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EDITORIAL 

NA HORA 
DA MUDANÇA 

As eleições de 16 de Dezembro passado demonstraram claramente e sem margem para dúvi

das que os Médicos votaram na mudança e na maior participação de todos na vida da nossa Ordem. 

Durante o mês de Janeiro foram sucessivamente tomando posse os vários Órgãos Dirigentes

e realizou-se logo no dia 16 o primeiro Conselho Nacional Executivo, que teve âmbito alargado e 

em que foram debatidos os pontos mais importantes das propostas eleitorais contidas no programa 

"Ordem: A Casa de Todos os Médicos". 

Aí foi decidido convocar para 29 de Janeiro o primeiro "Forum Médico Nacional" e para o 

dia seguinte o Conselho Nacional Executivo. 

Foram agendados temas diversos, como a formação das Comissões Instaladoras dos Colégios 

de Especialidade e do Conselho Nacional do Médico Interno, a constituição dos vários.Conselhos 

Nacionais Consultivos, a participação de representantes da Ordem dos Médicos nas várias organi

zações internacionais e nacionais em que têm assento, a designação dos membros do Conselho de 

Administração do Conselho Nacional Executivo, os pedidos de audiência aos Órgãos de Soberania,

bem como propostas para o funcionamento do próprio Conselho Nacional Executivo. 

Entretanto, os vários dossiers têm vindo a ser estudados e, dentre todos, cumpre-nos desta
car aqui o das Revistas que são propriedade da Ordem dos Médicos e que está a ser objecto de atento 

cuidado e análise meditada. 

Vai haver seguramente uma reestruturação nesta área, mas porque havia compromissos con

tratuais a cumprir é publicado este número e provavelmente o próximo, em tudo semelhantes aos 

anteriores e com o pequeno material disponível. 

Para tal pedimos a benévola compreensão dos Colegas. 

Lisboa, 22 de Janeiro de 1993 
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ELEIÇOES 

Presidente da Ordem dos Médicos 

TRIÉNIO 1993/1995 

TOTAL GERAL 16 de Dezembro de 1992 

Secções Regionais 
N.º N.º

% 
Santana 

% 
Machado 

% 
Gentil 

% 
Votos Votos 

Insc. Votant. Maia Macedo Martins Brancos Nulos 

Secção Reg. do Centro 4.678 2.363 50,5 1.735 73,4 195 8,3 362 15,3 53 48 

Secção Reg. do Norte 8.471 3.034 35,8 1.488 49 759 25 700 23 67 19 

Secção Reg. do Sul 15.290 6.781 44,3 3.891 57,4 1.632 17,3 1.094 9,6 95 69 

TOTAL GERAL 28.439 12.207 42,8 7.114 58,4 2.586 21,3 2.156 17,9 215 136 
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DISTRITOS 
MÉDICOS 

Listas 

AÇORES 

ALGARVE 

BEJA 

ÉVORA 

GRANDE LISBOA 

LISBOA-CIDADE 

MADEIRA 

OESTE 

PORTALEGRE 

SANTARÉM 

SETÚBAL 

TOTAL 

% 

N.º

Inscritos 

294 

656 

224 

233 

4211 

6718 

357 

407 

173 

685 

1332 

15290 

- -

SECÇAO REGIONAL DO SUL 

ÓRGÃOS REGIONAIS 

N.º ASSEMB. REGIONAL CONS. REGIONAL CONSELHO FISCAL CONS. DISCIPLINAR 

Votantes 
A B e A B� e A B e A B e 

145 81 28 14 74 32 14 76 31 14 75 30 15 

295 150 94 30 146 93 29 145 93 30 144 91 33 

121 83 28 6 80 28 6 '80 28 6 80 28 6 

126 91 11 10 82 12 10 81 12 11 82 12 11 

1768 1039 473 200 955 465 204 948 465 206 953 463 207 

2950 1523 904 416 1406 888 412 1407 883 416 1420 867 436 

260 128 107 7 112 107 7 112 104 9 113 102 8 

147 112 20 13 108 17 15 107 18 14 108 16 16 

99 62 26 7 58 22 8 58 22 8 58 22 8 

232 157 35 25 150 35 25 150 33 27 153 31 26 

563 388 110 31 363 106 34 364 107 31 363 109 30 

6706 3814 1836 759 3534 1805 764 3528 1796 772 3549 1771 796 

43,9 56,9 27,4 11,3 - 52,7 26,9 11,4 52,6 26,8 11,5 52,9 26,4 11,9 

Votos 
Nulos 

3 

9 

2 

3 

16 

25 

3 

-

2 

3 

9 

75 

1,2 

Votos 
Brancos 

17 

13 

2 

9 

33 

62 

14 

3 

2 

12 

23 

190 

2,8 
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DISTRITOS 
MÉDICOS 

Listas 

AÇORES 

ALGARVE 

BEJA 

ÉVORA 

GRANDE LISBOA 

LISBOA-CIDADE 

MADEIRA 

OESTE 

PORTALEGRE 

SANTARÉM 

SETÚBAL 

N.º

Inscritos 

294 

656 

224 

233 

4211 

6718 

357 

407 

173 

685 

1332 

SECÇAO REGIONAL DO SUL 

ÓRGÃOS DISTRITAIS 

N.º ASSEMBLEIA DISTRITAL CONSELHO DISTRITAL MEMBROS CONSULTIVOS 

Votantes 
A B e A B e A B e 

140 90 - - 89 - - 83 - -

295 84 182 - 78 183 - 78 181 -

102 89 - - 81 - - 80 - -

123 95 - - 80 - - 89 - -

1759 1020 462 201 927 459 203 925 453 213 

2956 1502 888 425 1368 885 424 1370 879 434 

259 137 106 - 125 104 - 123 102 -

147 118 - - 110 - - 108 - -

100 60 36 - 56 33 - 58 31 -

- - - - - - - - - -

550 388 122 - 356 121 - 356 121 -

- 'I 

Votos 

Nulos 

13 

9 

6 

3 

39 

66 

4 

11 

2 

-

17 

Votos 

Brancos 

32 

16 

7 

25 

29 

66 

9 

17 

2 

-

23 

1 
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DISTRITOS 
MÉDICOS 

Listas 

AVEIRO 

C. BRANCO

COIMBRA 

GUARDA 

VISEU 

LEIRIA 

TOTAL 

% 

- • 

SECÇAO REGIONAL DO CENTRO 

ÓRGÃOS REGIONAIS 

N.º N.º ASSEMB. REGIONAL CONS. REGIONAL CONSELHO FISCAL 

Inscritos Votantes 
A B A B A B 

637 196 108 70 103 67 97 71 

244 112 60 42 56 46 54 45 

2902 1452 911 520 863 499 872 489 

183 106 37 58 33 56 32 57 

429 231 149 70 137 69 135 ,71 

283 162 89 58 89 55 84 60 

4678 2259 

CONS. DISCIPLINAR 

A B 

100 69 

52 47 

866 495 

35 55 

138 68 

85 59 
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DISTRITOS 
MÉDICOS 

Listas 

AVEIRO 

C.BRANCO

COIMBRA 

GUARDA 

VISEU 

LEIRIA 

TOTAL 

% 

-

SECÇAO REGIONAL DO CENTRO 

ÓRGÃOS .DISTRITAIS 

Triénio 1993-1995 

N.º N.º ASSEMBLEIA DISTRITAL CONSELHO DISTRITAL 

Inscritos Votantes 
A B A B 

637 189 30 - 30 -

244 110 52 44 49 46 

2902 1554 892 553 841 528 

183 106 30 64 33 58 

429 230 199 - 172 -

283 162 79 72 75 72 

4678 2351 1282 733 1167 704 

50,26 54,53 31,18 49,64 29,94 

MEMBROS CONSULTIVOS 

A B 

141 -

49 46 

839 529 

30 59 

172 -

75 70 

1306 704 

55,55 29,94 

1 

q 
,,� ··t

�



-

N 

� 
�
�
t, 
� 

� 
ti 

r5 
� 

DISTRITOS 
MÉDICOS

Listas 

BRAGA 

BRAGANÇA 

PORTO 

VIANA CASTELO 

VILA REAL 

TOTAL 

% 

-

SECÇAO REGIONAL DO NORTE 

ÓRGÃOS REGIONAIS 

N.º 
ASSEMBLEIA CONSELHO CONSELHO CONSELHO 

N.º
REGIONAL REGIONAL FISCAL FISCAL 

Inscritos Votantes 
A B A B A B A B 

956 431 206 201 206 191 206 189 206 189 

160 58 33 21 32 22 31 23 32 22 

6751 2295 1108 1045 1093 1039 1088 1036 1085 1041 

295 126 50 66 49 66 51 64 50 64 

310 113 68 39 65 39 65 39 65 39 

8472 3023 1465 1372 1445 1357 1441 1351 1438 1355 

35,68 48,46 45,39 47,8 44,89 47,67 44,69 47,57 44,82 

Votos 
Nulos 

5 

-

46 

12 

2 

65 

2,15 

Votos 
Brancos 

26 

16 

95 

28 

4 

169 

5,59 
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DISTRITOS 
MÉDICOS 

Listas 

BRAGA 

BRAGANÇA 

PORTO 

VIANA CASTELO 

VILA REAL 

TOTAL 

% 

- -

-

SECÇAO REGIONAL DO NORTE 

ÓRGÃOS DISTRITAIS 

ASSEMBLEIA CONSELHO MEMBROS 
N.º N.º DISTRITAL DISTRITAL CONSULTIVOS 

Inscritos Votantes 
A B A B A B 

956 431 198 204 197 204 202 196 . 

160 58 29 27 29 27 27 28 

6751 2295 1111 1025 1055 1033 1088 1026 

295 126 - 99 - 103 - 96 

310 113 67 39 61 41 60 42 

8472 3023 1405 1394 1342 1408 1377 1388 

35,68 46,48 46,11 44,39 46,58 45,55 45,91 

Votos 
Nulos 

9 

1 

-

19 

-

29 

0,96 

Votos 
Brancos 

15 

6 

-

61 

-

82 

2,71 
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1 ACTUALIDADE 1 

CERIMONIA DE POSSE 

DO DR. SANTANA MAIA 

Realizou-se no dia 16 de 

Janeiro, na sede da 

Ordem dos Médicos, 

a cerimónia de posse do 

novo Bastonário, 

Dr. Santana Maia. 

Presentes, além de outras 

personalidades, 

Dr. Barbosa de Melo, 

Presidente da Assembleia 

da República, e o Dr. José 

Martins Nunes, Secretário 

de Estado da Saúde, em 

representação do Ministro 

da Saúde. 
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• ACTUALIDADE 

DISCURSO 

DO· PROF. MACHADO MACEDO 
Em boa hora não aceitei a proposta 

que, por duas vezes, me foi feita, por 
membros da Secção Regional do 
Centro, de não me apresentar às 
Eleições da Ordem a fim de mais facil
mente garantir a eleição do Dr. Santana 
Maia. 

De facto não é, como tentavam con
vencer-me, uma vergonha perder uma 
eleição que, por definição, é 'um acto 
democrático. A desistência teria sido, 
no meu entender, uma falta de respeito 
pela profissão médica em geral e espe
cialmente por aqueles colegas que pen
savam votar em mim. E seria, neste 
momento, uma situação triste a de pas
sar o testemunho após ter resolvido dele 
desistir antecipadamente. 

É evidente para aqueles que me 
conhecem que este momento não pode 
ser propriamente de pura alegria. E 
isso por três razões: 

Primeiro porque me dediquei ao 
cargo de Presidente de alma e coração; 
vivi para a Ordem; 

Segundo porque tinha feito planos · 

16 - ORDEM DOS MÉDICOS 

para o 3.0 Triénio que não poderei rea
lizar; 

Finalmente porque a campanha pes
soal, contra mim, que me foi movida 
por alguns, foi cruel, de mau gosto, falsa 
e desnecessária. São coisas para não se 
esquecerem a não ser até àquele ponto 
apropriado para que não produzam 
perturbação. 

Esta cerimónia de posse e de trans
missão de poderes é solene e tem grande 
significado. 

A Ordem dos Médicos é uma insti
tuição de alta importância nacional e 
também internacional, especialmente 
agora que passamos a viver o acto único 
europeu. Por isso a Ordem tem de ser 
tratada e conduzida com especial sen
tido de responsabilidade. Certamente 
com modéstia e sem egoísmo pessoal 
mas com a firmeza que lhe virá de uma 
atitude serena mas persistente e segura. 

Tenho a honra e o prazer, Senhor 
Doutor Santana Maia, de lhe transmitir 
um Conselho Nacional Executivo que 
passa para a sua Presidência com um 

bom saneamento financeiro e também é 
uma honra e uma alegria o facto de ter 
sido um dos responsáveis por o deixar 
bem instalado. Deu trabalho, deu enor
mes preocupações, mas ficou obra feita, 
Vossa Excelência vai certamente tratá
la, a essa obra, com carinho, com zelo e 
com respeito, como todos nós procurá
mos fazer. 

Duas palavras de despedida, uma 
para todos os colegas com quem tive o 
privilégio de colaborar nos corpos direc
tivos da Ordem nos meus dois manda
tos, outra para todos os que trabalham 
nesta casa e que têm sempre mostrado 
que a Ordem não é só nossa, também é 
deles. 

Finalmente! Para todos os colegas 
que foram eleitos, no Norte, Centro e 
Sul, e para o novo Bastonário, nosso 
companheiro e co-responsável do 
Executivo nos últimos anos, deixo publi
camente as minhas felicitações sinceras 
e afectuosas e os votos de bom trabalho, 
e dos maiores êxitos para bem da 
Ordem dos Médicos. 

} 
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«A todas as estruturas médicas, 
sindicais e associativas, que 

apoiaram sem excepção, de forma 
clara e inequívoca, as nossas 

propostas eleitorais, o 
reconhecimento pela posição 

assumida e o desejo de que, no 
âmbito do "Forum Médico", 

possamos desenvolver um 
trabalho útil e frutuoso para os 
médicos e para a melhoria dos 

Cuidados de Saúde em Portugal, 
para o que contribuirão também 

as relações de diálogo que 
procuraremos promover com as 
outras Ordens, bilateralmente e 

no seio do Conselho Nacional das 
Profissões Liberais, bem como 
com as diversas Associações de 

Profissionais de Saúde.» 

DR. SANTA 

DISCURS 
DE POS� 

As minhas primeiras palavras são 
dirigidas a todos os médicos portugue
ses que quiseram através de eleições 
livres e democráticas participar com o 
seu voto na definição do que entendem 
dever ser a vida interna da nossa 
Ordem e o seu relacionamento com 
todos os Colegas, com o Poder e a sua 
inserção na Sociedade Civil. 

As recentes eleições foram as mais 
concorridas de sempre, quer no número 
de votantes, quer no leque de candida
turas que em todo o País foram apre
sentadas à Classe. 

Os resultados foram claros e expres
sivos, não deixando dúvidas quanto ao 
programa sufragado pela esmagadora 
maioria e que exprime uma vontade 
clara de mudança e de maior partici
pação na "Casa de Todos os Médicos". 

É esse compromisso programático 
que procuraremos e, estou convencido, 
conseguiremos cumprir, com o apoio 
o empenhamento de todos os Órgãos
recentemente eleitos e empossados.

Não poderemos deixar de agradecer 
aos Colegas que mais expressamente 
contribuiram para o sucesso da nossa 
candidatura, devendo realçar os 
Mandatários, Prof. Freitas e Costa, Dr. 
Albino Aroso, Prof. Adriano Vaz Serra 
e Dr. Diaz Gonçalves, o Director de 
Campanha, Dr. Armindo Rebelo, e· 
todos os Colegas que com o prestígio 
do seu nome enriqueceram a Comissão 
de Honra, presidida pelo Dr. Adolfo 
Rocha, figura ímpar de referência cul
tural, cívica, moral e profissional para 
todos os cidadãos, a quem tenho o impe
rativo ético de prestar o meu mais pro
fundo agradecimento e de a ele me jun
tar modestamente assumindo - e cito 
Miguel Torga - "um desafio à miopia 
pragmática duma época sem alma e 
sem imaginação". 
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�IDADE 1. 

�NA MAIA 

.SO 

-
A todas as estruturas médicas, sin-

dicais e associativas, que apoiaram sem 
excepção, de forma clara e inequívoca, 
as nossas propostas eleitorais, o reco
nhecimento pela posição assumida e o 
desejo de que, no âmbito do "Forum 
Médico", possamos desenvolver um tra
balho útil e frutuoso para os médicos e 
para a melhoria dos Cuidados de Saúde 
em Portugal, para o que contribuirão 
também as relações de diálogo que pro
curaremos promover com as outras 
Ordens, bilateralmente e no seio do 
Conselho Nacional das Profissões 
Liberais, bem como com as diversas 
Associações de Profissionais de Saúde. 

Aos ilustres Colegas, Profs. Machado 
Macedo e Gentil Martins, quero expres
sar os meus cumprimentos amigos e 
respeitosos, realçando tudo o que deram 
das suas vidas e das suas capacidades de 
inteligência, trabalho e dedicação à 

rdem dos Médicos enquanto estive
ram à frente dos seus destinos e aos 
quais cabe, por direito próprio, lugar 
destacado no Conselho de Honra dos 
Médicos Portugueses, onde, estou certo, 
irão participar com o contributo inesti
mável da vasta experiência acumulada 
e dos seus dotes morais, científicos e 
profissionais. 

Ao Governo queremos afirmar que 
vai ser nossa preocupação uma postura 
de diálogo institucional e construtivo, 
não abdicando das funções e compe
tências que legalmente cabem à Ordem 
dos Médicos e participando positiva
mente, o que inclui a apresentação de 
propostas próprias, numa visão aberta 
e sem preconceitos, no que à Saúde diz 
respeito, postura sempre pautada pela 
salvaguarda dos valores éticos e deon
tológicos da profissão, da defesa dos 
interesses legítimos dos médicos e, 
sobretudo, pela constante melhoria dos 

Cuidados de Saúde prestados aos 
Portugueses e enquadrados na promo
ção de uma real e efectiva justiça social. 

Procuraremos, ainda e sempre, atra-
vés das várias organizações internacio
nais em que a Ordem dos Médicos está 
representada, com destaque para o 
Comité Permanente dos Médicos da 
Comunidade Europeia cuja presidên
cia permanece em Portugal nos anos de 
1993 e 1994, bem como no relaciona
mento com Associações similares dos 
Países Africanos Lusófonos e do Brasil 
contribuir para que, nas várias acções 
de cooperação desenvolvidas, o papel 
de Portugal e da Medicina Portuguesa 
seja cada vez mais relevante e afirmado. 

Queremos, finalmente, agradecer a 
todos que das mais diversas formas nos 
fizeram chegar a sua mensagem de feli
citações e encorajamento e que se con
tam por largas centenas, desde associa
ções profissionais, empresariais e 

sindicais, assembleias de freguesia, 
câmaras e assembleias municipais, per
sonalidades eminentes do mundo 
médico, científico, cultural e político de 
vários quadrantes ideológicos até aos 
mais modestos cidadãos, pelo forte estí
mulo que as suas palavras amigas cons
tituem para a prossecução das tarefas 
que nos aguardam. 

A todas as Excelentíssimas Autori
dades e Entidades e a fodos Vossas 
Excelências que boje nos quiseram 
acompanhar agradecemos a vossa pre
sença, pela dignidade e brilho que con
feriram a esta cerimónia e que constitui 
uma subida honra para a Classe 
Médica. 

A todos, o nosso sentido e reconhe
cido muito obrigado. 

Santana Maia 

Lisboa, lt, 1e Janeiro de 1993 
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NOTICIAS 

COMUNICADO 

O Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos, presidido pelo 
Bastonário, Dr. Santana Maia, reunido em 
30.01.93: 

1. Apreciou os trabalhos do Forum Médico 
(criado por iniciativa da Ordem dos
Médicos em 16.01.93) e composto pelas
seguintes Organizações:

-Federação Nacional dos Médicos
- Sindicato Independente dos Médicos
-Associação Portuguesa de Médicos de

Clínica Geral
-Associação Portuguesa de Médicos de

Carreira Hospitalar
-Associação Nacional de Médicos de

Saúde Pública
-Associação Nacional de Jovens Médicos
-Associação Portuguesa dos Médicos

Patologistas

FORUM 

MEDICO 

Reuniu-se no dia 29 de Janeiro de 

1993, na Sede da Ordem dos Médicos, 

o Forum Médico que, pela primeira

vez, reuniu as Organizações Médicas

Nacionais. A reunião definiu as regras

de funcionamento do Forum.

Debruçou-se em seguida sobre o 

Estatuto do Serviço Nacional de 

Saúde que recebeu críticas severas da 

totalidade das Organizações presen

tes. Foi criado um grupo de trabalho 

que vai aprofundar o estudo desta 

temática a apresentar em próxima reu

nião do Forum que se realiza a 20 de 

Março de 1993, no Porto. 

As Organizações decidiram, por 

unanimidade, não aceitar a publica

ção da regulamentação do Serviço 

Nacional de Saúde sem a sua prévia 

auscultação. 

Pel'O Conselho Nacional Executivo 

Dr. Carlos Alberto de Sanlan Maia

20 - ORDEM DOS MÉDICOS 

-Associação Portuguesa dos Médicos
Radiologistas

-Associação Portuguesa dos Médicos
Fisiátras

-Associação Nacional de Centros de
Diálise

-Associação Nacional dos Médicos de
Endoscopia Digestiva

2. Aprovou o documento que completa o
regulamento do Conselho Nacional
Executivo.

3. Aprovou o documento que regula a
reestruturação dos Colégios da Especia
lidade.

4. Aprovou que será redigida uma carta a
enviar aos Chefes de Delegação do C.P.
(Comité Permanente dos Médicos da

Comunidade Europeia) a informar da 
nova realidade da Ordem dos Médicos 
Portuguesa, e escolheu a composição 
da Delegação Portuguesa e futura 
Presidência. 

5. Decidiu manter em funções todos os
Delegados internos e externos da
Ordem dos Médicos até análise especí
fica de cada situação.

6. Foi informado que a Ordem dos Mé
dicos será recebida por sua Excelência
o Senhor Presidente da República no
dia 2 de Fevereiro, pela 19 horas e 15
minutos, em Vila Franca de Xira
durante a Presidência Aberta.

Lisboa, 30/01/93 

Dr. Carlos Alberto de Santana Maial 

COMUNICADO 

O Bastonário da Ordem dos Médicos de Angola, 

Dr. Carlos Alberto Mac-Mahon Vitória Pereira, encon

trou-se em Coimbra com o Bastonário eleito da Ordem 

dos Médicos Portugueses, Dr. Carlos Alberto Raposo de 

Santana Maia, tendo sido trocadas diversas impres

sões de interesse mútuo para os médicos dos dois paí

ses, nomeadamente no âmbito da formação profissional 

especializada, e das condições do exercício da medicina 

no espaço dos países de língua oficial portuguesa. 

Coimbra, 4 de Janeiro de 1993 
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NOTÍCIAS 

,, 

GRANDE PREMIO BIAL 

DE MEDICINA 1992 

Com o findar de 1992 terminou, 
exactamente no último dia desse ano, 
o prazo de entrega de trabalhos e can
didaturas para o maior prémio instituído
em Portugal e, ao seu âmbito, um dos
maiores a nível Europeu - o Grande
Prémio Biai.

Os valores que engloba - pecuniá
rios que somam mais de 13 mil contos e 
a publicação em livro da obra galardoa
da, facto raro em Portugal dada a escas-

A s editorial científica -, configuram
no como autêntica instituição ao serviço 

da Ciência e, particularmente, da Saúde, 
uma vez que se destina a galardoar tra
balhos no campo da Medicina. 

O Grande Prémio Biai nasceu em 
1984 como "Prémio Biai de Medicina 
Clínica", já com valores e um 
Regulamento que colocava tónica na 
autonomia do júri face ao instituidor, 
assegurando-lhe total independência. 
Esse júri era e é constituído por cate
dráticos das faculdades de Medicina e 
Escolas Médicas, nomeados pelos res
pectivos Conselhos Científicos, este ano 
presidido pelo Prof. Dr. Armando Porto. 

Destinado a galardoar obras, origi
nais e inéditas, que apoiem o médico 
clínico-geral (aquele que se encontra na 
"primeira linha" do combate à doença e 
espinha dorsal de qualquer sistema de 

aúde), o PBMC estimulou a produção 
de uma já vasta bibliografia e trabalhos 
de investigação. 

CONCEITOS GERAIS 
DE RADIOTERAPIA 

O Departamento de Radioterapia do 
Centro do Porto do Instituto Português de 
Oncoclogia vai, sob a orientação do seu 
Director - Dr. Élio Vieira, realizar nos 
dias 19 e 20 de Março de 1993, um 
Curso de "CONCEITOS GERAIS DE 
RADIOTERAPIA" dirigido a mádicos 
e outros profissionais de Saúde, que 
directa ou indirectamente trabalhem na 
área da Oncologia. 

GRANDE PRÉMIO 

ffiQcéJiQ 
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A este Prémio, segundo o Regu
lamento, podem concorrer todos os tra
balhos destinados à Medicina Clínica 
Geral, desde que o ou um dos autores 
seja médico de nacionalidade portu
guesa. 

O Prémio Biai - teve uma aceitação 

REFLECTIR 
SAÚDE 
ARS i SETÚBAL 

Com o objectivo de reflectir sobre 
diversas problemáticas de Saúde e dos 
Serviços a ela ligados, esta ARS vai rea
lizar as 1.as Jornadas Reflectir Saúde/93, 
que terão lugar nos dias 19 e 20 de Abril 
de 1993, no Novotel, em Setúbal. 

que ultrapassou as melhores expectati
vas, pois foram recebidas mais de 3 
dezenas de obras para apreciação do 
Júri, tarefa que não irá ser fácil, devido 
à grande qualidade das obras submetidas 
a concurso. 

Bi-anual, pela originalidade e impulso 
dado à investigação Médica, valores e 
prestígio dados aos premiados ( 1. 0 e 2. 0 

lugares e quatro menções honrosas), 
obteve a chancela do Concelho de 
Reitores das Universidades Portuguesas 
e o alto-patrocínio do Presidente da 
República, que presidiu, no Porto e na 
Reitoria da Universidade, à cerimónia de 
entrega do PBMC de 1990. 

O Prémio Biai, como genericamente 
é conhecido, inscreve-se hoje como um 
dos maiores prémios Europeus - 10.000 
contos para o GP e 2.500 contos para o 
PBMC, além de menções honrosas -
sendo, sem dúvida, o mais importante 
estímulo privado e independente à pro- · 
dução científica em Portugal. 

A ligação entre a Universidade e a · 
Iniciativa Privada, há muito preconi
zada para incrementar a Investigação · 
Científica e de que Biai, há décadas, foi 
pioneira, está também por esta via asse-
gurada. 

Em Coimbra, no mês de Abril, em 
instalações da Reitoria da Universidade, 
realizar-se-á a cerimónia oficial da 
entrega dos Prémios Biai aos galardoa
dos. Presidirá o Chefe de Estado. 

JORNADAS 
ADIADAS 

As VII JORNADAS DE DIABE
TOLOGIA DE COIMBRA, II SIM
PÓSIO DIABETES E GRAVIDEZ, 
foram adiadas, devido a impedimentos. 
organizativos absolutamente inultrapas-: 
sáveis, de 2 e 3 de Abril para 22 e 23 de' 
Outubro de 1993. 
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OPINIÂO 

RESULTADOS ELEITORAIS 
•DR.PEDRO NUNES

Muito se tem escrito sobre os resultados das últimas eleições na Ordem dos 
Médicos. Desde análises de natureza sociológica que procuram retirar ilações sobre 
o p�orama laboral e sócio-profissional da CI� até análises políticas que procuram
prever o futuro e antevêem conflitos vários.

Já se ouviram e divulgaram as opiniões 
dos vencidos, dos vencedores aguardam-se 
as acções concretas. De uma forma geral, 
lêem-se com mais atenção os "observado
res independentes" que as palavras dos pro
tagonistas, 

Se bem que normais os factos enuncia
dos, e dos protagonistas interessar mais o 
fazer que o dizer, não posso deixar de pro
curar contribuir para a discussão. As decla
rações de intenção servem, além do mais, 
para, no futuro, se aferirem resultados. 

A realidade material é conhecida e tem 
sido largamente referida Aconteceram elei
ções para Bastonário, para os Órgãos 
Regionais e para os Órgãos Distritais. No 
país dos médicos escolheu-se no mesmo 
dia o Presidente da República, o Governo e 
as Autarquias. 

A votação atingiu níveis notáveis, os 
maiores de sempre, e todos os grupos etá
rios participaram com igual empenhamento. 
A participação dos mais novos condicionou 
seguramente os resultados. 

As listas A e o candidato a Bastonário 
por elas apoiado, Santana Maia, ganharam 
tm todos os D istritos e em todas as 
Regiões. Ganharam nos Açores e na 
Madeira. Ganharam por uma margem 
esmagadora conseguindo mais votos que 
a totalidade dos adversários somados. Com 
excepção da Regional do Norte em todos os 
círculos ultrapassaram os 60% atingindo 
nalguns casos os 80%. 

No caso do Bastonário, Santana Maia 
com mais de sete mil votos literalmente 
pulverizou os outros dois candidatos, cada 
um dos quais conseguiu pouco mais de 
dois mil. 

Numas eleições que a opinião pública 
e a generalidade dos meios de comunicação 
previam disputadas e em que as listas de 
continuidade concitavam apoios indisfar
çáveis, o carácter esmagador do impulso 
para a mudança desencadeou leituras diver
sas e um generalizado espanto. 

De tudo o que até agora se disse ressal
tam dois tipos de análise. 

Para uns tratar-se-ia de um fenómeno 
de natureza sociológica. Uma Classe habi
tualmente tida como de profissionais livres 
acaba por revelar o seu carácter assalariado 
e dependente seguindo com obediência as 
directrizes sindicais. O apoio inequívoco 
que os dois sindicatos de médicos deram às 
listas ganhadoras teria sido determinante 
para a vitória. Assistir-se-ia, agora, à sin-
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dicalização da Ordem passando esta à con
dição de "caixa de ressonância". 

Para outros o fenómeno teria carácter 
político. Os médicos, agredidos por suces
sivos governos PSD, preocupados com um 
futuro profissional nebuloso e desconfiados 
de uma eventual aproximação da direcção 
da Ordem ao ministro Arlindo de Carvalho" 
teriam optado por um Bastonário socialista 
e listas claramente de oposição. Alguns 
comentadores,menos informados, procu
raram mesmo encontrar uma leitura 
esquerda/direita nos resultados. 

Qualquer que tivesse sido o cenário 
escolhido os comentadores coincidiram na 
antevisão do futuro. Assim dá-se a ima
gem de uma Ordem de luta, oposicionista 
determinada, anti-governo e sindicalista 
com militância. Antevêem-se dificuldades 
no relacionamento interno dos protagonis
tas e uma luta feroz pela hegemonia no 
contexto de uma unidade espúria e cir
cunstancial de cariz eleitoral e tão só. 

Claro que o futuro se encarregará de 
expor a verdade na sua plenitude e só no 
fim do mandato, dentro de três anos, se 
poderá fazer o balanço da aposta agora 
feita. Parece-me, no entanto, útil desmisti
ficar análises simplistas e deixar pistas de 
raciocínio que expliquem melhor o que 
sucedeu e dêem um pouco de cor a estas 
análises a preto e branco tão do agrado dos 
tempos que vivemos. 

Para além da indiscutível vitória do pres
tígio pessoal de Santana Maia, a vitória 
eleitoral de 16 de Dezembro é a vitória de 
um programa, a vitória de uma geração e a 
vitória da confiança. 

Em primeiro lugar a vitória do programa 
"Ordem: A casa de todos os médicos". 
Trata-se de um documento extenso que na 
sua versão final é constituído por vinte e 
três páginas de texto cerrado. Mais que 
uma declaração vaga de intenções o men
cionado programa é um enunciado claro 
de acções a desenvolver. Tão claro que, 
no fim do mandato, não haverá desculpas 
para o seu não cumprimento. 

Assumido como um compromisso aberto 
este programa precedeu os seus protago
nistas, sendo divulgado com paternidade 
difusa e acolhendo nas listas que o defen
deram todos os que quiseram assumi-lo 
como seu. Como um núcleo que se alarga 
de forma centrífuga por justaposição de 
camadas, os seus defensores acabaram por 
ser um grupo heterogéneo na foram de pen-

sar, na trajectória profissional, na expe
riência de vida e no querer político. 

A grande abrangência do grupo justi
fica por um lado os números esmagadores 
da adesão e por outro as preocupações de 
conflitualidade e divisão futura. O facto de 
se tratar de um enunciado claro, e a preo
cupação de equihôrio e adequação aos luga
res que caracterizou a elaboração das listas 
faz-me encarar sem preocupações o fu 
e não acreditar nos "profetas da desgraça' . 

Assumido como única bandeira de cam
panha, denso e vasto no seu conteúdo, o 
programa, por si e pelo que continha era 
uma aposta forte. Aposta forte em si mesmo 
pois em tempos de video e mensagens limi
nares em que todos pacificamente nos habi
tuamos a proposições do tipo: - "Tem cinco 
segundos para dizer o que pensa sobre ... ", 
fazer campanha a partir de um texto grande 
é, no mínimo, aventuroso. Aposta forte no 
seu conteúdo pois propunha um corte radi
cal com formas de estar que se tomaram 
tradicionais na Ordem dos Médicos. 

Na frente interna, como alguns gostam 
de chamar, propunham-se coisas tão bási
cas, mas ao mesmo tempo tão controversas, 
como a integração nos Colégios de 
Especialistas de todos os médicos portu
gueses reconhecidos como tal pelo Estado 
e pela Comunidade Europeia e a eleição 
dos Colégios de Especialidade e do 
Conselho Nacional do Médico Interno. 

Estes factos simples, difíceis de enten 
para quem não for conhecedor da realida 
dos médicos, representam, ao ser sufraga
dos, vitórias claras da transparência e da 
razão sobre a mesquinhez e a manutenção 
do poder à custa do direito e do bem-estar 
da maioria dos médicos. 

Na frente externa o programa era igual
mente radical e controverso. Ao definir a 
Ordem como o defensor intransigente da 
qualidade da Medicina e das balizas éticas 
em que esta actividade se desenvolve, não 
deixa de, em simultâneo, reconhecer ao 
Governo a legitimidade democrática de 
definir a política de Saúde. 

Habituados de há longos anos a ver a 
Ordem como eterna opositora de _todos os 
Governos e de todas as Políticas, talvez 
que os médicos e a população se tenham 
esquecido que a Ordem não existe isola
damente, que mais não é que uma institui
ção, embora importante, do todo nacional. 

Assume-se agora, em definitivo, que 
cabe ao Governo definir políticas, à 



Oposição consubstanciada nos Partidos 
combatê-lo e aos Sindicatos defender os 
médicos enquanto assalariados. Espera-se 
o resurgimento de Associações que defen
dam os médicos enquanto empresários e
profissionais liberais.

A Ordem dos Médicos é depositária e 
defensora de um património filosófico com 
mais de dois mil e quinhentos anos, que 
em termos temporais precede a moderna 
filosofia dos Estados e mesmo as principais 
correntes religiosas. Cumpre á esta asse
gurar aos doentes que, qualquer que seja a 
política em execução, os seus direitos con
substanciados nas normas da Ética não pos
sam ser postos em causa. 

Em segundo lugar tratou-se de uma vitó
ria de uma geração. Com efeito, todo o 
Sistema de Saúde em Portugal, a.pesar das 
vicissitudes e deficiências várias que se lhe 
apontam, vai respondendo com dignidade 
aos desafios que lhe são colocados. Nem 

do está bem, é sabido, muito haverá sem
re a fazer numa área por natureza ilimitada 

nos objectivos. Muito do que se faz assenta 
indiscutivelmente no querer, na preserve
rança e na abnegação dos médicos e nestes, 
em grande medida, numa geração. 

Ao olhar para a Classe Médica como 
um todo é necessário perceber a sua com
posição e história. A partir do início da 
década de setenta o número de alunos nas 
Faculdades de Medicina conheceu um cres
cimento explosivo. Não cabe aqui analisar 
os circunstancialismos sociais e políticos 
que motivaram este facto mas deve assu-

J...__o_lJ'_'IN._TA_o _ __,

mir-se, porque real, que hoje a esmagadora 
maioria dos médicos se situa na faixa etá
ria que medeia entre os trinta e cinco e 
quarenta e cinco anos. Nesta se situa a 
quase totalidade dos Clínicos Gerais e o 
maior número de Especialistas Hospital;ues 
e de Saúde Pública. 

Foi este grupo que construiu e consoli
dou a transformação de uma medicina 
assistencial e misericordiosa para uma 
medicina moderna e tecnológica, transfor
mação encetada pelo grupo que o prece
deu e lutou no final da década de sessenta 
pelo estabelecimento de Carreiras Médicas. 

Foi este grupo que levou a medicina ao 
Interior com o Serviço Médico à Periferia 
lançando as bases, em condições diffceis, da 
actual cobertura sanitária global. Foi este 
grupo que aceitou perder muitos dos privi
légios tradicionais dos médicos em troca 
de um trabalho de equipa menos presti
giante, mais mal pago mas mais eficaz em 
termos de cuidados globais prestados à 
população. 

Encalhado numa fase intermédia da car
reira com perspectivas sombrias de futuro, 
engrossado por um grupo mais jovem, 
menor em número mas com ainda maiorres 
dificuldades, cansado de se ver acusado de 
todas as insuficiências para cuja decisão 
não contribuiu minimamente, este grupo 
viu a oportunidade de tomar nas suas mãos 
alguma parte do seu futuro. 

Na análise dos resultados das eleições na 
Ordem dos Médicos não pode ser esque
cido o número de votantes mais jovens 

nem o facto banal mas não insignificante da 
média etária dos dirigentes ter descido mais 
de dez anos. 

Trata-se, por fim, duma vitória.da con-
fiança. Da confiança nos Sindicatos que 
agora assumem em pleno o encargo de 
defender os médicos perante o Governo 
enquanto entidade patronal. Da confiança 
nos médicos de quem se espera a renovação 
da·sua Casa Comum, agora mais vocacio
nada para os receber e unir que para os 
dirigir ou representar. Da confiança nos 
políticos quer estes estejam no Governo 
quer na Oposição, que estes saibam com
preender os médicos enquanto parte inte
ressada no progresso do País e dos cuidados 
de Saúde prestados aos Portugueses. 

A relação dos médicos, representados 
na sua Ordem, com o poder político não 
pode continuar a ser uma relação de com
bate e de sobreposição. A divisão dos médi
cos com base em querelas internas é agora 
impossível. A credibilidade de médicos e 
governantes é posta em causa pela guerri
lha institucional permanente e sem credi
bilidade está em causa o bem-estar social. 

No processo de transformação das rela-
' ções, que se afigura urgente, os médicos 

tomaram a inicia.tiva transformando a sua 
Instituição, aguardam-se agora as acções 
adequadas por parte do Poder Político. 

Dr. Pedro Nunes 

Membro do Conselho Re!\ional do Sul 

da Ordem dos Médicos 

Ili CURSO DE FORMAÇÃO 
EM PSiCOTERAPIA CENTRADA NO CLIENTE 

O Instituto poro o Aplicação e: Desenvolvimento do 
Abordagem Centrado (IADAC) em colo.boroção com o Soci
edade Portuguesa de Psicoterapia Centrado.no Cliente. vai 
realizar o Ili Curso de Formação em Psicoterapia. no perspec
tivo do Abordagem Centrado no Pessoa. 

R.esponsável pelo Projecto: PROGRAMA. 
Doutor João Hipólito. 

DESTINATÁRIOS. 
Licenciados em Medicina ou outras Ciência� 
Humanas. com uma Prólica de Relação de Ajudo 

- �

DURAÇAO 
770 Horas o desenvolver ao longo de 4 anos. 

FUNCIONAMENTO 
11 fins de semana/ano 
(6° feiro à noite. Sábod,o e Domingo) 

N11 LIMITE DE PARTICIPANTES 
DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES 
DATA DE INÍCIO DO CURSO 

30 

28.03.93 

03.04.93 

Formação teóriE:o e prático. 
Desenvolvimenlo pessoal. 
Supervisão. 

LOCAL. 
Cascais. 

FACILITAÇÃO 
Assegurado por Formadores do IADAC 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 
Por corta: IÁDAC 

R. Dr. João de Barros. 11 - 7° D
1500 Lisboa

Por telefone: (01,) 7153765 (noite) 
(01) 4861141
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ESTATUTO 

DO SERVIÇO 

NACIONAL 
� 

DE SAUDE 

·-------

• 

Pela importância que tem para a 

Classe Médica, foi decidido 

reproduzir o texto do Decreto-Lei 

N. º 11/93 - o Estatuto do Serviço

Nacional de Saúde - publicado no

Diário da República de 15 de Janeiro 

de 1993. 

Decreto-Lei n. 0 11 /93

de 15 de Janeiro 

A regulamentação da Lei de Bases de Saúde - Lei 
n. 0 48/90, de 24 de Agosto - toma imperativa a apro
vação de um novo estatuto do Serviço Nacional de 
Saúde (n. 0 2 do base XII).

A incessante preocupação de propiciar aos utentes 
cuidados compreensivos e de elevada qualidade acon
selha alterações estruturais de vulto na sua orgânica, 
a fim de a compatibilizar com os princípios consagra
dos no capítulo II da referida lei. 

A tradicional dicotomia entre cuidados primários e 
cuidados diferenciados revelou-se não só incorrecta do 
ponto de vista médico mas também geradora de dis
funções sob o ponto de vista organizativo. 

Daí a criação de unidades integradas de cuidados de 
saúde - unidades de saúde -, que hão-de viabilizar 
a imprescindível articulação entre grupos personaliza
dos de centros de saúde e hospitais. A indivisibilidade 
da saúde, por um lado, e a criteriosa gestão de recur
sos, por outro, impõem a consagração de tal modelo, 
em que radica um dos aspectos essenciais da nova or
gânica do Serviço Nacional de Saúde. 

As crescentes exigências das populações em termos 
de qualidade e de prontidão de resposta aos seus an
seios e necessidades sanitárias aconselham que a ges
tão dos recursos se faça tão próximo quanto possível 
dos seus destinatários. Dai a criação das regiões de 
saúde, dirigidas por administrações com eompetências 
e atribuições reforçadas. 

A exigência legal de participação das populações na 
definição da política de saúde implicou a criação de 
órgãos consultivos de âmbito nacional, regional e con
celhio. 

A flexibilidade na gestão de recursos impõe não ape
nas a adopção de mecanismos especiais· de mobilidade 
e de contratação de pessoal como o ince_ntivo a méto
dos e práticas concorrenciais, no respeitei pela relevân
cia social do direito à saúde e com estrita observância 
das obrigações que ao Estado competem nesta matéria. 

Da acção conjugada de tais mecanismos e métodos 
resultará inquestionavelmente o travejamento jurídico 
em que hão-de estribar-se mais e melhores respostas 
para os múltiplos e complexos problemas que a área 
da saúde permanentemente coloca. 

Foi ouvida a Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses. 

Foi ouvida a Ordem dos Médicos. 
Foram ouvidas as organizações representativas dos 

trabalhadores envolvidos. 
Assim: 
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 

pela Lei n. 0 48/90, de 24 de Agosto, e nos termos da 
alínea e) do n. 0 l do artigo 201. 0 da Constituição, o 
Governo decreta o seguinte: 

Artigo l. º 

Aprovaçio do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde 

É aprovado o Estatuto do Serviço Nacional de 
Saúde, adiante designado por Estatuto, anexo a este 
diploma, do qual faz parte integrante. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicaçio do Estatuto 

O Estatuto aplica-se às instituições e serviços que 
constituem o Serviço Nacional de Saúde e às entida
des particulares e profissionais em regime liberal inte
gradas na rede nacional de prestação de cuidados de 
saúde, quando articuladas com o Serviço Nacional de 
Sáude. 

Artigo 3. 0 

Administrações regionais de saúde 

l - As administrações regionais de saúde criadas 
pelo Estatuto entram em funcionamento na data da en
trada em vigor do decreto-lei a que se refere o n. 0 4 
do artigo 6. 0 do Estatuto e são colocadas em regime 
de instalação. 

2 - Na data a que se refere o número anterior 
extinguem-se as administrações regionais de saúde cria
das ao abrigo do Decreto-Lei n. 0 254/82, de 29 de Ju
nho, transitando o pessoal e transmitindo-se o respec
tivo património para as novas administrações regionais 
de saúde, nos termos dos artigos seguintes. 
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Artigo 4. 0 

Transição do pessoal 

O pessoal com relação jurídica de emprego público 
que se encontre a exercer funções nas administrações 
regionais de saúde extintas transita, na mesma situa
ção, para as novas administrações regiões de saúde, nos 
termos do artigo seguinte. 

Artigo 5.0 

Transição patrimonial 

Os direitos e obrigações, incluindo as posições con
tratuais, de que são titulares as administrações regio
nais de saúde extintas nos termos do n. 0 2 do ar
tigo 3. 0 transmitem-se, independentemente de quaisquer 
formalidades, para as administrações regionais de saúde 
criadas pelo Estatuto, nos termos seguintes: 

a) Para a Administração Regional de Saúde do
Norte, os relativos às Administrações Regionais
de Saúde de Braga, Bragança, Porto, Viana do
Castelo e Vila Real;

b) Para a Administração Regional de Saúde do
Centro, os relativos às Administrações Regio
nais de Saúde de Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu;

c) Para a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, os relativos às Admi
nistrações Regionais de Saúde de Lisboa, San
tarém e Setúbal;

d) Para a Administração Regional de Saúde do
Alentejo, os relativos às Administrações Regio
nais de Saúde de Évora, Beja e Portalegre;

e) Para a Administração Regional de Saúde do
Algarve, os relativos à Administração Regional
de Saúde de Faro.

Artigo 6. 0 

Centros de saúde 

1 - Os centros de saúde dependem orgânica e fun
cionalmente da administração regional de saúde da res
pectiva área, a qual assegura as verbas necessárias ao 
seu funcionamento, enquanto não forem criados os 
grupos personalizados de centros de saúde. 

2 - Por despacho do Ministro da Saúde, são fixa
das normas de articulação provisória entre hospitais e 
centros de saúde com vista à criação das futuras uni
dades de saúde. 

Artigo 7. 0 

Contratos e convenções 

1 - Os contratos e convenções celebrados no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde que não sejam confor
mes com o disposto no artigo 37. 0 do Estatuto 
mantêm-se em vigor, nas actuais condições, até 31 de 
Dezembro de 1996, nas seguintes áreas: 

a) Exames laboratoriais;
b) Exames de imagem e fisiologia;
c) Hemodiálise;
d) Endoscopia;
e) Medicina física e reabilitação.
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2 - Mantêm-se igualmente em vigor, nas actuais 
condições, as convenções celebradas com as instituições 
particulares de solidariedade social e associações mu
tualistas, bem como, nas áreas de transplante, imagem 
e T AC, com a Cruz Vermelha Portuguesa. 

Artigo 8. 0 

Delimitação geográfica du administrações regionais de saúde 

A partir de 1 de Janeiro de 1995, as regiões de saúde 
passam a ter delimitação geográfica correspondente às 
unidades de nível II da Nomenclatura das Unidades 
Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), prevista no 
Decreto-Lei n. 0 46/89, de 15 de Fevereiro. 

Artigo 9. 0 

Norma revogatória 

São revogados os seguintes diplomas: 

a) Decreto-Lei n. º 254/82, de 29 de Junho;
b) Decreto-Lei n. 0 57/86, de 20 de Março;
c) Decreto-Lei n.º 267/90, de 31 de Agosto.

Artigo 10. 0 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor 30 dias após a 
data da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 
de Novembro de 1992. - Anfba/ António Cavaco 
Silva - Jorge Braga de Macedo -Arlindo Gomes de 
Carvalho. 

Promulgado em 21 de Dezembro de 1992. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 

Referendado em 23 de Dezembro de 1992. 

O Primeiro-Ministro, Anfbal António Cavaco Silva. 

ANEXO 

Estatuto do Serviço Nacional de Sa6de 

CAPÍTULO I 

Natureza e objectivo 

Artigo 1. 0 

Natureza 

O Serviço Nacional de Saúde, adiante designados por SNS, é um 
conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e de serviços ofi
ciais prestadores de cuidados de saúde, funcionando sob a superin
tendência ou a tutela do Ministro da Saúde. 

Artigo 2. 0 

Objectivo 

O SNS tem como objectivo a efectivação, por parte do Estado, 
da responsabilidade que lhe cabe na protecção da saúde individuai 
e colectiva. 
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CAPÍTULO II 

Organização e funcionamento 

SECÇÃO 1 

Orgarização 

Artigo 3.0 

Níveis de organização 

1 - O SNS organiza-se em regiões de saúde. 
2 - As regiões de saúde dividem-se em sub-regiões de saúde, in

tegradas por áreas de saúde. 

Artigo 4. 0 

Regiões de saúde 

As regiões de saúde são as seguintes: 

a) Norte, com sede no Porto e com área coincidente com a dos
distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila
Real; 

b) Centro, com sede em Coimbra e com área coincidente com 
a dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda,
Leiria e Viseu;

e) Lisboa e Vale do Tejo, com sede em Lisboa e com área coin
cidente com a dos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal;

d) Alentejo, com sede em Évora e com área coincidente com 
a dos distritos de Beja, Évora e Portalegre;

e) Algarve, com sede em Faro e com área coincidente com a 
do distrito de Faro.

Artigo 5. 0 

Sub-regiões de saúde e áreas de saúde 

1 - As sub-regiões correspondem às áreas dos distritos do conti
nente. 

2 - As áreas de saúde correspondem às áreas dos municípios, po
dendo ser estabelecidas modificações nesta divisão, com o acordo dos 
municípios interessados. 

Artigo 6. 0 

Administrações regionais de saúde 

1 - Em cada região de saúde há uma administração regional de 
saúde, adiante designada por ARS. 

2 - As ARS têm personalidade jurídica, autonomia administra
tiva e financeira e património próprio. 

3 - As ARS têm funções de planeamento, distribuição de recur
sos, orientação e coordenação de actividades, gestão de recursos hu
manos, apoio técnico e administrativo e ainda de avaliação do fun
cionamento das instituições e serviços prestadores de cuidados de 
saúde. 

4 - O reguiamento das ARS é aprovado por decreto-lei. 

Artigo 7. 0 

Órgãos 

1 - São órgãos de administração das ARS os conselhos de admi
nistração e os coordenadores sub-re�ionais de saúde. 

2 - São órgãos de consulta das ARS os conselhos regionais de 
saúde e as comissões concelhias de saúde. 

Artigo 8. 0 

Conselhos de administração 

1 - Os conselhos de administração das ARS são compostos por 
um presidente e dois vogais, escolhidos de entre individualidades com 
experiência e perfil adequados às funções. 

2 - Os conselhos de administração das ARS do Norte e de Lis
boa e Vale do Tejo são compostos por um presidente e quatro vogais. 

3 - O presidente e os vogais dos conselhos de administração das 
ARS são equiparados, para todos os efeitos legais, respéctivamente 
a director-geral e a subdirector-geral. 

28 

Artigo 9. 0 

Coordenadores sub-regionais 

l - Em cada sub-região há um coordenador sub-regional de saúde, 
com funções de coordenação, representação e outras que lhe sejam 
delegadas. 

2 - O coordenador é apoiado por uma estrutura técnica e admi
nistrativa. 

3 - O coordenador sub-regional é nomeado pelo Ministro da 
Sáude, sob proposta do conselho de administração da respectiva ARS, 
e é equiparado a subdirector-geral. 

Artigo 10. 0 

Conselhos regionais de saúde 

1 - Os conselhos regionais de saúde são órgãos consultivos dos 
conselhos de administração das respectivas ARS. 

2 - Aos conselhos regionais de saúde compete: 

a) Dar parecer sobre os planos regionais de actividade, os or
çamentos e os relatórios anuais apresentados pelo respectivo 
conselho de administração e sobre outras matérias em rela
ção às quais lhe seja solicitado parecer;

b) Propor ao conselho de administração das ARS as medidas
que julgue adequadas à melhoria dos níveis de saúde da re
gião.

3 - Dos conselhos regionais de saúde fazem parte: 

a) Coordenadores sub-regionais; 
b) Representantes das instituições e dos serviços prestadores de 

cuidados de saúde;
e) Representantes dos municípios;
d) Representantes das entidades privadas e de profissionais em 

regime liberal, integrados no sistema de saúde. 

4 - O número de membros de cada uma das entidades referidas 
no número anterior é fixado em portaria do Ministro da Saúde. 

5 - Os presidentes dos conselhos regionais são eleitos de entre os 
seus membros. 

Artigo 11. 0 

Comissões concelhias de saúde 

1 - As comissões concelhias de saúde são órgãos consultivos dos 
conselhos de administração das ARS em relação a cada área de saúde. 

2 - Das comissões concelhias de saúde fazem parte: 

a) Os directores dos hospitais, quando os houver;
b) Os directores dos centros de saúde; 
e) Os dirigentes máximos de serviços oficiais de saúde com sede 

no concelho e não integrados em hospitais ou centros de 
saúde; 

d) Um representante do município;
e) Um representante da misericórdia ou, não a havendo, de outra

instituição particular de solidariedade social, a designar pela
União das Instituições Particulares de Solidariedade Social;

/) Um representante dos interesses dos utentes, eleito pela as-
sembleia municipal. 

3 - Das comissões concelhias das sedes das regiões também fa
zem parte representantes de outras entidades com actividade relevante 
na área da saúde, nos termos a definir em regulamento, aprovado 
por portaria do Ministro da Saúde. 

4 - O presidente é eleito pelos membros da comissão, nos ter
mos do respectivo regulamento. 

Artigo 12.0 

Classificação das instituição e serviços 

1 - As instituições e os serviços classificam-se segundo a natu
reza das suas responsabilidades e o quadro da� valências efectiva
mente exercidas, nos termos a definir em portaria do Ministro da 
Saúde. 

2 - Às instituições e serviços podem ser atribuídas responsabili
dades nacionais ou inter-regionais, quer exercendo uma actividade 
de orientação e coordenação em áreas especializadas, quer na pres
tação de cuidados. 

3 - As instituições e serviços que coilstituem o SNS constam de 
inventário geral. 

•
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Artigo 13. º 

Grupos penonallzados de centros de saúde 

l - Os centros de saúde integram-se em grupos de centros de saúde 
dotados de personalidade jurídica, a criar por decreto-lei. 

2 - A direcção dos grupos personalizados de centros de saúde cabe 
a três directores de centros de saúde, um dos quais preside, nomea
dos por despacho do· Ministro da Saúde. 

3 - O exercício dos cargos de direcção referidos no número an
terior não dá lugar a qualquer remuneração suplementar. 

Artigo 14.
0 

Unidades de saúde 

1 - Os hospitais e os grupos personalizados de centros de saúde 
agrupam-se em unidades de saúde, de dimensão a definir, caso a caso, 
em despacho do Ministro da Saúde, sob proposta do conselho de 
administração das ARS. 

2 - As unidades de saúde cabe assegurar a continuidade da pres
tação de cuidados, com respeito pelas atribuições das instituições que 
as integram. 

3 - Em cada unidade de saúde há um conselho interno, composto 
por representantes dos hospitais,_ e dos grupos personalizados de cen
tros de saúde, presidido pelo coordenador sub-regional de saúde da 
área respectiva. 

4 - O exercício de funções no conselho interno não dá lugar a 
qualquer remuneração suplementar. 

S - Os regulamentos internos das unidades de saúde são aprova
dos por portaria do Ministro da Saúde. 

SECÇÃO II 

GBltlo a hn:ionanmltll 

Artigo IS. 0 

Aprovaçio dos planos e proaramas de acçio 

l - Os planos e programas de acção com âmbito nacional ou re
gional são aprovados por despacho do Ministro da Saúde. 

2 - Os planos e programas das instituições e dos serviços são apro
vados nos termos dos respectivos regulamentos. 

Artigo 16. 0 

Gestio das Instituições e dos serviços 

l - A gestão das instituições e dos serviços obedece aos seguin
tes princípios: 

a) A comparticipação orçamental do Estado é estabelecida com 
base em planos financeiros no quadro do planeamento geral 
do Estado; 

b) Os planos financeiros devem cobrir períodos anuais ou plu
rianuais com base em programas propostos pelas ARS; 

e) Os membros dos órgãos de administração são responsáveis
pelo cumprimento da lei e pela realização dos objectivos e 
metas constantes dos planos e programas aprovados. 

2 - As instituições e serviços podem estabelecer contratos com ou
tras entidades, designadamente com empresas e organizações profis
sionais, para prestação de cuidados aos seus associados ou segurados. 

CAPÍTULO III 

Recursos humanos 

Artigo 17.0 

Politica de recano1 humanos 

A polltica de recursos humanos do SNS é definida pelo Ministro 
da Saúde e executada pelos órgãos de administração regional. 

Artigo 18. 0 

Peuoal 

l - É aplicável ao pessoal do SNS o regime dos funcionários e 
agentes da administração central, com u alterações previstas no pre
sente Estatuto e nas leis que especialmente lhe respeitem. 

2 - A legislaçlo especial pode estatuir sobre carreiras próprias, 
duração dos períodos de trabalho, defesa contra os riscos do exerci• 
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cio profissional e garantia de independência técnica e cientifica quanto 
a profissionais que prestam cuidados directos. 

3 - Para ocorrer a situações de urgente necessidade, pode ser au
torizada, por despacho do Ministro da Saúde, a admissão de pes
soal, por período de seis meses, com sujeição ao regime geral do 
contrato individual de trabalho. 

Artigo 19. 0 

Quadros de pessoal 

l - Os quadros de pessoal das instituições são aprovados por por
taria conjunta dos Ministros das Finanças e da Saúde, sob proposta 
dos conselhos de administração das ARS, tendo em conta as respec
tivas necessidades e as disponibilidades de recursos humanos e fi. 
nanceiros. 

2 - O preenchimento dos lugares é \-eito pelas instituições, aten
tos os limites orçamentais relativos a pessoal. 

3 - Em cada região os concursos de provimento organizam-se, 
em regra, por instituições, podendo, quando conveniente, ser efec
tuados por região ou sub-região. 

Artigo 20. 0 

Incompatibilidades 

l - Aos profissionais dos quadros do SNS é permitido, nos ter
mos da lei, o exercício de actividade privada, desde que dela não 
resultem, designadamente em virtude de con�to ou convenção, quais
quer responsabilidades do SNS pelos encargos correspondentes aos 
cuidados prestados aos beneficiários. 

2 - Em qualquer caso, o exercício de actividades exteriores de-. 
pende sempre da compatibilidade de horário, do não comprometi
mento da isenção e imparcialidade do funcionário ou agente e da 
inexistência de prejuízo efectivo para o interesse público. 

Artigo 21.º 

Mobilidade profissional 

1 - O Ministro da Saúde pode autorizar, com fundamento em ra
zões de interesse público, que o pessoal com relação jurídica de em
prego na Administração Pública que confira a qualidade de funcio
nário ou agente seja contratado por entidades privadas pertencentes 
ao sistema de saúde, sem perda de vinculo. 

2 - A mobilidade de pessoal a que se refere o número anterior 
só pode efectuar-se por requisição ou licença sem vencimento. 

3 - A requisição rege-se pelo estabelecido na lei para o pessoal 
com relação jurídica de emprego público. 

4 - A licença sem vencimento rege-se, com as necessárias adap
tações, pelo disposto quanto às licenças de longa duração para o pes
soal com relação jurídica de emprego público, com as especificida
des constantes do artigo seguinte. 

Artigo 22. º 

Licença sem vencimento 

l - A licença sem vencimento tem a duração máxima de 10 anos 
e termina, independentemente do prazo por que tenha sido conce
dida, logo que cessem os pressupostos da sua concessão. 

2 - No caso de a licença sem vencimento ser autorizada por pe
ríodo inferior a 10 anos, pode ser sucessivamente renovada até ao 
limite máximo fixado. 

3 - O tempo da licença sem vencimento releva para todos os efei
tos legais, podendo o funcionário ou agente optar por continuar a 
efectuar descontos para a aposentação ou reforma, sobrevivência e 
ADSE. 

4 - A licença sem vencimento determina a abertura de vaga, po
dendo o funcionário reingressar na função pública na qualidade de 
excedente no caso de preenchimento ou extinção do lugar. 

CAPÍTULO IV 

Recursos financeiros 

Artigo 23.º 

Raponubllldade ,elos ellClll'llOS 

1 - Além do Estado, respondem pelos encaraós resultantes da 
prestação de cuidados de saúde prestados nó quadro do SNS: 

a) Os utentes não beneficimos do SNS e os beneficiários na 
parte que lhes couber, tendo em conta as suu condições eco
nómicas e sociais; 
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b) Os subsistemas de saúde, neles incluídas .as instituições par
ticulares de solidariedade social, nos termos dos seus diplo
mas orgânicos ou estatutários; 

e) As entidades que estejam a tal obrigadas por força de lei ou 
de contrato; 

d) As entidades que se responsabilizem pelo pagamento devido 
pela assistência em quarto particular ou por outra modali
dade não prevista para a generalidade dos utentes; 

e) Os responsáveis por infracção às regras de funcionamento do 
sistema ou por uso ilfcito dos serviços ou material de saúde. 

2 - São isentos de pagamento de encargos os utentes que se en
contrem em situações clfnicas ou pertençam a grupos sociais de risco 
ou financeiramente mais desfavorecidos, constantes de relação a es
tabelecer em decreto-lei. 

3 - A demonstração das condições económicas e sociais dos uten
tes é feita segundo regras a estabelecer em portaria do -Ministro da 
Saúde, podendo ser considerados os elementos dtfinidores da sua si-
tuação fiscal. · 

Artigo 24.0 

Seguro altemaflvo de saúde 

1 -Podem ser celebrados contratos de seguro por força dos quais 
as entidades seguradoras assumam, no todo ou em parte, a respori
sabilidade pela prestação de cuidados de saúde aos beneficiários 
do SNS. 

2 - Os contratos a que se refere o número anterior não podem, 
em caso algum, restringir o direito de acesso aos cuidados de saúde 
e devem salvaguardar o direito de opção dos beneficiários, podendo, 
todavia, responsabilizá-los, de acordo com critérios a definir. 

3 -O regime de seguros a que se refere o presente artigo é defi
nido em portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Sa�de. 

Artigo 25. 0 

Preços dos cuidados de saúde 

1 -Os limites mínimos e máximos dos preços a cobrar pelos cui
dados prestados no quadro do SNS são estabelecidos por portaria 
do Ministro da Saúde, tendo em conta os custos reais directos e in
directos e o necessário equilfbrio de exploração. 

2 - Os preçários são fixados em cada região de saúde pelo res
pectivo conselho de administração, dentro dos limites estabelecidos 
no número anterior. 

Artigo 26. 0 

Cobrança e destino do preço dos cuidados de saúde 

1 - A cobrança do preço dos serviços prestados e das taxas mo
deradoras cabe às instituições e aos serviços que prestam .os cuida
dos de saúde ou às administrações regionais de saúde. 

2 -As quantias cobradas constituem receita própria das institui
ções prestadoras dos cuidados e são inscritas nos orçamentos ou ba
lancetes respectivos. 

1-0 
do SNS. 

Artigo 27. 0 

Despesas do SNS 
' .. i.�;-.. ;. . 

(uilêion�ento das ARS é assegurado pelo orçamento 

2 - Constituem encargos do SNS as verbas destinadas ao funcio
namento de escolas e institutos dedicados à formação de profissio
nais de saúde e à investigação, desde que funcionem no âmbito do 
Ministério da Saúde. 

3 - Os recursos necessários à instalação e ao funcionamento das 
autoridades de saúde são assegurados pelas ARS. 

CAPÍTULO V 

Contrato de gestão, convenção e contrato-programa 

,'\.rtigo 28. 0 

1 

Gestio de Instituições e serviços do SNS por outras entidades 

1 - A gestão de instituições e serviços do SNS pode ser entregue 
a outras entidades mediante.contrato de gestio pu a arupo de médi-
cqs em regime de convenção. _ · " _ · 

2 ...:... Atrav& do contrato de goestão o Ministro da Saúde pode au
tbrizar a entrega da gestão de institul.ç6es e serviços de saúde inte-

grados no SNS, ou parte funcionalmente autónoma, a entidades pú
blicas ou privadas, com a faculdade de realizar obras ou adquirir 
equipamentos, mediante a retribuição das prestações de saúde. 

3 - O conjunto de cláusulas a que, em regime de convenção, deve 
obedecer a gestão de instituições e serviços ou a prestação de cuida
dos de saúde no âmbio do SNS por grupos de médicos, mediante 
a retribuição das prestações de saúde, é aprovado por portaria do 
Ministro da Saúde. 

4 - As instituições e serviços de saúde geridos nos termos dos nú
meros a!]teriores integram-se no SNS, estando as entidades gestoras 
obrigadas a assegurar o acesso às prestações de saúde nos termos 
dos demais estabelecimentos. 

Artigo 29. º 

Contrato de gestão 

1 - A celebração do contrato de gestão é precedida de concurso 
público. 

2 - Quando o interesse público ou a natureza da instituição ou 
do serviço de saúde o exija, ou quando sejam necessárias- especiais 
garantias relativas à entidade gestora, pode, a titulo excepcional, a 
entrega ser feita por ajuste directo, mediante resolução do Conselho 
de Ministros.

3 - O contrato de gestão deve definir, obrigatoriamente: 

a) A instituição ou serviço de saúde objecto do contrato; 
b) As prestações de saúde que a instituição ou serviço devem 

garantir;
e) As obras a realizar pela entidade gestora para a exploração 

da instituição ou serviço; 
d) Forma e prazos de pagamento à entidade gestora, incluindo 

eventuais subsídios para os fins previstos no presente diploma; 
e) Prazo de entrega e possibilidade de renovação; 
/) As obrigações da entidade gestora relativamente à manuten

ção do serviço de saúde; 
g) Garantias para o Estado do cumprimento do contrato; 
h) Sanções para a inexecução do contrato por parte da entidade 

gestora;
1) Formas de extinção do contrato, incluindo a rescisão unila

teral por imperativo de interesse público. 

4 - O programa do concurso e o caderno de encargos tipo são 
aprovados por portaria do Ministro da Saúde. 

Artigo 30. º 

Gestão por grupos de médicos em regime de convençio 

1 - É aplicável à convenção o disposto quanto ao contrato de ges
tão, com as especificidades decorrentes dos números seguintes. 

2 - A convenção deve ser estabelecida com os mMicos que exer
cem funções na instituição ou serviço de saúde, mediante adesão in
dividual. 

3 - Por despacho do Ministro da Saúde, é fixado o número mí
nimo de médicos que para cada estabelecimento devem aderir à con
venção, sendo aplicável ao restante pessoal que não aceite a con
venção o disposto no artigo 32. 0 

4 - Em casos excepcionais, reconhecidos por despacho do Ministro 
da Saúde, podem aderir à convenção médicos não perteni.:entes ao 
estabelecimento de saúde. 

5 - Podem aderir à convenção outros profissionais de saúde que 
acordem com os médicos a sua participação, em termos a definir 
no despacho que autorize a convenção. 

6 - Os médicos que assegurem a gestão de um serviço de saúde 
em regime de convenção devem constituir, para esse efeito, uma pes
soa colectiva, sob qualquer das formas previstas na lei. 

Artigo 31.º 

Realme 

1 - As entidades gestoras regem-se nas suas relações com tercei
ros por regras de direito privado.--

2 - A ARS é responsável pelo pagamento d� cuidados de saúde 
prestados aos seus beneficiários, de àcordo com as tabelas de pre
ços fixadas para a respectiva região nos termos tlo artigo 25. 0 ou 
com tabelas especificas a aprovar por despacho do Ministro da Saúde. 

3 - Sem prejuízo da celebração de acordos específicos, a entidade 
gestora pode façturar, na.s 111esm9s termos das .ou!fí\S �tiJuições ou 
serviços do SNS, a entidades públicas ou privadas responsáveis le
aal ou contratualmente pelo pagamento de cuidados de saúde, no
meadamente subsistemas de saúde ou entidades -seguradoras. 

• 
• 
• 
• 
• 
••
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4 - O Estado ou outra pessoa colectiva pública pode subsidiar 
a entidade gestora para os seguintes fins: 

. a) Renovação de equipamentos e remodelação de instalações; 
b) Investigação científica; 
e) Formação profissional. 

5 - Os bens adquiridos pela entidade gestora nos termos da alí
nea a) do número anterior revertem para o Estado findo o contrato, 
sem prejuízo do direito a compensação relativamente à parte não sub
sidiada. 

6 - São da responsabilidade da entidade gestora todas as despe
sas motivadas pela prática de actos de administração ordinária in
dispensáveis ao normal funcionamento e conservação do estabeleci
mento. 

Artigo 32. 0 

Peuolll_ 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 21. 0 e 22. 0, o pessoal com 
relação jurídica de emprego na Administração Pública que confira 
a qualidade de funcionário ou agente e exerça funções na institui
ção ou serviço de saúde entregue à gestão de outras entidades man
tém o vínculo à função pública, com os direitos e deveres inerentes, 
devendo ser remunerado pela entidade gestora. 

Artigo 33. 0 

Convençio com grupos de médicos para a prestaçio de cuidados 

1 - Podem ser estabelecidas convenções com grupos de médicos 
para assegurarem, no âmbito do SNS, a prestação de cuidados de 
saúde cm determinada área geográfica. 

2 - O grupo de médicos cm regime de convenção que apenas as
segure a prestação de cuidados de saúde no âmbito do SNS deve 
designar um de entre eles como representante comum para exercer 
os direitos e obrigações que derivam da aceitação, no caso de não 
constituírem pessoa colcctiva para o efeito. 

3 - Os cuidados de saúde prestados são pagos nos termos do ar
tigo 25. 0, devendo a convenção fixar uma contraprestação pela uti
lização das instalações e pessoal da instituição ou serviço. 

Artigo 34. 0 

Contratos-programa 

1 - O Ministro da Saúde pode· autorizar a celebração de contratos
-programa entre ARS e autarquias locais, misericórdias ou outras ins
tituições particulares de solidariedade social, com vista a recuperar 
e a gerir instituições ou serviços prestadores de cuidados de saúde. 

2 - � aplicável a estes contratos o disposto na lei quanto aos 
contratos-programa de cooperação técnica e financeira entre a ad
ministração central e as autarquias, com excepção das disposições 
referentes às comissões de coordenação regional e aos planos muni-
cipais de ordenamento do território. · 

CAPÍTULO VI 

Articulação do SNS com outras entidades 

Artigo 35. 0 

Cooperaçlo entre o SNS e Instituições ou serviços de segurança social 

1 - As instituições ou serviços do SNS e os da segurança social 
devem cooperar nos programas e acções que envolvam a protccção 
social das populações cm risco ou carência. 

2 - São áreas preferenciais de cooperação, entre outras: 

a) Programas gerais de promoção da saúde, prevenção e trata
mento da doença, cm especial quanto a idosos, deficientes 
e pessoas em situação de dependência e apoio à maternidade; 

b) Programas coordenados de acção social e saúde nas grandes 
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aglomerações urbanas; 
e) Prevenção, prestação de cuidados e reabilitação das doenças 

da área laboral. 

Artigo 36. 0 

Cooperaçio no ensino e na lnvestlgaçio científica 

As instituições e os serviços devem facultar aos estabelecimentos 
de ensino dependentes dos Ministérios da Justiça, da Educação e da 
Saúde campos de prática profissional, de demonstração e de investi
gação científica, mediante protocolos que estabeleçam a forma de 
colaboração, as obrigações e prestações mútuas e a repartição dos 
encargos financeiros ou outros resultantes daquela colaboração. 

Artigo 37. 0 

Artlculaçio do SNS com acdvldades particulares 

1 - A articulação do SNS com as actividades particulares .de saúde 
faz-se nos termos seguintes: 

a) No planeamento da cobertura do território pelo SNS podem 
ser reservadas quotas para o exercício das actividadcs parti
culares; 

b) Os médicos do SNS com actividade liberal podem assistir os
doentes privados nos estabelecimentos oficiais, cm condições 
a estabelecer em diploma próprio; 

e) As ARS podem celebrar contratos ou convenção com médi
cos não pertencentes ao SNS ou com pessoas colectivas pri
vadas para a prestação de cuidados aos seus utentes. 

2 - Os estabelecimentos· privados e os profissionais de saúde que 
trabalhem em regime liberal e que contratem nos termos do número 
anterior integram-se na rede nacional de prestação de cuidados de 
saúde e ficam obrigados: 

a) A receber e cuidar ·dos utentes, em função do grau de ur
gência, nos termos dos contratos que hajam celebrado; 

b) A cuidar dos doentes com oportunidade e de forma adequada 
à situação; 

e) A cumprir as orientações emitidas pelas ARS. 

3 - O SNS não pode celebrar contratos ou convenção com pes
soas colectivas privadas que sejam titulares de casas de saúde, clíni
cas, laboratórios farmacêuticos e unidades de diagnóstico, tratamento 
e reabilitação em que qualquer profissional de saúde do SNS dete
nha, directa ou indirectamente, por si mesmo ou conjuntamente com 
o cônjuge, ascendentes ou descendentes, participação superior a 10 o/o 
no respectivo capital ou exerça funções de ger@ncia ou direcção. 

4 - Os contratos ou convenções devem ser precedidos da realiza
ção de concurso público. 

5 - As Instituições e serviços integrantes do SNS não podem ce
lebrar contratos com sociedades em que um seu funcionário exerça 
funções de ger@ncia óu direcção ou detenha, directa ou indircctamcnte, 
por si mesmo ou conjuntamente com o cônjuge, ascendentes ou des
cendentes, participação superior a 10 o/o no respectivo capital. 

Artigo 38. 0 

Poderes de llscallzaçio do Estado 

1 - Os poderes de fiscalização do Estado quanto a instituições, 
serviços e estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde visam 
a garantia de qualidade desses cuidados. 

2 - As unidades privadas de saúde estão sujeitas a licenciamento 
e fiscalização, nos termos de legislação própria. 

3 - Deve ser estabelecido um sistema regular de auditoria médica 
e administrativa para avaliar a qualidade dos cuidados, cabendo ao 
Ministro da Saúde aprovar, por portaria, normas de qualidade das 
prestações, sem prejuízo das funções que estejam cometidas por lei 
à Ordem dos Médicos e à Ordem dos Farmacêuticos. 

Artigo 39. 0 

Asslstfncla rellaiosa 

1 - � garantido aos utentes do SNS de qualquer confissão o acesso 
dos respectivos ministros às instituições e serviços onde estejam a 
receber cuidados para aí lhes prestarem assistência religiosa. 

2 - A assistência religiosa aos utentes de confissão católica é as
segurada por capelães ou assistentes religiosos laicos, nos termos da 
legislação própria, a elaborar ouvida a Conferência Episcopal Por
tuguesa. 


