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OBSERVJ\ÇAO
NECESSARIA
Em ano de eleições para os corpos sociais da Ordem dos Médicos não espantam nem os ataques nem as
insinuações contra o Bastonário e, separadamente, contra alguns membros do Conselho Nacional Executivo. As
origens são múltiplas, os objectivos sempre claros, as acusações diversas, variando apenas o alvo (ou alvos), o
tipo de linguagem e os meios utilizados.
Por razões óbvias, não vou, neste momento nem neste espaço, responder aos ataques pessoais nem às
acusações, embora me reserve o direito de o fazer no local e momento oportunos.
No entanto, entendo não dever deixar passar-em claro determinados factos, pois algumas das acusações
dirigidas ao Bastonário como entidade isolada, põem em causa a própria Instituição.
Alguns médicos, em nome individual ou de determinadas organizações, têm proferido ou escrito ataques
diversos, que vão de uma análise de âmbito geral à actuação da Ordem dos Médicos, até à conduta do Bastonário.
Uns dão a cara e assumem o que dizem, outros promovem notícias onde abundam as "fontes" mas falta quase
sempre a identidade de quem patrocina o documento.
Uma acusação recente é a de conluio do Bastonário com o· Ministro da Saúde. Se correspondesse à
verdade seria certamente uma conduta abusiva de um direito estatutário que nunca foi, nem será, utilizado.
Todos os factos mencionados como "libelo acusatório" contra o Presidente da Ordem, à laia de uma pré
-campanha eleitoral, carecem de qualquer fundamento.
Por outras palavras: Todas as conversações havidas com o Ministro da Saúde se passaram durante
audiências concedidas ao Conselho Nacional Executivo, em que estiveram sempre presentes membros
representando as três Secções Regionais.
As decisões da Ordem dos Médicos são da responsabilidade do Conselho Nacional Executivo, inclusivé a
de retomar o diálogo com o Ministério da Saúde.
Foi uma decisão que desagradou a alguns, mas por razões que muito pouco têm a ver com os benefícios
que os médicos poderiam retirar desse relacionamento.
Nunca ninguém ouviu o Bastonário ou os restantes dirigentes da Ordem dos Médicos rendidos às
vantagens do diálogo. O que se ouviu e leu é que em determinado período os dirigentes da Ordem dos Médicos
entenderam estarem criadas as condições para se retomar um relacionamento com o Ministério da Saúde.
E apesar disso não faltaram, infelizmente, pontos de divergência nem o Ministério da Saúde se coibiu de
decidir e legislar contra a opinião do CNE.
Apesar disso, o CNE entendeu prosseguir o diálogo.
Por duas razões fundamentais:
- Nunca se pensou que o diálogo com o Ministério da Saúde se traduzisse na realização de todas as
aspirações da Ordem dos Médicos.
- As decisões do CNE não se subordinam a interesses de ordem política, ao contrário de determinadas
organizações e indivíduos, que usam - curiosamente, apenas em determinados períodos - a alegada defesa dos
médicos com objectivos quase sempre perceptíveis.
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ACTUALIDAD E - o Decreto-Lei n.º 128/92, refe

rente ao regime dos Internatos Médicos, e a carta
enviada pelo Conselho Nacional Executivo ao Minis
tro da Saúde, após apreciação do diploma.

1

ACTUALIDADE

1

INTERNATOS MÉDICOS
- Carta enviada pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos ao Ministro
da Saúde.

Exmo. Senhor Ministro da Saúde
Excelência

•

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos reunido em Coimbra em 18 de Julho de

1992, apreciou o Decreto-Lei n.º 128/92, referente ao regime dos Internatos Médicos.
Foi com perplexidade que se confrontôu com o artigo 30 do respectivo diploma, que de uma forma
infeliz, continua a denegrir e a retirar dignidade a uma área do exercício médico, concretamente a Clínica
Geral, ao admitir que médicos sem aproveitamento no seu processo da formação em áreas de
especialidades, possam exercer compulsivamente uma actividade médica com especificidade própria, que a
Ordem dos Médicos reconhece também como Especialidade.
Por nos parecer no mínimo estranho e objectivamente um retrocesso em relação ao que, em Portugal
e na Comunidade Europeia, se entende dever ser a Clínica Geral, solicitamos a V. Exa. que reveja o
referido artigo n. º 30, no sentido de, sem prejuízo de direitos adquiridos, devolver à Clínica Geral a
dignidade e idoneidade que lhe devem ser inerentes.
Com os melhores cumprimentos.

23 de Julho de 1992
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Decreto-Lei n. º 128/92
de 4 de Julho

O presente diploma, de acordo com o previsto no
artigo 7. 0 do Decreto-Lei n. 0 73/90, de 6 de Março,
que reformulou as carreiras médicas, institui, em acto
normativo autónomo, o regime jurídico dos internatos
médicos como processos de formação após a licencia
tura em Medicina. Esta formação pós-graduada, em
bora mantenha, agora apenas quanto ao internato com
plementar, a função e perspectiva de fase pré-carreira
na medida em que confere habilitações profissionais
que são requisito específico para o ingresso em carreira,
é matéria independente que justifica e requer título le
gal próprio e com este grau hierárquico.
Este decreto0lei estabelece os princípios gerais a que
devem obedecer aos internatos médicos e contém as dis
posições relativas ao. regime jurídico de frequência que,
pela sua natureza e importância, devem assumir esta
forma de consagração legal. Em conjunto com o re
gulamento dos internatos médicos, ao qual caberá de,
senvolver os princípios e regras gerais, constituirá o
quadro legal enformador da formação médica a obter
pelos internatos geral e complementar.
Embora numa linha de continuidade, sem transfor
mações ou inovações substanciais ao nível dos princí
pios, são objectivos deste novo quadro legal melhorar
as condições de formação médica pós-graduada e re
valorizar a qualificação profissional que confere, fa
zendo, em simultâneo e com esse fim, a transposição
para o direito interno de conteúdos das directivas/CEE
relativas às condições de formação médica, designada
mente da conducente à diferenciação profissional e da
específica em medicina geral - Directivas n.º' 75/363/
CEE e 86/457/CEE.
São reformulados os órgãos dos internatos, na sua
competência, composição, formas de organização e fun
cionamento, e é recriada, nos estabelecimentos de
saúde, a direcção dos internatos médicos, conferindo
-lhes mais operacionalidade e responsabilidade na con
cepção, orientação, coordenação, desenvolvimento e
avaliação dos processos formativos.
A par da reformulação dos órgãos dos internatos e
como suporte e garante de um sistema de avaliação
contínua, consagra a figura do orientador de forma
ção que terá a seu cargo a tutoria ou orientação dos
internos e, em articulação com os directores ou respon
sáveis dos serviços e coordenadores, participará no pla
neamento das actividades e na avaliação do seu apro
veitamento. E, para os assuntos da formação, é
permitida a constituição de comissões de representan
tes dos internos.
Aos programas dos internatos são conferidos maior
rigor e uniformidade a nível nacional. Para cada in
ternato e área profissional será fixado um programa,
do qual constarão, designadamente, os objectivos, os
estágios e outras actividades a desenvolver, os tempos
de duração e os momentos e métodos de avaliação.
No que se refere aos estabelecimentos de formação,
busca-se maior exigência no reconhecimento das ido
neidades e das capacidades formativas, fazendo-o de
pender de parâmetros e da verificação de condições que
garantam a qualidade da formação.
Nos aspectos do provimento e do regime jurídico de
frequência, explicitam-se a forma contratual de provi-
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mento, a duração e cessação dos contratos, as condi
ções de frequência, de regime de trabalho e do sistema
retributivo e cria-se mecanismo de acesso aos interna
tos por parte de funcionários públicos que se tenham
licenciado em Medicina. Como medida fundamental
neste domínio destaca-se a abolição do regime de de
dicação exclusiva. Consideram-se suficientes a ·transpo
sição dos princípios do direito comunitário relativos às
condições de frequência da formação especializada e a
manutenção da impossibilidade de acumulação de fun
ções públicas. Transitoriamente, admite-se que os in
ternos que vêm cumprindo a dedicação exclusiva op
tem por manter esse regime ou por requerer a sua
cessação. E em relação aos que concluam o internato
nesse regime de trabalho é facultado um período de
permanência ao serviço, como forma de permitir a or
ganização de actividade alternativa ou inserção profis
sional e em situação perfeitamente nominada e carac
terizada.
Este novo quadro legal oferecerá maiores garantias
de qualidade de formação e trará maior clareza e defi
nição na relação dos internos com os estabelecimentos
de saúde.
Foram ouvidos a Ordem dos Médicos, os sindicatos
médicos e os órgãos de governo próprio das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n. 0 1 do artigo 201. 0 da
Constituição, o Governo decreta o séguinte:
CAPÍTULO I
Objecto e processos de formação
Artigo 1. 0
Objecto

O presente diploma define o regime jurídico da for
mação, após a licenciatura em Medicina, com vista à
profissionalização e à especialização médicas, e estabe
lece os princípios gerais a que devem obedecer os res
pectivos processos de formação.
Artigo 2. 0
Processo de formação

1 - Após a licenciatura em Medicina, são conside
rados processos de formação profissional:
a) O internato geral:
b) O internato complementar.
2 - O internato geral é um período de estágio tute
lado e de treino orientado em serviço de saúde, de natu
reza essencialmente prática que, mediante um aprofun
damento e exercício efectivo dos conhecimentos
adquiridos no curso de Medicina, tem como objectivo pre
parar o licenciado em Medicina para o exercício profis
sional autónomo e responsável das actividades de médico.
3 - O internato geral é condição necessária para o
exercício livre e autónomo da profissão médica e para
o acesso a processo de formação diferenciado.
4 - O internato complementar é um período de for
mação teórica e prática especializada em área indivi
dualizada da medicina e tem como objectivo habilitar
o médico ao exercício autónomo e tecnicamente dife
renciado em área profissional médica ou cirúrgica.
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5 - O internato complementar tem os ramos hospi
talar, de clínica geral e de saúde pública, que abran
gem as diferentes áreas profissionais diferenciadas.
Artigo 3. 0
Ciclos de estudos especiais

1 - Como processo suplementar de formação, com
vista ao aperfeiçoamento ou diferenciação técnica em
áreas específicas de actividade não constituídas em área
profissional individualizada, podem ser criados ciclos
de estudos especiais.
2 - Os ciclos de estudos especiais são criados por
despacho do Ministro da Saúde, ouvida a Ordem dos
Médicos, e serão objecto de regulamento, a aprovar por
portaria do mesmo membro do Governo.
3 - Poderão ter acesso aos ciclos de estudos espe
ciais médicos já habilitados em área profissional do in
ternato complementar que lhes seja conexa ou afim.
CAPÍTULO II
Responsabilidade pela formação e órgãos dos internatos
Artigo 4. 0
Responsabilidade pela formação médica

A formação médica durante os internatos e ciclos de.
estudos especiais é da responsabildidade do Ministério
da Saúde, o qual exerce a sua acção através dos servi
ços e estabelecimentos de saúde. e dos órgãos dos in
ternatos médicos, nos termos previstos no presente di
ploma e no regulamento dos internatos.

7 - O Conselho Nacional e as comissões regionais
poderão funcionar por comissões, subcomissões ou sec
ções, em razão de matérias e de áreas de internatos.
8 - Nos estabelecimentos hospitalares e nas zonas
de coordenação dos internatos complementares de clí
nica geral e de saúde pública em que funcionem inter
natos poderão os internos constituir uma comissão de
representantes, com a composição e atribuições previs
tas no regulamento dos internatos.
9 - Por despacho do Ministro da Saúde podem ser
criadas, com carácter permanente ou eventual, comis
sões nacionais por área profissional para funções de
consulta e de apoio técnico em matérias relativas à for
mação médica.
Artigo 6. º
Remuneração de membros de ór&ios dos Internatos

Às direcções de internatos médicos que não sejam
abrangidos pelo artigo 61. 0 do Decreto-Lei n. 0 73/90,
de 6 de Março, e aos membros das comissões regio
nais que, em cada zona ou região, coordenem os in
ternatos complementares de clínica geral e de saúde pú
blica é atribuído um acréscimo salarial de 10 OJo da
remuneração estabelecida para a categoria e escalão de
que sejam titulares, a incidir sobre os valores fixados
p'ara a dedicação exclusiva e horário de trinta e cinco
horas.
CAPÍTULO III
Áreas, programas e estabelecimentos de formação
Artigo 7. º

Artigo 5. 0

Áreas do Internato complementar hospitalar

Órgãos dos internatos

A criação de áreas profissionais do internato com
plementar é feita por portaria do Ministro da Saúde,
sob proposta do Conselho Nacional e da Ordem dos
Médicos, sendo estabelecidos para cada área os parâ
metros de qualificação profissional e o programa cur
ricular.

1 - São órgãos dos- internatos médicos:
a) O Conselho Nacional dos Internatos Médicos,
adiante designado por Conselho Nacional;
b) As comissões regionais dos internatos médicos,
adiante designadas por comissões regionais;
e) As direcções dos internatos médicos, adiante
designadas por direcções de internatos.
2 - Os órgãos dos internatos exercem funções de es
tudo e de consulta nos domínios da concepção, orga
nização e planeamento dos internatos, bem como de
orientação, coordenação e avaliação do seu desenvol
vimento e funcionamento.
3 - As comissões regionais actuam nas zonas ou re
giões de saúde e nas Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira.
4 - As direcções de internatos são criadas nos esta
belecimentos de ·saúde onde se realizem internatos, po
dendo essas funções, relativamente aos internatos com
plementares de clínica gerai e de saúde pública, ser
exercidas por ,coordenadores de zona ou de região de
saúde.
5 - A orientação directa e permanente dos internos
será feita.por orientadores de formação que reiínam as
qualificações exigidas para o efeito.
. � - A composição, nomeação, competência e· fun
cionamento dos órgãos dos internatos constam do re
gulamento dos internatos, a aprovar nos termos do ar
tigo 32. 0 deste diploma.
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Artigo 8. 0
Programas dos Internatos

1 - Os programas dos internatos são aprovados por
portaria do Ministro da Saúde, sob proposta do Con
selho Nacional e da Ordem dos Médicos, e têm como
objectivo obrigatório garantir as condições de forma
ção estabelecidas pela Comunidade Europeia, devendo
ter em conta as propostas e recomendações das orga
nizações médicas nacionais ou internacionais.
2 - Os programas, a estruturar por áreas de forma
ção ou estágios, devem ser expressos quanto aos ob
jectivos a atingir, conteúdos e actividades, duração to
tal e parcelar dos períodos de formação e momentos
e métodos de avaliação.
Artigo 9. 0
Estabelecimentos de formação

1 - Os internatos médicos realizam-se em.estabele
cimentos públicos ou privados, reconhecidos como idó
neos para o efeito e de acordo com a sua capacidade
formativa.

•
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2 - A realização de internatos em estabelecimentos
públicos com contrato de gestão privada ou em estabe
lecimentos privados depende da celebração de acordos
entre o Ministério da Saúde e esses estabelecimentos,
dos quais constarão, entre outras, cláusulas referentes
às condições de formação.
3 - O reconhecimento de idoneidade e a fixação da
capacidade formativa dos estabelecimentos de saúde são
feitas por despacho do Ministro da Saúde, sob proposta
do Conselho Nacional e com parecer técnico da Or
dem dos Médicos, de acordo com os parâmetros e cri
térios constantes do regulamento dos internatos.
4 - Para efeitos de realização de internatos e de re
conhecimento de idoneidade, podem os estabelecimen
tos agrupar-se por critérios de complementaridade de
serviços médicos de que dispõem e da área geográfica
que servem.
CAPÍTULO IV
Admissão e provimento nos internatos
Artigo 10. 0
Admissão aos internatos

1 - A admissão aos internatos médicos efectua-se
por concurso, nos termos fixados no regulamento dos
internatos.
2 - A admissão no internato geral é aberta a todos
os licenciados em Medicina por estabelecimentos nacio
nais de ensino.
3 - É requisito especial para admissão ao internato
complementar a posse do diploma do internato geral
ou de diploma, certificado ou outro título reconhecido
como equivalente ou que habilite ao exercício autó
nomo das actividades de médico.
Artigo 11. 0
Mapa de lugares a pôr a concursos

1 - Por despacho do Ministro da Saúde, será fixado
para cada internato o número de lugares a pôr a con
curso por estabelecimento e, no caso do complemen
tar, também por área profissional.
2 - Na fixação do número de lugares para o inter
nato complementar são consideradas as necessidades
previsionais de médicos especializados em cada área
profissional e a idoneidade e capacidade formativa dos
estabelecimentos de saúde, de modo a não prejudicar
o seu regular funcionamento e a adequada preparação
dos internos.
3 - Da capacidade formativa dos estabelecimentos
será reservado um contingente especial de lugares para
a realização dos internatos ao abrigo de acordos cele
brados, nomeadamente, com as Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira, com o território de Macau,
com as Forças Armadas e com países africanos de lín
gua oficial portuguesa.
Artigo 12. 0
Provimento dos internos

1 - Os internos dos internatos são providos por con
trato administrativo de provimento.
2 - O contrato rege-se pela lei aplicável à função
pública, sem prejuízo de regras especiais estabelecidas
no presente diploma.
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3 - Os internos dos internatos que sejam distribuí
dos em lugares de estabelecimentos de saúde privados
serão contratados por serviço ou estabelecimento de
saúde público dependente do Ministério da Saúde a de
terminar e serão colocados, em simultâneo, naqueles
estabelecimentos.
4 - A colocação a que se refere o número anterior
rege-se pelos seguintes princípios:
a) É feita pelo· período de duração estabelecido

para o internato, com as prorrogações admiti
das por este diploma;
b) O interno dos internatos colocado fica sujeito
ao regime estabelecido pelo presente diploma e
regulamento dos internatos, designadamente
quanto ao regime de trabalho, condições de fre
quência e de avaliação do internato;
e) Os encargos com o interno são suportados pelo
estabelecimento onde preste serviço, no valor
das remunerações, regime de protecção social
aos agentes e funcionários da Administração
Pública subsídios ou suplementos fixados para
o respectivo internato;
d) O trabalho prestado sob o regime de coloca
ção conta para todos os efeitos decorrentes da
relação jurídica prevista no n. 0 1 deste artigo,
designadamente no que se refere ao regime de
protecção social aos agentes e funcionários da
Administração Pública, mantendo o interessado
os correspondentes descontos com base na re
muneração auferida no serviço ou estabeleci
mento de saúde público dependente do Minis
tério da Saúde em que é provido.
5 - Os médicos candidatos aos internatos que sejam
funcionários públicos são providos nos termos do n. 0 1
deste artigo, ficando a sua· colocação, caso não optem
pela exoneração, dependente da concessão de licença
sem vencimento de longa . duração pelo serviço de
origem.
6 - O disposto no número anterior é extensivo a
médicos que, embora ainda não tenham a qualidade
de funcionários públicos, já estejam integrados em car
reira médica em serviço ou estabelecimento dependente
do Ministério da Saúde e gozem da garantia de estabi
lidade de trabalho prevista no artigo 33. 0 do Decreto
-Lei n. 0 310/82, de 3 de Agosto.
7 - A licença sem vencimento a que se referem os
números anteriores pode ser requerida independente
mente do tempo de serviço prestado à Administração.
Artigo 13. 0
Prazo de contrato

1 - O contrato é celebrado pelo tempo correspon
dente ao período de duração total estabelecido no pro
grama do respectivo internato, incluindo as repetições
de estágios ou de períodos de internato previstas no ar
tigo 22 ..º deste diploma.
2 - A prestação do serviço militar, ainda que em
regime de voluntariado, ou de serviço cívico durante
o internato ou as interrupções de frequência concedi
das nos termos do n. 0 2 do artigo 16. 0 suspendem a
contagem do prazo, com lugar cativo, devendo o mé
dico retomar a sua frequência no prazo de 30 dias após
a prestação daquele serviço ou no dia seguinte ao do
termo do período de interrupção.
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Artigo 14. 0
Inicio de funções

1 - A admissão dos internos entende-se sempre feita
por urgente conveniência de serviço.
2 - O interno deve apresentar-se no estabelecimento
em que lhe haja sido atribuído lugar na data marcada
para o início do internato.
3 - Salvo em caso de impossibilidade, por motivo
de doença, de prestação de serviço· militar ou dvico ou
de força maior, devida e tempestivamente justificados
e aceites, a não comparência determina:
a) A anulação da colocação;
b) A cessação de contrato existente noutro esta

belecimento para frequência de internato com
plementar.

4 - Nas situações de impedimento referidas no nú
mero anterior a apresentação deve ser feita no dia ime
diato ao da sua cessação, excepto quando devido a ser
viço militar ou cívico em que pode verificar-se até
30 dias após a data em que é dada por terminada a
sua prestação.
CAPÍTULO V
Regimes e condições de trabalho
Artigo 15. 0
Regime de trabalho dos internos

1 - O regime de trabalho durante o internato geral
implica a prestação de trinta e cinco horas por semana
e a impossibilidade do exercício profissional fora do
programa do internato.
2 - O regime de trabalho durante o internato com
plementar implica a prestação de quarenta e duas ho
ras por semana.
3 - Os médicos do internato complementar devem
dedic\ir à formação teórica e prática a sua actividade
profissional durante toda a semana de trabalho e du
rante todo o ano e estão impedidos de acumular ou
tras funções· públicas, salvo funções docentes ao abrigo
do Decreto-Lei n. 0 312/84, de 26 de Setembro, e,
quando necessário, em escolas dependentes ou sob tu
tela do Ministério da Saúde, mediante autorização nos
termos da lei.
4 - Os horários dos internatos são estabelecidos e
programados em termos idênticos aos dos médicos de
carreira, tendo em conta as actividades do internato.
Artigo 16. 0
Regime jurídico

1 - Aos médicos que frequentam os internatos é
aplicado, com as excepções previstas nos números se
guintes, o regime de· faltas, licenças e férias em vigor
na função pública para o pessoal em regime de con
trato administrativo de provimento, sem prejuízo de re
gime especial aplicável aos médicos do Serviço Nacio
nal de Saúde.
2 - A pedido justificado dos internos, pode ser au
torizada a interrupção da frequência do internato, por
período não superior a metade da· duração do inter
nato, seguido ou interpolado, com os efeitos previstos
10 - ORDEM DOS MÉDICOS

para a licença sem vencimento por um ano e sem pre
juízo da duração total do programa de formação.
3 - Aos médicos do internato complementar podem
ser concedidas comissões gratuitas de serviço, bolsas de
estudo ou equiparações a bolseiro, no País ou no es
trangeiro, em condições a estabelecer no regulamento
dos internatos,- desde que se destinem à frequência de
estágios reconhecidos de especial interesse para a sua
formação ou que, pela sua diferenciação, não possam
ser frequentados no estabelecimento de colocação ou
noutro existente no País e não ultrapassem a duração
fixada para o internato.
Artigo 17. º
Transferências e mudanças de ramo ou de área de internato

1 - Os internatos devem ser concluídos no estabe
lecimento de saúde e na área profissional em que os
médicos são colocados por concurso.
2 - A transferência para outro estabelecimento den
tro da mesma área profissional só poderá ser autori
zada quando exista capacidade formativa.
3 - A mudança de área ·profissional no internato
complementar só é permitida por uma vez, mediante
novo concurso de admissão e durante a primeira me
tade da duração do internato frequentado, excepto no
caso previsto no número seguinte.
4 - Os internos que, por motivo superveniente de
saúde devidamente comprovada por junta médic;.., fi
quem incapacitados para o exercício nó ramo ou área
profissional que frequentem podem ser autorizados a
mudar para outro compatível, com a maior afinidade
de programa curricular e da formação já obtida, sem
pre que possível no mesmo estabelecimento, mediante
parecer favorável da comissão regional r�spectiva, e
tendo em conta a capacidade formativa , . s serviçc,s.
5 - A transferência de estabelecimento, ainda que
com mudança de ramo ou área profissional, implica
a transmissão da titularidade do contratú para o esta
belecimento de destino, com dispensa de qualquer for
malidade.
Artigo 18. 0
Remuneração

1 - A remuneração dos internos é determinada pela
escala indiciária anexa ao presente diploma, de que faz
parte integrante.
2 - A remuneração dos internos do inte, ,1ato com
plementar, salvo dos abrangidos pelo n.' 2 do ar
tigo 29. 0, é igual a 82,5% dos valores correspondPn
tes aos índices constantes da tabela .anexa.
3 - O valor do índice 100 é o fixado para a escala
salarial indiciária do corpo especial das carreiras -né
dicas.
4 - O escalão 2 previsto para o internato comple
mentar apenas é aplicável aos médicos que frequentem
áreas profissionais com programa curricular superior
a três anos, e a mudança de escalão verifica-se a par
tir de três anos de frequência e, cumulativamente, da
obtenção de aproveitamtnto no correspondente pro
grama.
Artigo 19. 0
Suplementos

1 - Em matéria de suplementos remuneratórios ,;om
fundamento legal em trabalho extraordinário, nocturno,

\
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em dias de descanso semanal ou feriados, os internos
- estão abrangidos pelo regime aplicável aos médicos de
carreira.
2 - Aos internos do internato complementar é atri
buível um subsídio mensal de deslocação, correspon
dente a lOOJo do valor do índice 100 da escala salarial
das carreiras médicas, quando, por condições técnicas
do estabelecimento em que estejam colocados ou por
força de acordo ou de agrupamento de estabelecimen
tos, tenham que frequentar estágio ou parte do pro
grama curricular noutro serviço ou estabele<;imento si
tuado a mais de 50 km e onde não possam utilizar
residência própria.
CAPÍTULD VI
Avaliação e equivalência de formação

Artigo 20. 0

.-------,
N. 0 152 - 4-7-1992

Março, podem ser concedidas equivalências a estágios
ou áreas de formação de habilitações de idênticas na
tureza e idoneidade obtidas em estabelecimentos nacio
nais ou estrangeiros.
2 - Só podem ser dadas equivalências no âmbito do
internato complementar de habilitações obtidas após a
conclusão do internato geral ou de obtenção de título
que habilite ao exercício autónomo da medicina e a sua
concessão está dependente de admissão no internato ou
da reunião de condições para ingresso em carreira mé
dica.
3 - A concessão de equivalência pode ser condicio
nada à aprovação em processo de avaliação aplicável
nos internatos.
4 - Para efeitos de ingresso nas carreiras médicas,
as equivalências têm o valor e produzem os efeitos cor
respondentes às habilitações a que forem concedidas,
não dispensando o cumprimento de outras condições
que sejam legalmente exigidas para o exercício profis
sional em território nacional.

Avaliação dos Internatos

1. - A avaliação do aproveitamento nos internatos
é contínua e global e incide sobre os níveis de desem
·•
penho e de conhecimentos.
2 - O sistema de avaliação é estabelecido no regu
lamento dos internatos.

CAPÍTULO VII
Permanência ao serviço após a conclusão dos lntemat9s

Artigo 24. 0
Prorrogação de contratos

Artigo 21.

0

Aprovação final e graus

1 - A aprovação final nos internatos é comprovada
por diploma.
2 - A aprovação no internato complementar con
fcre o grau de assistente na correspond·ente área pro
fissional.
Artigo 22. 0
Falta de aproveitamento e repetições

'\

1 - A falta de aproveitamento final oú em período
de formação sujeito à avaliação, após as repetições ad
mitidas nos termos deste artigo, determina a cessação
do contrato e a consequente desvinculação do interno.
2 - No caso de falta de aproveitamento em estágio
ou parte do programa sujeito a avaliação, os períodos
de formação avaliados devem ser repetidos ou compen
sados pelo tempo considerado necessário ou suficiente,
mm o limite da sua duração fixada no programa.
3 - A repetição de estágios ou de períodos de for
mação só pode ser autorizada com direito a remune
ração por uma vez, salvo quando a falta de aproveita
mento for devida a ausências por doença, maternidade
ou motivo de força maior, devidamente comprovadas
e aceites.
4 - O não aproveitamento no mesmo estágio após
duas repetições determina a. cessação do contrato.
5 - A não comparência a avaliações que requeiram
a presença do interno determina também a cessação do
contrato, salvo se justificada nos termos do n. 0 3.
Artigo 23. 0
Equivalências de formação

1 - Sem prejuízo do reconhecimento de diplomas,
certificados ou outros títulos ao abrigo do disposto no
n. º 3 do artigo 22. 0 do Decreto-Lei n. º 73/90, de 6 de

1 - Após a conclusão com aproveitamento dos in
ternatos, e salvo declaração em contrário dos médicos,
os contratos são prorrogados automaticamente, sem de
pendência de quaisquer formalidades, nas situações e
pelos prazos máximos seguintes:
a) Após o internato geral, até ao final do ano de
conclusão, em tempo normal, do internato ge
ral ou até à data fixada para início do inter
nato complementar no ano imediatamente a
seguir se o médico entretanto a ele se tiver
candidatado e obtido colocação;
b) Após o internato complementar quando ini
ciado antes de 1 de Janeiro de 1988, até à acei
tação de lugar da categoria de assistente.
2 - Os contratos dos internos que tenham iniciado
o internato complementar a partir de 1 de Janeiro de
1988 e o tenham frequentado e concluído em regime
de dedicação exclusiva são prorrogáveis pelo prazo de
18 meses.
3 - Na situação prevista no número anterior, os
tempos de repetição de períodos do internato comple
mentar são deduzidos no prazo de prorrogação, salvo
quando a falta de aproveitamento for devida a ausên
cias por doença, maternidade ou motivo de força
maior, devidamente comprovados e aceites.
Artigo 25. 0
Eventuais e seu regime de trabalho

Os médicos que beneficiem da prorrogação do con
trato, ao abrigo do disposto no artigo anterior, ficam
com o horário semanal de trinta e cinco horas, sem
dedicação exclusiva e independentemente de qualquer
formalidade, e nas seguintes situações:
a) Como médicos eventuais, os abrangidos pela
alínea a) do n. 0 1;
b) Como assistentes eventuais, os abrangidos pela
alínea b) do n. 0 1 e pelo n. º 2.
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Artigo 26. 0
Remuneração dos eventuais

1 - Aos médicos eventuais é atribuída a remunera
ção correspondente ao índice 55 da escala salarial das
carreiras médicas.
2 - Os assistentes eventuais são remunerados pelo
escalão 1 da categoria de assistente, de acordo com o
horário e o regime de trabalho a que se encontrem su
jeitos.
3 - O tempo de serviço prestado no escalão 1 pe
los assistentes eventuais a que se refere o número an
terior é contável para efeitos de progressão na catego
ria de assistente se, na vigência do contrato e sem
interrupção de funções, nela vierem a ser providos.
Artigo 27. 0
Colocação dos assistentes eventuais

1 - Os assistentes eventuais a que se refere a alí
nea b) do n. 0 1 do artigo 24. 0 são colocados no ser
viço ou estabelecimento que melhor convier no âmbito
da mesma zona hospitalar ou região de saúde.
2 - Ourante a vigência do contrato, os assistentes
eventuais a que se refere o n. 0 2 do artigo 24. 0 são
mantidos no mesmo estabelecimento, podendo, com
acordo do interessado ou a seu pedido, ser colocados
noutro considerado mais carenciado ou de maior con
veniência de serviço.
3 - Na situação prevista no número anterior, se o
estabelecimento de origem se situar na área dos muni
cípios de Lisboa ou Porto ou na área dos seus municí
pios limítrofes, a colocação pode fazer-se em estabele
cimento situado nessa área independentemente do
acordo do médico.
4 - A colocação noutro estabelecimento ao abrigo
dos números anteriores implica a transmissão do con
trato, mediante a alteração automática do estabeleci
mento outorgante, sem dependência de qualquer for
malidade.
5 - A não aceitação de colocação em estabeleci
mento diferente, nos termos dos n.º' 1 e 3, determina
a cessação do contrato.

CAPÍTULO VIII
Disposições transitórias

Artigo 28. 0
Normas de transição

1 - Os actuais internos consideram-se, independen
temente de quaisquer formalidades, em regime de con
trato administrativo de provimento, sujeitos ao disposto
no presente diploma, e são integrados na escala sala
rial com o índice e escalão em que se encontrem posi
cionados.
2 - Os mé_dicos que já tenham concluído o respec
tivo internato e que, ao abrigo da legislação revogada
por este decreto-lei, ainda se encontrem ao serviço tran
sitam, independentemente de quaisquer formalidades e
em regime de contrato administrativo de provimento,
para as situações de médico eventual ou de assistente
ev�ntual, conforme tenham concluído, res·pectivamente,
o internato geral ou o complementar.
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3 - Aos médicos referidos no número anterior são
aplicáveis as prorrogações previstas no artigo 24. 0 deste
diploma, contando-se o prazo estabelecido no n. 0 2
deste artigo, em relação aos médicos por ele abrangi
dos, a partir da data em que tenham concluído o in
ternato.
4 - Os médicos que transitam para médico eventual
ou para a�sistente eventual ficam sujeitos ao regime de
trabalho e com direito à remuneração previstos, res
pectivamente, nos artigos 25. 0 e 26. 0 deste diploma,
sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
5 - Aos médicos que transitam para assistente even
tual e que, pela aplicação das regras de transição esta
belecidas no artigo 60. 0 do Decreto-Lei n. 0 73/90, de
6 de Março, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n. 0 210/91, de 12 de Junho, sejam remunerados por
escalão superior ao 1 da categoria de assistente, é man
tida essa remuneração até que, em caso de ingresso em
carreira e por progressão ou promoção nela, seja ab
sorvida.
6 - Os médicos que transitam para assistente even
tual a quem tenha sido autorizada a passagem ao re
gime de dedicação exclusiva e ao horário de 42 horas
por semana ou a prática da disponibilidade permanente
ao abrigo do n. 0 6 do artigo 60. 0 do Decreto-Lei
n. 0 ·73/90, de 6 de Março, com a redacção do Decreto
-Lei n. 0 210/91, de 12 de Junho, podem manter e,ses
regimes e horário de trabalho com direito à correspon
dente remuneração fixada no Decreto-Lei n. º 73/90, de
6 de Março.
Artigo 29. 0
Regime de transição

1 - Os actuais internos do internato complementar
que se encontrem em regime de dedicação exclusiva po
dem requerer a sua cessação a todo o tempo, sendo
esta com carácter definitivo.
2 - A remuneração dos internos do internato com
plementar que mantenham o regime de dedicação ex
clusiva é a correspondente aos índice e escalão em que
se encontrem posicionados, acrescida de 25 OJo da res
pectiva remuneração base mensal.
3 - A remuneração dos internos do internato com
plementar que, nos termos do n. 0 1 deste artigo, ces
sem a prática do regime de trabalho de dedicação ex
clusiva é a prevista no n. 0 2 do artigo 18. 0 deste
diploma.
4 - O regime de dedicação exclusiva é incompatí
vel com o desempenho de qualquer actividade profis
sional pública ou privada, incluindo o exercício de pro
fissão liberal, salvo as funções docentes exercidas ao
abrigo do Decreto-Lei n. 0 312/84, de 26 de Setembro,
e, quando necessário, em escolas dependentes ou sob
tutela do Ministério da Saúde, mediante autorização
nos termos da lei.
5 - No que se refere ao compromisso de renúncia
inerente ao regime de dedicação exclusiva, aos inter
nos que mantenham este regime são aplicáveis as re
gras estabelecidas para as ,carreiras médicas.
Artigo 30. 0
Colocação como clínico geral

1 - Aos médicos que tenham iniciado o internato
complementar em data anterior a 1 de Janeiro de 1988
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e que após as repetições adimitidas não consigam apro
veitamento é permitida a integração na carreira médica
de clínica geral, na categoria de clínico geral, nos ter
mos dos números seguintes.
2 - A integração na carreira de clínica geral é feita
por contrato administrativo de provimento, com colo
cação em unidade de saúde considerada mais carenciada
situada na zona ou região de saúde em que foi freque
tado o internato.
3 - A colocação é provisória pelo período de um
ano, ficando o médico obrigado a apresentar-se a to
dos os concursos que sejam abertos no âmbito da
mesma zona ou região de saúde.
4 - Decorrido o prazo fixado no número anterior,
se não ocorrer abertura de concurso ou ·não obtiver lu
gar em seu resultado, o médico" será colocado em lu
gar vago ou, se este não existir, passará à situação de
supranumerário com direito à primeira vaga que ocor
rer em unidade de saúde de maior carência da mesma
zona ou região de saúde.
CAPÍTULO IX
Disposições finais

Artigo 31. 0

Interrupç ões dos internatos e comissões gratuitas de serviço existentes

As situações de interrupção dos internatos e as co
missões gratuitas de serviço existentes à data de entrada
em vigor do presente diploma continuam a reger-se pela
legislação ao abrigo da qual foram concedidas.

N. 0 152 - 4-7-1992
Artigo 33. 0

Norma revogatória

São revogados:
a) Os artigos 10. 0, 12. 0 e 33. 0 do Decreto-Lei
n. 0 310/82, de 3 de Agosto, relativos aos in
ternatos médicos;
b) O Decreto-Lei n. 0 90/88, de 10 de Março;
c) O artigo 15. 0 do Decreto-Lei n. 0 150/89, de 8
de Maio;
d) O artigo 60. 0 e anexo II do Decreto-Lei
n. 0 73/90, de 6 de Março, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n: º 210/91, de 12 de Junho.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de
Abril de 1992. - Amôal António Cavaco Silva - Má
rio Fernando de Campos Pinto - Artur Aurélio Tei
xeira Rodrigues Consolado - Joaquim Fernando No
gueira - Jorge Braga de Macedo - João de Deus
Rogado Salvador Pinheiro - Arlindo Gomes de
Carvalho - Luls Manuel Gonçalves Marques Mendes.
P�omulgado em 10 de Junho de 1992.
Publique-se.
o Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 15 de Junho de 1992.

O Primeiro-Ministro, Amôal António Cavaco Silva.
ANEXO
Escala a que se refere o artigo 18. 0
Categorias

Escalão

fndicc

Regulamentação dos Internatos

Internato complementar ....................

O regulamento dos internatos médicos será aprovado
por portaria do Ministro da Saúde.

2
1

95
90

Internato geral ............................

Artigo 32.

0

45
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FALAR CLARO ... Sobre Genéricos
• DR. A. PINTO DE ALMEIDA
Muito se tem falado, escrito e especu
lado sobre a introdução dos genéricos no
mercado farmacêutico português .
Parece-nos e, pretendendo começar
pelo princípio, que será bom mais uma
vez definir que genéricos são produtos
cuja patente de protecção caiu no domí
nio público, em virtude de estarem no
mercado há mais de 15 anos.
Quer isto dizer desde já, que estamos a
falar de moléculas, na sua grande maio
ria ultrapassadas, embora tenham activi
dade demonstrada.
É de todos conhecido, que em
Medicina muitas das coisas que eram
verdade ontem, já o não são amanhã,
face à evoluçao tecnológica e à contínua
situação de mudança existente e em par
ticular na investigação e desenvolvi
mento de novos medicamentos .
Esclarecida qual é a situação, e tendo
em conta a validade que alguns genéri
cos ainda têm, passamos a exprimir a
nossa opinião sobre este assunto, até
porque alguns escritos e vozes tem
havido que tentam secundarizar a opi
nião dos médicos ou pelo menos criar
alguma confusão a este respeito .
Pensamos pois que os médicos não
estão, nem devem estar contra a introdu
ção no mercado português dos genéri
cos. Essa seria uma posição absurda
que, os médicos, porque conhecedores
do assunto e dos interesses dos seus
doentes, jamais subscreveriam com
·geireza.
Agora o que pensamos também é que
há que repor as coisas no seu devido
lugar e, não empolar demagogicamente
o assunto dos genéricos, dando a enten
der que eles trazem a solução para todos
os males do orçamento da Saúde em
Portugal.
Isto, perdoem-nos a franqueza, não
interessa aos médicos. Os médicos cui
dam diariamente da saúde dos seus
doentes investigando os sintomas, inter
pretando-os e procurando uma solução
curativa rápida, correcta e segura.
Como homens e mulheres com forma
ção eminentemente científica, só secun
dariamente se preocupam com os aspec
tos financeiros dessa acção e, quando o
fazem, fazem-no atendendo às limita
ções por vezes dramáticas do doente e,
raramente tendo em conta as limitações
institucionais, políticas ou outras, muitas
vezes desumanas, que condicionam o
orçamento da Saúde.

Claro que alguns genéricos poderão
ser prescritos, desde que o Ministério da
Saúde garanta aos médicos e aos doen
tes que a qualidade total dos genéricos é
tão boa ou melhor que a dos medica
mentos de marca e especialmente
demonstre obrigatoriamente que a bioe
q uiv alência é biodisponibilidade dos
genéricos são equivalentes às dos produ
tos de marca.
Deverá igualmente ser garantido pelo
Estado, o respeito total pela recomenda
ção do Comité Permanente dos Médicos
da CEE, no sentido de ser totalmente

E falemos claro
Genéricos? Sim, talvez
- se não.houver
nenhum
medicamento
melhor;
- se estiver
demonstrada pelo
Ministério da Saúde,
a qualidade total e
em especial a
bioequivalência e
biodisponibilidade
dos genéricos, com
os medicamentos de
marca existentes;
- se o médico entender
que é o mais
indicado.
proibido aos farmacêuticos a substitui
ção dos medicamentos prescritos pelo
médico, sem prévia autorização deste
(de preferência escrita), o que, se acon
tecesse, seria uma intromissão inadmis
sível no acto médico.
Por outro lado, não podemos deixar
de considerar a possibilidade, ainda que
remota, de os médicos serem condicio
nados profissionalmente pelo Estado, no
seu direito de livremente prescreverem o
que acham melhor para o seu doente, E
aqui, é preciso ter muito cuidado, por
que se através de medidas administrati-

vas se condicionar a livre prescrição
pelos médicos, impondo clara ou sub
repticiamente a utilização de genéricos
nos Centros de Saúde ou nos Estabe
lecimentos Hospitalares do Estado,
poderá dar-se o caso de se criarem duas
categorias de doentes - os que só podem
ser tratados com genéricos, porque
recorrem aos cuidados de saúde estatais
e os que têm dinheiro para serem trata
dos com medicamentos modernos e
podem recorrer aos cuidados privados
de saúde. Criar-se-à então uma dicoto
mia social ainda mais clara que a exis
tente e, de difícil explicação numa de
mocracia de sucesso.
Por último, existe ainda outra vertente
deste problema, relacionada com a
potencial utilização de medicamentos
menos eficazes, mas mais baratos e, os
custos que pode trazer à comunidade, e
consequentemente ao País, por exemplo,
o atraso eventual no tempo de cura e na
recuperação dos doentes, devido à insti
tuição de terapêuticas que não são as
melhores e porque não também o atraso
na retoma do trabalho, na reinserção
social rápida, na diminuição de rotação
de camas hospitalares, etc..
Aqui, e mais do que em outras áreas,
a demagogia fácil é perigosa de ser apli
cada, pois dirige-se a uma classe
médica, muito esclarecida, que sabe o
que não quer e, que quer só o melhor,
para tratar os seus doentes.
Deixemos os médicos prescreverem
livremente e o melhor. Deixemos que o
bom senso prevaleça, como é habitual
em todo o tratamento médico.
E falemos claro .
Genéricos? Sim, talvez
- se não houver nenhum medica
mento melhor;
- se estiver demonstrada pelo Minis
tério da Saúde, a qualidade total e
em especial a bioequivalência e bio
disponibilidade dos genéricos, com
os medicamentos de marca existen
tes;
- se o médico entender que é o mais
indicado.
Se a primeira condição não se verifi
car e a segunda não acontecer, os médi
cos não deverão considerar a terceira,
pois continuarão a pensar nos seus doen
tes e não nos dinheiros do Ministério da
Saúde.
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ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS/ REPARAÇÕES
-ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, LDA.
Damaia - 2700 Amadora - Rua Basílio Teles, 22 A-B
Buraca - Rua Trindade Coelho. 5-A
Campo de Ourique-Rua Correia Teles, 22
-CARDOSO FERREIRA & MARQUES, LDA.
"AUTO PNEUS DE CASCAIS"
2750 Cascais-Fonte Velha-Abuxarda
- MOUTA CAR-AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS. LDA.
2700 Amadora-Av. D. José I, Lote 239-Loja A
-OFICINA REPARAÇÕES DE JOSÉ DE OLIVEIRA, LDA.
"OLIVEIRAUTO"
Dafundo -Rua Paulo Duque, 26 A-B
-AUTO - ARCA D' ÁGUA-DUARTE E COSTA, LDA.
4200 Porto -Praça 9 de Abril, 7-19
Reparações / outros serviços
Baterias
-AUTOGLAS
4100 Porto -Rua António Silva Marinho, 282
-CUNHA, SANTOS E ABELHEIRA, LDA.
4000 Porto-Rua Duque de Palmela, 62
-FERNANDO LEAL, LDA. (Concessionário "SEAT")
4000 Porto-Rua Santa Catarina, 1379
P/ peças e acessórios"SEAT"
- FERNANDO NEVES & C.', LDA.
4450 Matosinhos - Rua Conselheiro Costa Braga, 45
Serviços gerais
Peças (variável - depende do tipo de peça)
-REPARAÇÕES ANTÓNIO & ALBERTO MORAIS, LDA.
4300 Porto - Rua das Antas, 126
-TECMA
ELECTRODIESEL E ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, LDA.
4450 Matosinhos-R. Conselheiro Costa Braga, 55
Stand Vendas Auto -Av. da República, 335
Vários serviços-Descontos entre
-"AUTO ESTE"
COMPANHIA DE VEICULOS DO OESTE, S.A.
Edifício Autoeste-Apartado 31
2501 Caldas da Rainha
-GS VEICULOS, S.A.
Apartado 31 -2501 Caldas da Rainha
Atendimento personalizado e preferencial
Desconto no Preço Base das viaturas novas
Acompanhamento dos cliciltes na fase pós venda

I5%

15%
%
15%

15%-10%
20%
10%
15%
20%
20%
10%
15%
20%

5% - 20%
5%

5%

I

AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
-PAPIROS
1000 Lisboa-Rua Fernão Lopes, 25-A

10%

AGÊNCIA IMOBILIÁRIA -------------
-GARVETUR-Agência Imobiliária, Lda.
8125 Quarteira-R. Vasco da Gama, 61-A
Aluguer de apartamentos e moradias
em Quarteira e Vilamoura
5%
Compra e venda de Imóveis
1%
ALARMES/ AUTO-RÁDIOS E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
-ESTAÇÃO TÉCNICA AUTO STEREO
"Eduardo José Ferreira Castro, Lda."
4200 Porto - Rua Cunha Júnior. 79
S/ vendas e montagens
-ESTAÇÃO TÉCNICA EURO STEREO
"Eduardo José Ferreira Castro, Lda."
4400 Canidelo - Rua Bélgica, 2558
S/ vendas e montagens

20%

20%

ALCATIFAS/ LIMPEZA--------------
- LIMP ABEM -EMPRESAS DE LIMPEZA, LDA.
15%
4200 Porto-Rua Direita do Viso, 221-233

20 - ORDEM DOS MÉDICOS

ARMAS E MUNIÇÕES
-FRANCISCO DE MAGALHÃES, LDA. (Armeiros)
Lisboa-Av. Ressano Garcia, 45-B
-CASA COELHO-CARLOS SOUSA MORAIS & C.', LDA.
4000 Porto-Rua Sá da Bandeira, 200-216
Artigos vários

15%

5%-10%

ARTIGOS PARA CRIANÇA
-MAISON LOUVRE -Carreira & Nogueira, Lda.
Malhas e Confeccões para bebé e criança
Lisboa Praça D. Pedro IV, 106
-OS BORRACHINHOS
Lisboa-Centro Comercial de Alvalade - Loja 60
-PONY - CONFECÇÕES PARA CRIANÇAS E BEBÉS
DE CARLOS MESQUlTA & ABREU, LDA.
4000 Porto-Rua de Santa Catarina, 400
4100 Porto-Praca Mouzinho Albuquerque, 113 -Lo ja 122 -4.º Piso

10%
10%
15%

ARTIGOS DE HOTELARIA
-ARMAZÉNS JOTELAR
Lisboa -Rua da Estrela, 61

15%

BANHECRAS DE HIDROMASSAGEM JACUZZI
-EQUIPÁGUA
1000 Lisboa-Rua Rodrigues Sampaio, 21-A

10%

BAZARES
-TORVIC, LDA.
4000 Porto-Rua Formosa, 39

15%

BUUTERIAS
-"ONDE É?"
Bijuteria, Brindes e Moda, Lda.
Centro Comercial Libersil-Loja 63
1200 Lisboa-Av. da Liberdade, 38

10%

BOUTIQUES
-BOUTJQUE ALTA RODA
Lisboa-Rua Domingos Sequeira 11-C
-BOUTIQUE ANA MOREIRA DA SILVA
4100 Porto-Pr. Mouzinho de Albuquerque, 113, 4.0 Piso
Loja 51 M - Shopping Center Brasília
-BOUTJQUE BETWEEN
Lisboa-Av. João XXI. 7-B / Rua Conde Sabugosa, 11-B
-BOUTJQUE BUBAS-PRÉ-MAMA
Lisboa-Rua Ramalho Ortigão, 43-B
-BOUTJQUE CANGURU
PRONTO-A-VESTIR DE CRIANÇA
Lisboa-Rua Conde Sabugosa, 14-B
-BOUTIQUE CHARLOT
Lisboa-Rua Barata Salgueiro, 28
Cascais -Rua Frederico Arouca, 59
-BOUTJQUE CHUVA DE PRATA
MOREIRA DA SILVA & BESSA, LDA.
Porto-Rua Luís Veiga Leitão-4.º Piso-Loja 102
Shopping Center Brasília
-BOUTIQUE FLUIDE
Algés-Rua General Humberto Delgado, 17-Loja 11
Centro Comercial Modelo- Rua Dr. António Araújo, 14-B
-BOUTJQUE GALERIA MODAS
Cascais -Rua Sebastião José de Carvalho e Melo, 1-A
- BOUTJQUE GLÓRIA MODAS
Cascais -Rua Frederico Arouca, 55
-BOUTIQUE LA DONNA
Lisboa -Av. Almirante Reis, 145-A
-MICRÓBIO
1200 Lisboa-Rua António Maria Cardoso, 64

15
15%
15%
15%
15%
10%

15%
10%
15%
15%

.,

