SNS com medicamentos contendo o nimesulide sugere que existem preocu
pações de ordem económico que não deveriam ser confundidos com o ava
liação dos efe~os adversos do medicamento. 
O privilégio do prioridade concedido à imprenso le19o e consequentemente à 
população em geral pelo lnfarmed, crio um processo desinformação alarmista 
e prejudico o necessário relação de confiança entre o médico e o doente. 

üsboo, 23 de Novembro de 1998 O Presidente, Prof. Carlos Ribeira 
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