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EDITORIAL 

/ 

PLENARIO 

DOS CONSELHOS 

REGIONAIS 

Por decisão do Conselho Nacional Executivo e nos termos dos artigos 58 e 59 do Estatuto foi convocado
o Plenário dos Conselhos Regionais.

Este Plenário teve lugar na Sede da Ordem dos Médicos no dia 16 de Outubro com a seguinte Ordem de
Trabalhos: 

1. Aprovação da Acta do Plenário anterior (23/5/92).
2. Aprovação do Relatório e Contas de 1992.
3. Aprovação do Programa de Actividades e Orçamento para 1993.
4. Alterações ao Regulamento Geral dos Colégios das Especialidades e da Ordem dos Médicos.
5. Outros assuntos de interesse para a Classe Médica e decisões daí decorrentes.

Os trabalhos começaram pelas 12 horas com a leitura e aprovação da Acta do Plenário anterior. 
O Conselho de Tesoureiros apresentou o Relatório e Contas de 1992 que foram aprovados após alguns 

esclarecimentos. 
O Programa de Actividades e Orçamento para 1993, cujos resumos se publicam nesta Revista foram apro

vados por unanimidade. 
Os Colégios de Especialidade são elementos chave para o desenvolvimento técnico-científico da Medicina 

Portuguesa e devem assumir, de facto, a responsabilidade de formulação de critérios e padrões de qualidade 
de formação e prática médica na respectiva especialidade. 

As Comissões Instaladoras dos Colégios têm integrado como Membros do Colégio respectivo todos os 
Médicos portugueses que demonstrem ser reconhecidos como especialistas hospitalares, de Clínica Geral e 
de Saúde Pública pelo Ministério da Saúde e/ou pela Comunidade Europeia ao abrigo das Directivas 
75/362/CEE e 86/457/CEE. 

Após os Colégios assim traduzirem a realidade nacional em termos de Especialistas é tempo de promover 
eleições. 

Tais eleições terão lugar em cada Colégio, para o universo dos seus membros por voto directo e secreto. 
Por outro lado a todos os Médicos deve ser dada a possibilidade de aceder a uma formação pós graduada 

complementar que lhe garanta a necessária qualificação e à Ordem dos Médicos compete a definição, verifi
cação e acompanhamento regular das condições de idoneidade dos Serviços assim como a verificação da qua
lidade da formação prestada. 

O Regulamento dos Colégios e Idoneidade dos Serviços foi assim assunto de grande debate entre os 
Delegados, tendo sido aprovado um documento que, pela sua importância se publica integralmente e em des
taque nas páginas seguintes desta Revista. 

Outro grande objectivo do Plano de Actividades era criar o Conselho Nacional do Médico Interno e tomá-lo 
numa estrutura dinâmica e representativa dos Internos. 

É assim que aparece e é aprovado o Regulamento do Conselho Nacional do Médico Interno que também 
se publica. 

Outros assuntos de interesse para a Classe foram ainda debatidos e de que resultaram outras decisões que 
igualmente se publicam nesta Revista (dois comunicados e o protocolo económico Ordem - B.P.A.). 
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ACTUALIDADE 

� 

PLENARIO 

DOS CONSELHOS REGIONAIS 

DESTACAMENTOS 

DE ASSISTENTES EVENTUAIS 
A Ordem dos Médicos desde sempre tem pugnado pela cria

ção e desenvolvimento de condições adequadas quer em recur
sos técnicos quer humanos, como garantia da qualidade dos cui
dados de saúde prestados à população. 

A avaliação das necessidades de Saúde do país depende de cri
térios rigorosos tecnicamente aferidos, de molde a criar-se a 
"Carta Sanitária Nacional". 

Apesar das múltiplas insistências da Ordem dos Médicos o 
Ministério da Saúde não foi ainda capaz de elaborar tal docu
mento. 

O recente despacho da Direcção Geral de Saúde sobre o des
tacamento de assistentes eventuais é uma tentativa de esconder 
esta sua incapacidade. 

Para além disso a situação é agravada porque o Ministério não 
honrou os seus compromissos. 

De facto: 

1. Da proposta pública de abertura de 760 vagas· a concurso em
1993, em Outubro só menos de metade foram abertas.

2. Das vagas postas a concurso somente 70 não foram preen
chidas.

3. Dos 300 destacamentos anunciados pelo Senhor Ministro,
140 representam lugares não previstos em quadros desses
Hospitais.

É igualmente claro para a Ordem dos Médicos que qualquer 
mobilização de recursos humanos no âmbito do Ministério da 
Saúde terá que obedecer ao enquadramento legal já determi
nado. 

Mais uma vez este Despacho está eivado de irregularidades e 
atropelos legais e sem quaisquer critérios técnicos, pelo que a sua 
eficácia será nula, com a agravante de ir contribuir para a des
truição das já precárias condições de prestação de cuidados de 
Saúde em Hospitais Centrais e Distritais. 

O Plenário dos Conselhos Regionais 
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COMUNICADO 

O Plenário dos Conselhos Regionais, em 
16 de Outubro de 1993, debruçou-se sobre o 
Decreto-Lei nº 291/93 da Inspecção Geral de 
Saúde e a carta de esclarecimento do Senhor 
Ministro Arlindo de Carvalho de 2-0 de 
Setembro de 1993, tendo reafirmado que a 
manutenção destas disposições podem con
duzir a graves violações da privacidade do 
doente e ao descrédito do Segredo Profis
sional Médico. Em todos os Países da 
Europa e Estados Unidos têm sido divulga
das na Imprensa situações de desrespeito 
pela privacidade do processo clínico do 
doente que levaram a limitações e chanta
gens nas actividades profissional e política. 

A Ordem dos Médicos não pode aceitar 
que inspectores não médicos nomeados pelo 
Governo para fazer a inspecção na sua pró
pria casa, possam devassar qualquer pro
cesso clínico sem que para o efeito seja 
obtida autorização do doente e a assistência 
do médico. 

Todos sabemos o que poderá implicar na 
actividade profissional e sócio-política de 
inúmeros cidadãos portugueses, se forem 
divulgados problemas íntimos, físicos ou 
psíquicos. 

Os processos de inquérito recentes, Évora, 
Figueira da Foz, Aveiro, Oliveira do 
Hospital demonstram à evidência as inca
pacidades, desconhecimentos e desvios que 
esta legislação vai permitir. 

O Plenário dos Conselhos Regionais 
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ACTUALIDADE 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 1993 

Aqui se reproduz o programa eleitoral 
apresentado à Classe Médica e por esta 
amplamente sufragado: 

1. Promover a participação dos
Médicos nas decisões e posições da
Ordem, possibilitando a sua pro
gressiva reestruturação através de
auscultação a todos os Colegas.

2. Revitalizar os Colégios de Espe
cialidade:

- Conferindo-lhes maior autono
mia, reforçando as funções formati
vas e tomando-os mais dinamizado
res e fiscalizadores, nomeadamente 
na formação pós-graduada e na 
investigação. 

- Integrando todos os Assistentes
das Carreiras Médicas reconhecidos 
como tal pelo Ministério da Saúde 
e/ou pela Comunidade Europeia. 

- Impulsionando a real democra
tização dos Colégios mediante a rea
lização de eleições para os seus diri
gentes. 

3. Defender a criação do Conselho de
Honra dos Médicos Portugueses de
que farão parte os ex-Presidentes da
Ordem dos Médicos e, por convite
do Conselho Nacional Executivo,
outros ex-dirigentes da Ordem que
sobressaiam pela sua acção e opi
nião.

4. Auscultar, com total independência,
todas as Organizações Médicas sem
excepção e pugnar pela existência
de um "Forum Médico", instância
de consulta e debate com estruturas,
associações e sindicatos médicos,
capaz de criar os consensos neces
sários para uma acção determinada e
eficaz.

5. Proporcionar as condições para a par
ticipação dos Jovens Médicos na vida 
da Ordem, nomeadamente através
da realização de eleições para o
Conselho Nacional do Médico
Interno, tomando-o num órgão ver
dadeiramente representativo dos
Médicos do Internato Geral e
Complementar.

6. Exigir do Governo a publicação em
Decretos-Lei do Estatuto Disciplinar
e do Acto Médico.

Rever o Código Deontológico, 
após amplo debate e auscultação aos 
médicos, a fim de que a Ordem possa 
exercer em plenitude a sua capaci
dade fiscalizadora e disciplinar, bem 
como defender os princípios éticos, 
norteadores de toda a actividade 
médica. 

Respeitar em absoluto os princí
pios basilares da Deontologia, no
meadamente o respeito pela Vida e 
Pessoa Humana, a livre escolha do 
Médico pelo Doente, a independên
cia profissional, a liberdade de pres
crição e o direito ao segredo profis
sional. 

7. Profissionalizar a gestão do Conselho
Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos, através da criação de um
Conselho de Administração que
inclua, além do Presidente da Ordem
e dos Tesoureiros dos Conselhos
Regionais, elementos especializados
em gestão.

8. Impulsionar o desenvolvimento do
Projecto da "Casa do Médico" no
Norte e fomentar iniciativas seme
lhantes no Centro e Sul.

Reforçar o "Fundo de Solida
riedade" destinado sobretudo aos
Colegas e familiares com menores
recursos e em situações manifesta
mente carenciadas.

9. Manter a defesa da Titulação Única
dos especialistas, através de nego
ciações com o Ministério da Saúde,
tendo sempre em vista a dignificação,
isenção e credibilidade nas provas
de avaliação.

Contribuir decisivamente para a
harmonização final entre as Espe
cialidades Médicas reconhecidas pela
Ordem e os correspondentes inter
natos das Carreiras.

Dignificar e defender intransigen
temente as Carreiras Médicas. 

10. Defender nas negociações com o
Ministério da Saúde uma Lei-Quadro
de Convenções, que clarifique juri
dicamente uma prática actualmente
confusa e muitas vezes injusta.

11. Exigir do Ministério da Saúde o
compromisso de que cabe vinculati
vamente à Ordem dos Médicos, em

colaboração com a Comissão 
Nacional dos Internatos, a definição 
dos CUl'ficula das Especialidades, da 
Idoneidade dos Serviços e das suas 
capacidades formativas, donde 
resulte a abertura anual de um 
número de vagas, baseado em crité
rios compreensíveis e transparentes. 

12. Pugnar para que a Ordem dos
Médicos, em relação ao Sistema de
Saúde, tenha uma visão aberta e sem
preconceitos, participando num diá-
1 o go firme e construtivo com o
Poder, de modo a garantir a quali
dade da prestação de Cuidados de
Saúde, que salvaguardem os interes
ses fundamentais dos Médicos, os
seus valores Éticos e Deontológicos,
e que promovam uma real e efectiva
justiça social."

Estes pontos têm vindo a ser desen
volvidos como é do conhecimento geral 
e muitos encontram-se em fase de con
cretização final. 

Nas relações com o Governo reafirma
-se a preocupação de uma postura de diá
logo institucional e construtivo, não abdi
cando das funções e competências que 
legalmente cabem à Ordem dos Médicos 
e participando positivamente, o que inclui 
a apresentação de propostas próprias, 
numa visão aberta e sem preconceitos, 
no que à saúde diz respeito, postura sem
pre pautada pela salvaguarda dos valo
res éticos e deontológicos da profissão, da 
defesa dos interesses legítimos dos médi
cos e, sobretudo, pela constante melhoria 
dos cuidados de saúde prestados aos 
Portugúeses e enquadrados na promoção 
de uma real e efectiva justiça social. 

Ainda no plano nacional deverá a 
Ordem dos Médicos desenvolver a sua 
acção nos vários orgãos em que está 
representada, nomeadamente no Conselho 
Nacional das Profissões Liberais (de que 
tem a presidência), Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida e 
Conselho Económico e Social. 

No plano internacional a Ordem dos 
Médicos procurará intervir activamente 
nas várias instâncias em que está repre
sentada, com especial relevo para o 
Comité Permanente dos Médicos da 
Comunidade Europeia, de que Portugal 
mantém a Presidência até ao final de 
1994. 

ORDEM DOS MÉDICOS - 7



ACTUALIDADE 

REGULAMENTO GERAL DOS COLEGIOS 

DAS ESPECIALIDADES 

SECÇÃO! 

Da Constituição 

Art.º 1.º - Os Colégios das 
Especialidades são constituídos por 
todos os médicos com o título de 
Especialista pela Ordem dos Médicos e 
inscritos nos respectivos Quadros. 

A�t.º 2.2 
- 1. Os Colégios das

·pecialidades têm como objectivo a
valorização do conhecimento e exercí
cio da Medicina de forma a atingir os 
padrões mais elevados para benefício da 
Saúde da população portuguesa. 

2. Competência - é uma qualifica
ção que pode ser adquirida por qual
quer Médico, através de apreciação 
Curricular apropriada, por comissão 
nomeada para o efeito pelo Conselho 
Nacional Executivo. 

3. Sub-Especialidade - é um título
que pode ser obtido por Especialistas 
de uma ou mais Especialidades afins 
definidas para o efeito após conclusão 
com aproveitamento do Curriculum 
estabelecido nos respectivos regimen-

s. 

Art. º 3. º - Os Colégios das 
Especialidades funcionam no âmbito 
da Ordem dos Médicos e de acordo 
com os seus Estatutos. 

SECÇÃO II 

Da Direcção 

Art. º 4. 0 

- Cada Colégio é gerido 
por um conselho directivo de dez 
membros, dos quais pelo menos dois 
de cada Secção Regional. A nomea
ção será feita nos termos do Art. º 
88. º dos Estatutos. 

§ 1. Em Colégios de pequen a
dimensão, ou quando tal se mostre 

aconselhável, poderá o Conselho 
Nacional  Executivo reduzir o 
número de elementos da direcção até 
um número mínimo de cinco dos 
quais pelo menos um de cada Secção 
Regional. 

§ 2. O Presidente será escolhido
pelo Conselho Directivo de entre os 
seus membros. 

§ 3. O Presidente terá um man
dato anual sendo substituído por um 
membro de outra Secção Regional 
o bedecendo a umá rotatividade
sequencial Norte - Centro - Sul.

Art.º 5.0 

- A Assembleia Geral ou 
Plenária do Colégio é constituída por 
todos os Médicos inscritos no Colégio, 
em pleno gozo dos seus direitos estatu
tários. 

§ l .  O Conselho Nacional Exe
cutivo poderá, em situações excepcio
nais e devidamente fundamentadas, 
demitir os elementos eleitos devendo 
esta decisão ser ratificada pelo Plenário 
dos Conselhos Regionais no prazo 
máximo de noventa dias. 

§ 2. Nestas circunstancias a direc
ção do Colégio será assumida por uma 
comissão administrativa nomeada pelo 
Conselho Nacional Executivo que pro
cederá a novas eleições no prazo 
máximo de seis meses. 

§ 3. A Assembleia Geral tem a
capacidade de deliberar e recomendar 
sobre assuntos peculiares ao exercício 
da Especialidade e à competência ou 
ao funcionamento do Colégio, a serem 
propostos ao Conselho Nacional 
Executivo. 

§ 4. A Assembleia Geral pode reu
nir a nível nacional ou regional, reu
nindo obrigatoriamente nos seis meses 
subsequentes à tomada de posse de 
cada nova direcção nacional da Ordem 

dos Médicos a fim de propor a nova 
direcção do Colégio. 

§ 5. a) A Assembleia Geral ou
Plenária é convocada pelo Conselho 
Directivo do Colégio, pelo Conselho 
Nacional Executivo, pelo Presidente da 
Ordem dos Médicos ou por 10% dos 
seus membros. 

b) Em caso de demissão ou impedi
mento de mais de metade dos membros 
do Conselho Directivo do Colégio, 
mais de seis meses antes do final do 
mandato, o Presidente da Ordem dos 
Médicos deverá convocar a Assem
bleia Geral Eleitoral no prazo máximo 
de 90 dias. 

c) O Conselho Nacional Executivo
poderá substituir membros impedidos 
ou demitidos no sentido de viabilizar a 
presidência atribuída a uma Secção 
Regional ouvidos os Membros restan
tes do Colégio eleito. 

§ 6. É da competência da Assem
bleia Geral: 

a) Propor alterações ao Regimento,
quando expressamente convocada para 
tal fim; 

b) Deliberar sobre propostas do
Conselho Directivo quanto à quotiza
ção adicional para despesas suplemen
tares do Colégio, sujeita à posterior 
ratificação pelo Plenário dos Conselhos 
Regionais. 

c) Pronunciar-se sobre todos os
assuntos que interessam aos seus 
Membros, particularmente no que se 
refere ao exercício profissional. 

d) Aprovar voto de desconfiança e
propor a demissão da Direcção do 
Colégio ao Conselho Nacional 
Executivo depois de convocada para 
esse fim, se estiverem presentes 50% 
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mais um dos membros inscritos no 
Colégio. 

§ 7. A Assembleia Geral é, como o
Conselho Directivo, um órgão técnico 
consultivo, servindo através deste, de 
assessor qualificado dos Conselhos 
Consultivos. 

§ 8. O funcionamento destas
Assembleias rege-se pelas disposições 
dos artigos 47.º a 61.º do Regulamento 
Geral da Ordem dos Médicos. Quando 
se trate de Assembleias Gerais 
Eleitorais reger-se-ão pelo presente 
regulamento, Secção II. 

§ 9. As Assembleias são presididas
pelo Presidente do Conselho Directivo 
do Colégio e secretariadas por dois 
membros do Colégio escolhidos pelo 
Presidente de entre os presentes, no 
início da sessão. 

§ 10. A Assembleia Geral é convo
cada por aviso a inserir na Revista 
Sócio-profissional da Ordem dos 
Médicos com antecedência mínima de 
trinta dias quando se trate de 
Assembleias Gerais Eleitorais. Em 
casos de manifesta urgência poderá ser 
convocada por carta. 

Art. º 6. º Sempre que se considere 
necessário cada Colégio poderá elabo
rar um regulamento próprio que atente 
à especificidade da sua área científica 
de acção. Tal regimento, ou as suas 
alterações serão sujeitas a homologa
ção pelo Conselho acional Executivo. 

SECÇÃOill 

Regulamento Eleitoral 

Art.º 7.º As direcções dos Colégios 

de Especialidade são nomeadas pelo 

Conselho Nacional Executivo e pelas 

Secções Regionais nos termos do 

Art.º 88.º dos Estatutos da Ordem 
dos Médicos após consulta eleitoral 
realizada nos termos do presente 
regulamento. 

§ 1. Esta nomeação terá lugar no
prazo máximo de noventa dias após 
a consulta eleitoral. 
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Art. º 8. 0 Disposições Gerais. 

§ 1. A Assembleia Eleitoral de cada
Colégio de Especialidade é constituída, 
a nível nacional, por todos os médicos 
inscritos no respectivo quadro que 
estejam no pleno gozo dos seus direitos 
estatutários e tenham cumprido todos 
os seus deveres para com a Ordem dos 
Médicos. 

§ 2. O processo eleitoral é presidido
em cada Colégio de Especialidade por 
uma Comissão Eleitoral Nacional 

�-

constituída por 3 Comissões Eleitorais 
Regionais compostas por: 

- Um elemento designado pela
Secção Regional 

- Um elemento designado pela
direcção cessante do Colégio 

- Um delegado de cada lista concor
rente. 

1. Durante a Assembleia Eleitoral
as Comissões Regionais constituem-se 
em Mesa da Assembleia Eleitoral 
sendo Presidente o elemento designado 
pela direcção cessante. 

2. Na ausência do elemento nome
ado pela Direcção cessante para 
Presidente da Mesa da Assembleia 
Eleitoral, será nomeado pela Secção 
Regional outro elemento que o substi
tua na Mesa e nas suas funções. 

3. A mesa funciona na sede da res
pectiva Secção Regional. 

§ 3. A data da eleição será fixada
pelo Conselho Nacional Executivo 
com sessenta dias de antecedência e 
terá lugar até 180 dias após se encon
trar completa a posse de cada nova 
direcção da Ordem dos Médicos. 

1. A data das eleições será comuni
cada por editais afixados na sede das 
Secções Regionais e por anúncio publi
cado na Revista Sócio-profissional da 
Ordem dos Médicos com a antecedên
cia mínima de trinta dias. 

2. As direcções dos Colégios man
têm-se em exercício até à sua substitui
ção. 

3. Nos Colégios em que não seja
�presentada qualquer candidatura o 

·--�- . . 

Conselho acional Executivo nomeará 
a direcção do Colégio devendo convo
car novas eleições no prazo de seis 
meses. 

Art. º 9.° Cadernos Eleitorais. 

1. Os cadernos eleitorais são organi
zados em cada Secção Regional por 
Colégio de Especialidade, nome e 
número de cédula. 

2. A consulta dos cadernos eleito
rais será possível na sede das Secções 
Regionais desde pelo menos sessenta 
dias antes da Assembleia Eleitoral res
pectiva. 

3. As reclamações contra a inser
ção ou omissão de qualquer médico no 
recenseamento eleitoral podem ser fei
tas, por escrito, ao Presidente da 
Comissão Eleitoral do respectivo 
Colégio no prazo de cinco dias após a 
afixação dos cadernos. 

4. A comissão eleitoral decidirá das
reclamações, sem recurso no prazo de 
cinco dias. 

Art. 0 10. 0 As candidaturas serão 

formalizadas por listas até quarenta 

dias antes do acto eleitoral. 

§ 1. As listas só serão aceites com
pletas e acompanhadas de termos 
individuais de aceitação de candid 
tura. 

§ 2. As listas deverão ser propos
tas por um número mínimo de trinta 
ou 10% de membros do Colégio, 
quando este número for inferior. 

§ 3. Cada médico só poderá can

didatar-se por uma lista concor

rente. 

§ 4. As listas em cada Colégio serão
designadas por ordem alfabética de 
acordo com a entrada. 

§ 5. A regularidade das candidatu
ras será apreciada pelo Conselho 
Nacional Executivo até cinco dias após 
o termo do prazo para a sua formaliza
ção. Detectada qualquer irregularidade



poderá o Conselho Nacional Executivo 
autorizar a sua regularização ou decidir 
da inelegibilidade. Desta decisão não 
cabe recurso. 

§ 6. Até dez dias antes da data
fixada para as eleições serão postos à 

disposição dos eleitores os boletins de 
voto bem como a relação das listas 
candidatas. 

Art. 
0 

11. º Dos votos. 

§ 1. Os boletins de voto, de forma
rectangular, com as dimensões de 10 x 
15 cm, serão da mesma cor para todos 
os colégios, constando a indicação da 
specialidade. 

2. No boletim de voto existirá, adi
ante de cada opção, um quadrado em 
branco, onde cada eleitor assinalará 
com uma cruz a sua opção. 

3. Serão nulos os boletins de voto
com mais de um quadrado assinalado, 
ou preenchidos incorrectarnente. 

4. Durante a sessão eleitoral a Mesa
deve ter à disposição dos eleitores 
boletins de voto. 

Art. º 12.º Do Acto Eleitoral 

1. Os trabalhos eleitorais serão diri
gidos pela Mesa da respectiva 

sembleia Eleitoral, a eles assistindo, 
e o desejarem, um delegado indicado 

por cada uma das diferentes candidatu
ras apresentadas a sufrágio. 

2. A votação pode ser feita:

a) Directamente na Assembleia de

voto eleitoral (identificando-se com a 

cédula profissional). 

b) Por entrega directa nas instala

ções sociais da Ordem dos Médicos 

em carta endereçada ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Eleitoral 

com indicação do respectivo Colégio 

da Especialidade, até à véspera do 

acto eleitoral respectivo. 

c) Pelo correio.

ACTUALIDADE 

§ 1. º Não é permitido o voto por
procuração. 

§ 2.0 No voto por correspondência
devem ser observadas as seguintes nor
mas: 

O boletim de voto, dobrado em qua
tro, deve ser introduzido em sobres
crito branco , que depois será introdu
zido num outro endereçado ao 
Presidente da Mesa da Assembleia 
Eleitoral, com a indicação do Colégio 
da Especialidade e com a assinatura 
devidamente identificável - assinatura 
idêntica à existente no arquivo da res
pec tiva Secção Regional (reser
vando-se o Presidente o direito de vali
dar ou não as assinaturas diferentes, 
sem direito a recurso)- o nome legível 
em caracteres de imprensa e número de 
cédula profissional. 

3. O local e hôrário de funciona
mento das Assembleias Eleitorais será 
fixado pelo Conselho Nacional 
Executivo. 

4. Constituída a Mesa da Assem
bleia Eleitoral, o Presidente declara o 
acto iniciado, seguindo a sessão as nor
mas seguintes: 

a) O Presidente verifica se a uma
está em condições e sela-a. 

b) A votação é iniciada pelos mem
bros da Mesa e delegados dos candida
tos. 

c) Os demais eleitores votarão pela
ordem por que se vão apresentando 
perante o Presidente, a quem entregam 
o boletim de voto dobrado em quatro,
que serão por eles introduzidos na urna 
depois de os Secretários terem descar
regado os nomes dos votantes e confir
mada a inscrição no Colégio da 
Especialidade. 

d) Nos intervalos da votação presen
cial, ou no fim desta, o Presidente abre 
os votos por correspondência, lendo os 
nomes dos votantes para os Secretários 
procederem à descarga nos cadernos 
eleitorais e introduz os boletins de voto 
na urna. 

e) Terminada a votação, o Pre
sidente quebra o selo da uma e conta 

os votos entrados e os secretários pro
cedem à contagem das descargas efec
tuadas. 

f) Após as contagens o Presidente
procede à leitura dos boletins de voto, 
que serão anotados pelos secretários. 

g) Os votos nulos ou brancos serão
rubricados pelo Presidente. 

h) Terminado o apuramento, o
Presidente anuncia o resultado das 
votações. 

i) Qualquer reclamação será imedia
tamente decidida sem recurso, pela 
Mesa da Assembleia Eleitoral 
Interessada. 

j) A Mesa da Assembleia Eleitoral
pode , se o considerar necessário, esco
lher dois ou mais escrutinadores para a 
votação e apuramento eleitoral. 

5. Encerrado o acto eleitoral, o 1.0 

Secretário elaborará a respectiva acta, 
de que constará o número de votantes, 
boletins de votos entrados, votos nulos 
ou brancos, resultado da votação e sua 
discriminação segundo o nível a eleger, 
reclamações e suas decisões e qualquer 
outra ocorrência que se tenha verifi
cado. 

§ único - A acta será assinada por
todos os membros da Assembleia 
Eleitoral e pelos delegados dos candi
datos presentes, salvo recusa, que dela 
deverá constar. 

Art.0 13.º O acto eleitoral de qual
quer Direcção do Colégio de Es
pecialidade poderá ser impugnado, 
com fundamento em infracções estatu
tárias ou processuais, no prazo de 
cinco dias após o apuramento final dos 
resultados. 

§ 1. 0 As reclamações devem ser
dirigidas, por escrito, ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Eleitoral interes
sada, que decidirá, no prazo de cinco 
dias, cabendo recurso para o Conselho 
Nacional Executivo. 

§ 2. 0 À repetição da votação
aplicar-se-ão as normas deste regula-
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mento que, pela sua própria natureza, 
não devam considerar-se prejudiciais. 

Art.º 14.º Terminado o prazo de 
impugnação o Presidente da Mesa da 
Assembleia Eleitoral comunicará os 
resultados ao Conselho acional 
Executivo da Ordem dos Médicos a 
fim de este proceder à nomeação das 
direcções. 

SECÇÃO IV 

Formação Profissional Idoneidades 

Art.º 15.º A Ordem dos Médicos 
reconhece três tipos de formação. 

1. Estágios temáticos ou de curta
duração, cursos e semrnanos. 
- Trata-se de períodos de formação
prática e teórica que beneficiem de
valor curricular específico atribuído
pela Ordem dos Médicos. Tais activi
dades poderão ser sujeitas a regula
mentação e valorização específica (cré
ditos) a atribuir por cada Colégio de
Especialidade a integrar obrigatória ou
selectivamente nos programas do inter
nato complementar.

2. Formação Específica - Trata-se
de períodos de formação regulamenta
dos pelo Conselho acional Executivo 
ouvidos os Colégios de Especialidade 
visando a obtenção de uma capacidade 
ou habilitação específica. Incluem-se 
neste caso as actuais competências e 
sub-especializações bem como os pro
gramas de formação a regulamentar 
pela Ordem dos Médicos e destinada a 
formar médicos pós-graduados. 

3. Formação complementar das
especialidades. - Trata-se dos actuais 
internatos complementares regulru:nen
tado pela alínea d) do Art. 081 do 
Estatuto da Ordem dos Médicos. 

Art. 0 16.º Os Colégios de Espe
cialidade elaboram e propõem ao 
Conselho acional Executivo os pro
gramas curriculares mínimos para cada 
um dos tipos de formação menciona
dos no Art.0 15.0

• 

§ 1. Tais programas serão ordinaria
mente revistos de seis em seis anos e 
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ACTUALIDADE 

extraordinariamente sempre que as 
alterações relevantes do conhecimento 
ou da prática médica assim o justifi
quem. 

§ 2. No caso de revisão extraordiná
ria deve ser notificado o Conselho 
Nacional Executivo da intenção de tal 
procedimento que fixará um prazo, 
nunca inferior a um ano, para sua 
implementação após aprovação. 

Art. º 17. º A formação profissional 
dos médicos nela se compreendendo os 
estágios previstos na alínea d) do Art .. º 
81. º do Estatuto da Ordem dos
Médicos só serão reconhecidos como
válidos desde que realizados em servi
ços ou sob responsabilidades reconhe
cidas como idóneos pelo presente regu
lamento.

Art. º 18. º Para efeito do disposto no 
n.º anterior deve ser requerido à
Ordem dos Médicos anualmente
durante o mês de Janeiro o reconheci
mento de idoneidade do Serviço ou
Entidade Formadora.

§ 1) Do requerimento consta obri
gatoriamente 

a) Identificação do responsável e
demais elementos intervenientes na 
formação. 

b) Material, equipamentos e instala
ções disponibilizados bem como garan
tia da sua utilização e adequação 
durante a totalidade do período de for
mação. 

c) Tipo de formação a que se candi
data especificando a capacidade ofere
cida para cada um dos items do respec
tivo programa de formação e garantia 
do seu cumprimento. 

Art.0 19.º A verificação da idonei
dade para a formação bem como a ava
liação da qualidade são atributos espe
cíficos das direcções dos Colégios das 
Especialidades. 

§ 1. Para efeito do disposto neste
artigo serão programadas reuniões da 
direcção do colégio bem como visitas 
aos serviços e unidades em que se 

devem integrar elementos designados 
pelos Conselhos Regionais. 

§ 2. Sempre que uma área de forma
ção envolva habilitações atribuídas a 
mais do que um Colégio de 
Especialidade deverão pronunciar-se 
os Colégios envolvidos. 

§ 3. O Conselho Nacional do
Médico Interno é obrigatoriamente 
ouvido sobre as condições de formação 
sempre que se trate de renovar idonei
dade anteriormente concedida. 

Art. º 20. º Os Colégios das 
Especialidades pronunciam-se até ao 
final de Junho de cada ano civil. 

Art. º 21. º Compete ao Conselh 
Nacional Executivo a avaliação dos 
pareceres emitidos pelos Colégios e a 
sua homologação. 

Art.º 22.º Até 31 de Julho de cada 
ano será enviado ao Ministério da 
Saúde pela Ordem dos Médicos a lista
gem dos serviços e unidades e da sua 
situação específica em relação a ido
neidade formativa a fim de poderem 
ser elaborados os mapas de colocação 
de internos no ano seguinte. 

SECÇÃO V 

Dos Exames de Especialidades 

Art. 0 23. 0 Só pode candidatar-se ao 
exame da Especialidade dos Colégio 
da Ordem dos Médicos, os Médicos 
que tenham cumprido com aproveita
mento as normas curriculares definidas 
ao abrigo do disposto na alínea d) do 
Art. 0 81 do Estatuto da Ordem dos 
Médicos. 

Art.0 24.0 Para cada Especialidade 
haverá anualmente uma época de exa
mes marcada com uma antecedência 
mínima de seis meses. 

Art.º 25.0 As provas, que serão a 
nível nacional, realizar-se-ão nas cida
des sedes das Secções Regionais da 
Ordem dos Médico , segundo o critério 
a definir pela pela Direcção do Colégio 
e aprovado pelo Con elho acional 
Executivo. 



Art.º 26.º - 1. O Júri será Nacional 
e nomeado anualmente pelo Conselho 
Nacional Executivo sob proposta do 
Colégio da respectiva Especialidade. 

§ 2. O Júri compor-se-à de um
Presidente e quatro Vogais, sendo o 
Presidente e um Vogal da Secção onde 
se realizem os exames e os outros 
Vogais das restantes Secções. 

§ 3. Os Membros do Júri têm de ser
Membros do respectivo Colégio de 
Especialidade. 

§ 4. As decisões processuais serão
tomadas por maioria tendo o 
Presidente voto qualitativo. 

§ 5. As decisões classificativas do
júri são tomadas por escrutínio secreto 
e delas não haverá recurso. 

SECÇÃO VI 

Admissão e Provas 

Art. º 27. º - 1. Os candidatos a 
exame da Especialidade terão de 
requerer ao colégio respectivo, através 
da sua secção Regional, a sua admissão 
às provas até 31 de Janeiro de cada 
ano. 

§ 2. O Colégio deliberará, através
da verificação do currículo, no prazo 

áximo de 30 dias, sobre a admissibi
ade do candidato às provas finais do 

exame da Especialidade. 

§ 3. o caso de não admissão, o
Colégio terá de informar, por escrito, o 
candidato da razão da sua decisão e 
deverá indicar as lacunas curriculares 
que o candidato terá de preencher. 

Art. 0 28. 0 Os exames finais de 
Especialidade a definir pelo Con elho 

acional de Ensino e Educação 
Médica, nos termos do Art. 0 81. º, alí
nea d), contarão obrigatoriamente de 
uma prova curricular e de provas teó
rico-práticas. 

Art.º 29.º - 1. A prova curricular 
constará da verificação avaliação e 
discussão do currículo. dispondo o Júri 

ACTUALIDADE 

para estudo prev10 de um prazo 
máximo de 60 dias. 

§ 2. A prova curricular incluirá
obrigatoriamente a apreciação de: 

a) Relatórios de actividades anuais e
no fim de cada estágio elaborados pelo 
candidato e autenticados pelo Serviço 
onde decorreu o estágio; 

b) Informações anuais e no final de
cada estágio fornecido pelo serviço 
onde decorreu o estágio, em folhas de 
avaliação próprias, elaboradas pela 
Ordem dos Médicos. 

§ 3. A discussão curricular consis
tirá em: 

a) Apreciação do currículo por pelo
menos três membros dq Júri; 

b) Cada um dos Membros do Júri
disporá para o efeito de um máximo de 
quinze minutos, dispondo o candidato 
de igual tempo para a sua resposta; 

c) A duração total da prova não
deverá exceder duas horas e meia. 

Art. º 30. º - 1. As provas teórico
-práticas serão definidas no Regimento 
de cada Colégio, de acordo com as 
seguintes normas gerais. 

§ 2. Em princípio haverá um teste
de escolha múltipla, salvo justificação 
devidamente fundamentada do 
Colégio, a submeter a decisão do 
Conselho acional Executivo. 

a) Prova elaborada dentro dos prin
cípio de escolha múltipla, constituída 
por duzentas perguntas, a re ponder em 
três horas e meia; 

b) Do total das perguntas, pelo
menos 25% deverão incidir sobre ciên
cia básicas aplicadas à especialidade; 

c) A classificação da prova far-se-à
na e cala de O a 20 arredondada até à 
décima, con iderando-se como 10 a 
respo ta certa a 150 perguntas, e sendo 
eliminadas os que não se obtenham. 

A cada pergunta certa, superior a 
150 erá atribuído para efeito de clas
sificação o coeficiente 0.2. 

• 
' 

� 

. 

d) Se o Júri entender que o n. º de
candidatos o justifica, as provas pode
rão decorrer no mesmo dia e hora nou
tras Secções Regionais para além da 
designada para realização das provas. 

esse caso, serão orientadas pelos 
Membros do Júri da respectiva Secção 
Regional coadjuvados, se necessário, 
por membros do Colégio para o efeito 
nomeados; 

e) Deverá ser indicada anualmente
bibliografia orientadora, genérica, não 
vinculada, pelos respectivos Colégios. 

§ 3. Prova de avaliação sumária:

a) Prova constituída pela apreciação
e interrogatório sumário sobre proble
mas práticos bem definidos, caracterís
ticos da Especialidade; 

b) Os problemas a avaliar variarão
em tipo e predominância consoante a 
Especialidade e poderão ser constituí
dos por: 

- Observação de doentes, quer
directamente, quer por meios iconográ
ficos; 

- Apreciação de métodos semiológi
cos especiais, nomeadamente endosco
pias e registos gráficos; 

- Apreciação de métodos comple
mentares de diagnóstico; 

- Apreciação de preparações
microscópicas; 

c) O número de problemas não
deverá ser menor do que seis nem 
maior do que dez; 

d) Cada conjunto de problemas será
sorteado entre os candidatos; 

e) o candidato não poderá ser inter
rogado por mais de dois membro do 
Júri em cada problema; 

f) A duração total da prova não
poderá ser inferior a uma hora nem 
exceder hora e meia, não devendo a 
apreciação de cada problema demorar 
mais do que quinze minuto . 

§ 4. Prova prática:

a) as Especialidades Clínicas, a
cada candidato será atribuído um 
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doente sorteado de um conjunto previ
amente escolhido; 

b) O candidato observará durante
hora e meia o doente que lhe foi atri
buído podendo executar as técnicas 
não evasivas da Especialidade que 
forem adequadas e possíveis; 

c) Segue-se o relatório a elaborar no
prazo de hora e meia, de que conste 
história clínica, exame objectivo e 
diagnóstico clínico provisório e a sua 
justificação e terminando com a requi
sição escrita dos exames complementa
res que julgar convenientes para o 
diagnóstico definitivo; 

d) Recebidos os exames requisita
dos, o candidato elaborará relatório 
final de que conste: avaliação dos exa
mes complementares, discussão do 
diagnóstico diferencial, proposta tera
pêutica e prognóstico e para o qual dis
porá do período de uma hora. Durante 
este período poderá observar de novo o 
doente e executar técnicas não evasivas 
da Especialidade que forem adequadas 
e possíveis; 

e) Um destes períodos poderá ser
prolongado por mais de uma hora, se o 
Júri assim o entender antes do início 
das provas; 

f) Este relatório final será lido
perante o Júri, decorridos que sejam 
não menos de doze horas após o início 
da prova; 

g) O relatório final será apreciado
por não menos de três Membros do 
Júri que disporão de quinze minutos 
cada um para o efeito, dispondo o 
candidato de igual tempo para respon
der a cada Membro; 

h) as Especialidades não clínicas,
esta prova será substituída por execu
ção de técnicas próprias, nomeada
mente uma autópsia, exames radiográ
ficos ou laboratoriais, organizados em 
moldes paralelos, com as necessárias 
adaptações; 

i) Será designado um Membro para
prestar assistência ao candidato durante 
a execução da prova. 
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§ 5. Prova de interrogatório livre:

a) Consiste no interrogatório do can
didato por, pelo menos, três Membros 
do Júri sobre temas diferentes; 

b) Cada Membro do Júri disporá
para o efeito de um máximo de quinze 
minutos, dispondo o candidato de igual 
tempo para a sua resposta; 

c) A duração total da prova não
deverá exceder duas horas e meia. 

Art.º 31.º - 1. No início de cada 
prova será sorteada entre os candidatos 
a ordem de prestação de provas. 

§ 2. A ordem de prestação de pro
vas será em princípio a descrita nos 
números anteriores, podendo todavia o 
Júri, se assim achar conveniente, trocar 
a prova d'e avaliação sumária com a 
prática, para o total ou parte dos candi
datos. 

§ 3. Em cada prova, cada Membro
do Júri classificará por escrito dentro 
da escala de O a 20, sendo o resultado 
da prova obtido pela média das classi
ficações levada até à décima, compe
tindo ao Presidente mandar lavrar acta 
de que constem as classificações referi
das. 

§ 4. Cada prova será eliminatória,
sendo eliminados os candidatos que 
obtenham classificação inferior a dez 
valores. 

§ 5. Depois de cada prova, será
comunicado individualmente, por 
escrito, a cada candidato, se foi ou não 
admitido à prova seguinte. Em princí
pio, os resultados das provas curricula
res a teste de escolha múltipla serão 
enviados pelo correio. 

§ 6. O resultado final será a média
aritmética do resultado das cinco pro
vas, competindo ao Presidente mandar 
lavrar acta de que constem as classifi
cações parcelares. 

§ 7. No final das provas, será comu
nicado individualmente por escrito, a 
cada candidato, se foi ou não admitido 
no respectivo Quadro de Especia
lidades da Ordem dos Médicos. 

§ 8. Poderão ser passados certifica
dos de classificação final obtida em 
termos de Aprovado, Aprovado por 
Unanimidade e Aprovado por Una
nimidade com Distinção. 

a) Serão considerados aprovados
(aprovados por maioria) aqueles que 
nas suas provas tenham obtido valores 
negativos por parte de algum ou alguns 
Membros do Júri. 

b) Serão considerados aprovados por
unanimidade aqueles que só tenham 
obtido notas positivas na média final 
atribuída por cada um dos Membros do 
Júri. 

c) Serão considerados aprovados
unanimidade e distinção aqueles cuja 
média global final seja igual ou supe
rior a 16. 

SECÇÃO VII 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 0 32. 0 É condição prévia de 
admissão ao estágio de qualquer 
Especialidade ter o candidato conclu
ído com aproveitamento o Internato 
Geral, enquanto exista. 

Art. 0 33. º Na primeira direcção 
nomeada ao abrigo do presente regul 
mento o primeiro Presidente será me 
bro da Secção Regional que ora detém 
a presidência. 

Art. º 34. 0 Os casos omissos neste 
Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho acional Executivo sob pro
posta da Comissão Directiva do 
Colégio interessado. 

Art. º 35. º Este regulamento entra 
imediatamente em vigor conside
rando-se todos os serviços ou unidades 
na situação de idoneidade actual. 

Os Colégios de Especialidade deve
rão planificar para 1994 - 1995 a veri
ficação de idoneidades de todos os ser
viços que actualmente o possuem. 

co 



!BALANÇO/CONTAS 1

Contas de 1992 

PARECER DO CONSELHO 

FISCAL NACIONAL 

EXERCICIO DE 1992 

1. O Conselho Fiscal analisou o Relatório

e Contas de 1992, bem como o Orça

mento para 1993 do Conselho Nacional

Executivo.

2. Congratula-se pela forma como as

contas foram apresentadas, quer no

seu conteúdo, quer na transparência

das várias rúbricas e também pela

forma atempada como foram envia

das aos membros do Conselho Fiscal.

3. O Conselho Fiscal considera correc

tas as despesas de representação no

País e com os Colégios de Espe

cialidade.

4. O Conselho Fiscal Nacional considera

da maior importância a reformulação

do Fundo de Solidariedade.

5. O Conselho Fiscal recomenda uma

política adequada da racionalização de

recursos humanos e dos meios finan

ceiros.

6. O Conselho Fiscal congratula-se com

a presença dos Tesoureiros dos

Conselhos Regionais, na reunião

deste órgão, como anteriormente pro

posto.

Assim, somos de parecer que o Rela

tório, Balanço e Contas de 1992, bem 

como o Orçamento para 1993, sejam apro

vados. 

O Conselho Fiscal Nacional 

Dr. Carlos Alberto de Santana Maia 

Dr. José António Castelo Branco Mota 

� 
Prof. Dr. João Alberto Baptista Patrício 

/ú.. /4 �
--

j>-v.:} 0,.� /,.;��
Dr. Jaime dos Reis Duarte 

BALANÇO ANALÍTICO CONSOLIDADO 
31.12.92 
ACTIVO 

CONTAS NOME ACTIVO AMORT. ACTIVO 
BRUTO REINT. LÍQUIDO

43 IMOBILIZADO 

Imobilização Incorpórea 58.000$00 58.000$00 
58.000$00 58.000$00

IMOB. CORPÓREAS 

421 Edif. e Out. Construções 193.301.231$70 193.301.231 $70 
422 Edif. � Out. Construções 6.661.452$90 870.919$00 5.790.533$90
423 Equipamento básico 18.562.499$50 17 .228.436$1 O 1.334.063$40 
424 Equipamento de transp. 416.127$50 33.872$00 382.255$50
425 Ferramentas e utensílios 822.981$00 822.981$00
426 Equipamento Administ. 30.485.286$20 13.926.611$20 16.558.675$00 
429 Out. Imobiliz. Corpóreas 231.905$00 58.766$00 173.139$00

250.481.483$80 32.118.604$30 218.362.879$50 

INVEST. FINANC. 

41 Particip. de capital em 
empresas (Sanoseguros) 667.000$00 667.000$00 

667.000$00 667.000$00

CIRCULANTE 
EXISTÊNCIAS

32 Mercadorias 4.102.955$00 4.102.955$00
4.102.955$00 4.102.955$00

DÍV. DE TERCEIROS 

- CURTO PRAZO

211 Clientes C/C 2.270.254$20 2.270.254$20
218 Clientes Cobrança Duv. 367.410$00 367.410$00
24 Estado 523.875$00 523.875$00
25 Secções 95.600.822$60 95.600.822$60
26 Outros Devedores 61.873.952$30 61.873.952$30

160.636.314$10 160.636.314$10

12 DEPÓSITOS BANC.
E CAIXA 
Depósitos à Ordem 3.838.972$00 3.838.972$00

11 Caixa 650.000$00 650.000$00 
4.488.972$00 4.488.972$00

ACRÉSCIMOS E 
DEFERIMENTOS

272 Custos Diferidos 1.232.857$50 1.232.857$50 
1.232.857$50 1.232.857$50

TOTAL AMORTIZ. 32.118.604$30
TOTAL DO ACTIVO 421.667.582$40 389.548.978$10
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CONTAS 

71 
72 
75 

73+76 

1 BALANÇO/CONTAS 1 

BALANÇO ANALITICO CONSOLIDADO 

31.12.92 

FUNDO SOCIAL E PASSIVO 

CONTAS NOME FUNDO SOCIAL 
E PASSIVO 

FUNDO SOCIAL 

51 Fundo Social 244.340.000$80 
564 Reservas Matemáticas 68.800.000$00 
565 Fundo de Reserva 5.800.000$00 
568 Prov. Reserva Matemática 17.422.464$30 
574 Fundo Conserv. Imóveis 205.989$90 
575 Fundo de Assistência 10.037 .232$ 10 
576 Ext. Empréstimo Lei 2092 9 .941.873$10 
59 Resultados Transitados ( 126.510.280$40) 

230.037.279$80 

88 Resultados Líquidos do Exercício 109 .115 .399$60 
109.115.399$60 

DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO 

22 Fornecedores C/C 7.901.008$50 
24 Estado 1.334.622$00 

251 Subsídios e Pensões 1.344.495$30 
26 Outros Credores 38.950.679$60 

49.540.805$40 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 
274 Proveitos Diferidos 855.493$30 

855.494$30 

TOTAL FUNDO SOCIAL PASSIVO 389.548.978$ 10 

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS 

PROVEITOS E GANHOS CONSOLIDADOS 

31.12.92 

NOME 

Inscrição no Quadro de Especialistas 
Quotizações e Publicidade 
Proveitos Diversos 
Proveitos suplementares 
(Seguro UAP, verbas paritárias) 

7811+7813+7814+ 
7818+785+786+787+788 

79 

Outros juros e proveitos assimilados 
(Diplomas, propinas de exame, inscrição no quadro especialidade) 
Proveitos e ganhos extraordinários 

18 - ORDEM DOS MÉDICOS 

ANO DE 1992 

96.659.000$00 
114.152.002$00 

69.305$10 

41.019.408$00 

11.541.343$70 
2.871.021 $50 

266.312.080$30 

'\ 

.. 

1 
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Grécia: 

Espanha: 

França: 

Irlanda: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Países Baixos: 

Portugal: 

Reino Unido: 

gastrenterologia: 

Bélgica: 

Dinamarca: 

Grécia: 

Espanha: 

França: 

Irlanda: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Países Baixos: 

Portugal: 

Reino Unido: 

reumatologia: 

Bélgica: 

Dinamarca: 

Grécia: 

Espanha: 

França: 

Irlanda: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Países Baixos: 

Portugal: 

Reino Unido: 

KapôtoÃ.oyía 

cardiologia 

pathologie cardio-vasculaire 

cardiology 

cardi�logia 

cardiologie et angiologie 

cardiologie 

cardiologia 

cardio-vascular diseases; 

gastro-entérologie/ 
gastro-enterologie 

medicinsk gastroenterologi eller 
medicinske mave-tarmsygdomme 

yacr-rpev-n;poÃ.oyía 

aparato digestivo 

gastro-entérologie et hépatologie 

gastroenterology 

malattie dell'apparato digerente, 
della nutrizione e dei ricambio 

gastro-entérologie 

gastro-enterologie 

gastrenterologia 

gastroenterology; 

rhumatologie/ reumatologie 

reumatologi 

peuµa-roÂ.oyía 

reum;itología 

rhumatologie 

rheumatology 

reumatologia 

rhumatologie 

reumatologie 

reumatologia 

rheumatology; 

imuno-hemoterapia: 

Grécia: mµa-roÂ.oyía 

Espanha: 

Irlanda: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Portugal: 

Reino Unido: 

hematologia hemoterapia 

haematology 

· ematologia

hématologie

imuno-heinoterapia

haematology;

endocrinologia-nutrição: 

Grécia: EVÕOKPWOÂ.oyía 

Espanha: endocrinología y nutrición 

França: 

Irlanda: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Portugal: 

Reino Unido: 

- fisioterapia:

Bélgica:

Dinamarca: 

Grécia: 

Espanha: 

França: 

Itália: 

Países Baixos: 

Luxemburgo: 

Portugal: 

estomatologia: 

Espanha: 

França: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Portugal: 

neuropsiquiatria: 

Bélgica: 

Alemanha: 

Grécia: 

França: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Países Baixos: 

endocrinologie - maladies 
métaboliques 

endocrinology and diabetes 
mellitus 
endocrinologia 

endocrinologie, maladies du 
métabolisme et de la nutrition 

endocrinologia-nutrição 

endocrinology and diabetes 
mellitus; 

médicine physique/ fysische 
geneeskunde 

fysiurgi og rehabilitering 

(j)UOlKTJ ta"tplKTJ K<ll 
a1t0Ka-rácr-racrri 

rehabilitación 

rééducation et réadaptation 
fonctionnelles 

fisioterapia 

revalidatie 

rééducation et réadaptation 
fonctionnelles 

fisiatria; 

estomatología 

stomatologie 

odontostomatologia 

stomatologie 

estomatologi_a; 

neuropsychiatrie/ neuropsychiatrie 

Nervenheilkunde (Neurologie und 
Psychiatrie) 

veupoÂ.oyía - q>uxm-rptKTJ 

neuropsychiatrie 

neuropsichiatria 

neuropsychiatrie 

zenuw- en zielsziekten; 

dermatovenereologia: 

Bélgica: dermato-vénéréologie/ 
dermato-venereologie 

Dinamarca: dermato-venereologi eller hud-og 
k0nssygdomme 

Alemanha: 

Grécia: 

Espanha: 

França: 

Itália: 

Dermatologie und Venerologie 

6epna-roÇoyta-aq>po6tmoÂ.oyía 

dermatologia médico-quirúrgica y 
venereología 

dermatologie et vénéréologie 

dermatologia e venerologia 
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Luxemburgo: 

Países Baixos: 

Portugal: 

dermatologia: 

Irlanda: 

Reino Unido: 

venereologia: 

Irlanda: 

Reino Unido: 

radiologia: 

Alemanha: 

Grécia: 

Espanha: 

França: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Países Baixos: 

Portugal: 

radiodiagnóstico: 

Bélgica: 

Dinamarca: 

Alemanha: 

Grécia: 

Espanha: 

França: 

Irlanda: 

Luxemburgo: 

Países Baixos: 

Portugal: 

Reino-Unido: 

radioterapia: 

Bélgica: 

Dinamarca: 

Alemanha: 

Grécia: 

Espanha: 

França: 

Irlanda: 

Luxemburgo: 

Países Baixos: 
Portugal: 

Reino-Unido: 

dermato-vénéréologie 

dermatologie en venerologie 

dermatovenereologia; 

dermatology 

dermatology; 

venereology 

venereology; 

Radiologie 

aKnvoÀoyía - paÕtoÀoyía 

electrorradiología 

électro-radiologie 

radiologia 

électroradiologie 

radiologie 

radiologia; 

radiodiagnostic/ rõntgendiagnose 

diagnostisk radiologi eller 
r0ntgenunders0gelse 

R�diologische Diagnostik 

a Kn voÕtayvwcHt Kll 

· radiodiagnóstico

radiodiagnostic et imagerie
médicale

diagnostic radiology

radiodiagnostic

rádiodiagnostiek

radiodiagnóstico

diagnostic radiology;

radio-et radiumthérapie/ radio- en 
radiumtherapie 

terapeutisk radiologi eller 
sm\lebehandling 

Strahlentherapie 

a K'tl vo0Ep<l 7tEU,l KTj 

oncologia radioterápica 

oncologie, option radiothérapie 

radiotherapy 

. radiothérapie 

radiotherapie 

radioterapia 

radiotherapy; 
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medicina tropical: 

Dinamarca: tro'pemedicin 

Irlanda: tropical medicine 

Itália: medicina tropicale 

Portugal: medicina tropical 

Reino-Unido: tropical medicine; 

pedopsiquiatria: 

Dinamarca: b0rnepsykiatri 

Alem·anha: Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Grécia: 

França: 

Irlanda: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Portugal: 

Reino-Unido: 

geriatria: 

Espanha: 

Irlanda: 

Países Baixos: 

Reino-Unido: 

nefrologia: 

Dinamarca: 

Grécia: 

Espanha: 

França: 

Irlanda: 

Itália: 

Luxemburgo: 

Portugal: 

Reino-Unido: 

1tmoocpux,lÍnp1Kii 

pédo-psychiatrie 

child and adolescent psychiatry 

neuropsichiatria infantile 

psychiatrie infantile 

pedopsiquiatria 

child and adolescent psychiatry; 

geriatría 

geriatrics 

klinische geriatrie 

geriatrics; 

nefrologi eller medicinske 
nyresygdomme 

vEcppoÃoyía 

nefrología 

néphrologie 

nephrology 

nefrologia 

néphrologie 

nefrologia 

renal diseases; 

doenças infecto-contagiosas: 

Irlanda: 

Itália: 

Reino-Unido: 

communicable diseases 

malattie infettive 

communicable diseases; 

«Community medicine» (saúde pública): 

França: 

Irlanda: 

Reino-Unido: 

farmacologia: 

Alemanha: 

Espanha: 

santé publique et médecine sociale 

community medicine 

community medicine; 

Pharmakologie 

farmacologia clínica 

ri 
ti 
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Irlanda: 

Reino-Unido: 

clinical pharmacology and 
therapeutics 

clinical pharmacology and 
therapeutics; 

medicina do trabalho: 

Dinamarca: 

Alemanha: 
Grécia: 

França: 

Itália: 
Irlanda: 

Países Baixos: 

Portugal: 

Reino-Unido: 

imunalergologia: 

samfundsmedicin / arbejdsmedecin 

Arbeitsmedizin 
ta,ptKJÍ •TI epyaaiaç 

médecine du travai! 

medicina dei lavoro 
occupational medicine 

arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 

medicina do trabalho 

occupational medicine; 

Grécia: aÀÀEpy10Â.oyia 
Espanha: alergologia 

Itália: allergologia ed immunologia 
clínica 

Países Baixos: allergologie 

Portugal: imunalergologia; 

cirurgia gastro-intestinal: 

Bélgica: chirurgie abdominale/heelkunde 
op het abdomen 

Dinamarca: 

Espanha: 

França: 

Itália: 

medicina nuclear: 

Bélgica: 

Alemanha: 

Grécia: 

Espanha: 
França: 

Itália: 

Países Baixos: 
Portugal: 

Reino-Unido: 

kirurgisk gastroenterologi eller 
kirurgiske mave-tarmsygdomme 
cirugía dei aparato digestivo 

chirurgie viscérale 

chirurgia dell'apparato digerente; 

médecine nucléaire / nucleaire 
geneeskunde 

Nuklearmedizin 

7tUPTIVlKJÍ l<l'tPlKlÍ 

medicina nuclear 
médecine nucléaire 

medicina nucleare 

nucleaire geneeskunde 
medicina nuclear 

nuclear medicine; 

cirurgià maxilo-facial 
(formação de base de médico) 

Espanha: 

França: 

Itália: 

cirugía oral y maxilofacial 

chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie 

chirurgia maxillo-facciale; 

ciru.rgia dentária, da boca e maxilo-f acial 
(formação de base de médico e de dentista) 

Bélgica: stomatologie - chirurgie orale et 
maxillo-faciale/ stomatologie -
orale en maxiJlo-faciale chirurgie 

Alemanha: 

Irlanda: 
Reino-Unido: 

Zahn-, Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 
oral and maxillo-facial surgery 
oral and maxillo-facial surgery. 

Artigo 89 

1. O Estado-membro de acolhimento pode ex1g1r aos 
nacionais dos Estados-membros que desejem obter um dos 
diplomas, certificados ou outros títulos de formação de 
médico especialista não referidos nos artigos 49 e 69 ou 
que, ainda que referidos no artigo 69, não sejam concedi
dos num Estado-membro de origem ou de proveniência, 
que preencham as condições de formação definidas a esse 
respeito pelas suas próprias disposições legislativas, regula
mentares e administrativas.

2. Todavia, o Estado-membro de acolhimento tomará eni
consideração, no todo ou em parte, os períodos de forma
ção completados pelos nacionais referidos no n9 i e com- .
provados por um diploma, certificado ou outro título de
formação concedido pelas autoridades competentes do
Estado-membro de origem ou de proveniência, quando os
referidos períodos correspondam aos exigidos no Esta
do-membro de acolhimento para a formação especializada 
em causa.

3. As autoridades ou organismos competentes do Esta
do-membro de acolhimento, após terem verificado o
conteúdo e a· duração da formação especializada do interes
sado com base nos diplomas, certificados e outros títulos 
apresentados, informá-lo-ão da duração da formação com
plementar a efectuar, assim como dos domínios por ela 
abrangidos.

CAPITULO IV 

DIREITOS ADQUIRIDOS 

Artigo 99 

1. Sem prejuízo do disposto no n9 3, os Estados-membros 
reconhecerão como prova suficiente, em relação aos nacio
nais dos Estados-membros cujos diplomas, certificados e
outros títulos não satisfaçam o conjunto de exigências 
mínimas de formação previstas no artigo 239, os diplomas, 
certificados e outros títulos de médico concedidos por esses 
Estados-membros quando aprovem uma formação iniciada 
antes de: 

1 de Janeiro de 1986 para a Espanha e Portugal, 

1 de Janeiro de 1981 para a Grécia, 

20 de Dezembro de 1976 para os outros Estados-mem
bros, 

e acompanhados de um atestado comprovativo de que 
aqueles· nacionais se dedicaram efectiva e licitamente às 
actividades em causa durante, pelo menos, três anos conse
cutivos dos cinco anos que precederem a emissão do 
atestado. 
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2. Sem prejuízo do disposto no n9 4, os Estados-membros
reconhecerão como prova suficiente, em relação aos nacio
nais dos Estados-membros cujos diplomas, certificados e 
outros títulos de médico especialista não satisfaçam as
exigências mínimas de formação previstas nos artigos 249 a 
279, os diplomas, certificados e outros títulos de médico
especialista concedidos por esses Estados-membros, quan
do aprovem uma formação iniciada antes de:

1 de Janeiro de 1986 para a Espanha e Portugal, 

1 de Janeiro de 1981 para a Grécia, 

20 de Dezembro de 1976 para os outros Estados-mem
bros. 

No que respeita aos diplomas, certificados e outros títulos 
de médico especialista, o Estado-membro de acolhimento 
pode exigir que estes sejam acompanhados de um certifica
do emitido pelas autoridades ou organismos competentes 
do Estado-membro de origem ou de proveniência atestando 
o exercício da actividade de médico especialista em causa
durante um tempo equivalente ao dobro da diferença
existente entre a duração da especialização no Esta
do-membro de origem ou de proveniência e a duração
mínima de formação referida no título III, quando aqueles
não correspondam aos períodos mínimos de formação
referidos nos artigos 269 e 279 

Tod;via, se no Estado-inembro de acolhimento for exigi
do, antes das datas referidas no primeiro parágrafo, um 
período mínimo de formação inferior ao estabelecido nos 
artigos 269 e 279, a diferença mencionada no segundo 
parágrafo só pode ser determinada em função do período 
mínimo de formação previsto neste Estado. 

3. No. que respeita aos nacionais dos Estados-membros
cujos diplomas, certificados e outros títulos de médico
sancionem uma formação adquirida nos territórios da 
antiga Reptiblica Democrática Alemã e que não satisfaçam
o conjunto de exigências mínimas de formação previstas no 
artigo 239, os Estados:membros que não a Alemanha 
reconhecerão como prova suficiente os referidos diplomas, 
certificados e outros títulos: 

se sancionarem uma formação iniciada antes da unifica
ção alemã, 

se facultarem o exercício das actividades de médico em 
todo o território da Alemanha nas mesmas condições 
que os títulos emitidos pelas autoridades competentes 
alemãs referidos na alínea c), pontos 1 e 2, do artigo 
39, e, 

se acompanhados de um atestado passado pelas autori
dades competentes alemãs comprovativo de que aqueles 
nacionais se dedicaram efectiva e licitamente às activi
dades em causa na Alemanha durante, pelo menos, três 
anos consecutivos dos cinco anos que precederam a 
emissão do atestado. 

4. No que respeita aos nacionais de Estados-membros
cujos diplomas, certjficados e outros títulos de médico
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especialista sancionem uma formação adquirida nos territó
rios da antiga República Democrática Alemã e que não 
satisfaçam as exigências mínimas de formação previstas nos 
artigos 249 a 279, os Estados-membros que não a Alema
nha reconhecerão como prova suficiente os referidos diplo
mas, certificados e outros títulos: 

se sancionarem uma formação iniciada antes de 3 de 
Abril de 1992 e 

se permitirem o exercício como especialista da activida
de em causa em todo o território da Alemanha nas 
mesmas condições que os títulos aí emitidos pelas 
autoridades competentes alemãs a que se referem os 
artigos 59 e 79 

Podem, todavia, exigir que esses diplomas, certificados e 
outros títulos sejam acompanhados de um atestado passa
do pelas autoridades ou pelos organismos competentes 
alemães, comprovativo do exercício, como especialista, da 
actividade em causa durante um período equivalente ao 
dobro da diferença existente entre o período de formação 
especializada no território alemão e o período mínimo de 
formação· estabelecido no título III quando aqueles não 
correspondam aos períodos mínimos de formação estabele
cidos nos artigos 269 e 279 

5. Os Estados-membros reconhecerão como prova sufi
ciente, no que respeita aos nacionais dos Estados-membros 
cujos diplomas, certificados e outros títulos de médico ou 
de médico especialista não correspondam às denominações 
que figuram relativamente a cada Estado-membro nos 
artigos 39, 59 ou 79, os diplomas, certificados e outros 
títulos emitidos por esses Estados-membros, acompanha
dos de um certificado emitido pelas autoridades ou organis
mos competentes. Este certificado atestará que esses diplo
mas, certificados e outros títulos de médico ou de médico 
especialista sancionam um formação conforme às disposi
ções do título III referidas, consoante o caso, nos artigos·
29, 49 ou 69 da presente directiva, e que são equiparadas 
pelo Estado-membro que os emitiu àqueles cujas denomi
nações figuram, consoante o caso, nos artigos 39, 59 ou 79 
da presente directiva.

6. Os Estados-membros que tenham revogado as disposi
ções legislativas, regulamentares e administrativas relativas 
à emissão dos diplomas, certificados e outros títulos de 
neuropsiquiatria, de radiologia, de cirurgia cárdio-torácica, 
de cirurgia vascular, de cirurgia gastro-intestinal, de hema
tologia biológica, de fisioterapia ou de medicina tropical e
tomado medidas relativas a direitos adquiridos a favor dos
seus próprios µacionais, reconhecerão aos nacionais dos 
outros Estados-membros o direito de beneficiar dessas·
mesmas medidas, desde que os diplomas, certificados e
outros títulos de neuropsiquiatria, de radiologia, de cirur
gia cárdio-torácica, de cirurgia vascular, de cirurgia gas
tro-intestinal, de 'hematologia biológica, de fisioterapia ou
de medicina tropical destes últimos reúnam as condições 
pertinentes referidas quer no n9 2 do presente artigo quer 
nos artigos 24'1, 259 e 279, e na medida em que estes 
diplomas, certificados e outros títulos tenham sido emitidos 
antes da data a partir da qual o Estado-membro de 

') 



ACTUALIDADE • 
REGULAMENTO DO CONSELHO NACIONAL DO 

MÉDICO INTERNO 

SECÇÃO I - Disposições genéricas 

Art2 12 -O Conselho Nacional do Mé
dico Interno é um Conselho consultivo da 
Ordem dos Médicos regendo-se pelo art2 

76º do Estatuto da Ordem dos Médicos. 

SECÇÃO II - Do Conselho Nacional 
do Médico Interno 

Art2 22 
- Compete ao Conselho Nacio

do Médico Interno: 

a) -Promover o estreitamento das re
lações científicas e profissionais dos mé
dicos em formação; 

b) -Zelar pela valorização dos inter
natos médicos; 

c)-Apreciar, discutir e dar parecer so
bre todos os assuntos que digam respeito 
aos Internatos Médicos a solicitação do 
CNE; 

d)- Pronunciar-se sobre os temas pro
postos pelo CNE, Conselhos Regionais 
ou Médicos a título individual ou colec
tivo, sob a forma de parecer ou pela par
ticipação activa em reuniões e grupos de 
trabalho; 

e)-Elaborar estudos e propostas pró
rias, ou em colaboração com outros ór
ãos da Ordem dos Médicos; 

f) -Promover a participação dos Mé
dicos Internos na resolução dos seus pro
blemas; 

g) -Representar a Ordem dos Médico , 
por delegação do Conselho acional Exe
cutivo, junto das entidade oficiais acio
nais e Internacionais e Organismos rela
cionados com o Médico Internos; 

h) -Propor a designação de assessores
técnicos, quando necessário (em confor
midade com o di posto no Art2 76º do Es
tatuto da Ordem dos Médicos); 

i)-Cooperar, dentro do enquadramento 
legal aplicável, com Organismos respon
sáveis pela orientação, programas e e -
quemas de educação médica pós-graduada; 

j) -Propor ao Conselho acional Exe
cutivo a revisão das Idoneidades Forma-

tivas e dos Programas de Internatos de 
Especialidade (estas propostas deverão 
ser enviadas sob a forma de parecer fun
damentado); 

SECÇÃO m - Composição e Funções
dos seus membros

Art2 3º -O Conselho Nacional do Mé
dico Interno é constituído por: 

a) - Um Coordenador nomeado pelo
Conselho Nacional Executivo mediante 
proposta do próprio Conselho Nacional 
do Médico Interno, de entre os seus mem
bros, que terá assento no Conselho Nacio
nal Executivo com funções consultivas 
(conforme o disposto no Art. 612 do Esta
tuto da Ordem dos Médicos); 

b)-Um Secretariado igualmente no
meado pelo Conselho Nacional Execu
tivo após proposta da lista vencedora Na
cional obtida por sufrágio universal, 
secreto de acordo com o regulamento elei
toral, constituído por oito elementos. 

Em cada região será nomeado um 
Coordenador Regional. 

Art2 4º -São funções do Coordenador: 

a) -Convocação das reuniões do Con
selho Nacional do Médico Interno e ela
boração da respectiva Ordem de Traba
lhos; 

b) - Distribuição pelos membros do
Conselho dos documentos relativos aos 
assuntos a tratar; 

c)- Representação do Conselho, a ní
vel nacional e internacional, podendo de
legar esta função em qualquer dos mem
bros do Con elho acional do Médico 
Interno. 

Art2 5º -Substituição dos membros do 
Conselho Nacional do Médico Interno; 

a) - O Coordenador será substituído,
nos eus impedimento temporários, por 
um membro designado em reunião do 
Con elho acional do Médico Interno. 
Sempre que o impedimento tenha duração 
superior a dois meses o Coordenador sub 
tituto será designado pelo Conselho a-

cional Executivo mediante proposta do 
Conselho Nacional do Médico Interno; 

b) -Os membros do Secretariado e os
Vogais poderão ser substituídos, nos seus 
impedimentos temporários, mediante pro
posta da Comissão Regional do Médico In
terno, ou caso esta não exista, pelo Con
selho Nacional do Médico Interno. Sempre 
que o impedimento tenha duração superior 
a dois meses os substitutos serão desig
nados pelo Conselho Nacional Executivo 
mediante proposta do Conselho Nacional 
do Médico Interno. 

SECÇÃO IV - Das Eleições e 
Mandato do Conselho Nacional do 
Médico Interno 

Artº 6º -O Regulamento eleitoral do 
CNMI será o que for aprovado em Plená
rio dos Conselhos Regionais para os Co
légios da Especialidade, sendo o universo 
eleitoral o de todos os médicos em situa
ção de formação nomeadamente o Inter
nato Geral e Internato Complementar. 

SECÇÃO V - Das reuniões do 
Conselho Nacional do Médico Interno 

Art2 7º - As reuniões ordinárias terão a 
periodicidade bimensal. 

As reuniões extraordinárias reali
zar-se-ão sempre que o Coordenador ou 
um mínimo de três membros do Conselho 

acional do Médico Interno o conside
rem necessário. 

SECÇÃO VI -Das Disposições Finais 

Artº 8º - De forma a manter a funcio
nalidade deste Conselho Consultivo, deve 
o Conselho Nacional Executivo e os Con
selhos Regionais desenvolver todos os es
forços para manter o Conselho Nacional
do Médico Interno informado sobre toda a
documentação relativa aos Internatos Mé
dicos.

Artº 9º - Os casos omis os deverão ser 
sujeitos a parecer do Conselho acional do 
Médico Interno e de acordo com o Estatuto 
da Ordem dos Médicos. 
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PROTOCOLO 

PROTOCOLO - B.P.A. / ORDEM DOS MÉDICOS 

A Ordem dos Médicos (O.M.) é 
uma instituição que zela pelo 
exercício qualificado da Medicina, 
com referências de ÉTICA e 
DEONTOLOGIA profissional, 
universalmente aceites. 

A formação técnico-profissional 
-ontinuada dos Médicos e uma
'l'llf'ntegração harmoniosa no tecido

social são duas preocupações 
constantes dos seus dirigentes 
actuais. 

Em boa hora vem a Ordem dos 
Médicos celebrar este importante 
acordo de cooperação com o 
Grupo BPA - Banco Português do 
Atlântico, uma instituição finan
ceira nacional das mais prestigia
das. Pretende-se, assim, alargar o 
leque de relacionamento institu
cional da Classe Médica, abran
gendo outras instituições, forças 
sociais e agentes económicos. 

Com a vasta gama de apoios e 
erviços postos à disposição me

diante a assinatura do actual pro
toco lo, espera-se ultrapassar a 
presente conjuntura com menores 
sacrifícios, em especial para os 
jovens médicos em início de car
reira. 

Lisboa, 15 de Outubro de 1993. 

PEL'A ORDEM DOS MÉDICOS 

� 
DR. CARLOS ALBERTO Dj\SANTANA MAIA 

((��ÇgJ) ��¼,�. 
DR. RASIKIAL RAHCHOOD 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

BANCO PORTUGUÊS DO 
ATLÂNTICO 

ORDEM DOS MÉDICOS 

Entre o Banco Português do 
Atlântico, S.A., com sede na Praça D. 
João I, no Porto, Pessoa Colectiva nº 

500697477, com o capital social de 
I00.000.000.000$00, matriculado sob o 
nº 1/790910 Conservatória do Registo 
Comercial no Porto, adiante designado 
por Banco, neste acto representado por 
Abílio Xavier Giraldo do Rosário, 
Administrador e João Manuel Manso 
Neto, Director Central, e a Ordem dos 
Médicos, com sede na Avenida 
Almirante Gago Coutinho, nº 151 pes
soa Colectiva nº 500984492, neste acto 
representado por Carlos Alberto Raposo 
Santana Maia, Bastonário e Rasiklal 
Ranchhod, membro do Conselho de 
Tesoureiros, é celebrado o seguinte pro
tocolo: 

Cláusula l,ª 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

Têm acesso a este protocolo os mem
bros da Ordem dos Médicos 

Cláusula 2,ª 

LINHAS DE CRÉDITO 

Ao abrigo deste protocolo são abertas 
linhas de crédito, para os membros da 
Ordem dos Médicos, em condições 
especiais: 

A) CRÉDITO PROFISSIONAL

O BPA disponibilizará anualmente
três milhões de contos com possível rea
justamento de acordo com a intensidade 
de utilização pelos beneficiários. 

Finalidade 
Apoiar investimentos relacionados 
com a actividade profissional no
meadamente: 

- Instalação, trespasse e remodela
ção de consultórios e laboratórios;

- Aquisição de equipamento cientí
fico;

- Aquisição de equipamento infor
mático;

Montante máximo por operação 
Sem limite, dependente da capaci
dade financeira do cliente e do mon
tante do investimento. 
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Fonna 
-Livrança
-Contrato de mútuo (Conta emprés-

timo)
-Contrato de abertura de crédito

(Conta empréstimo)

• Prazo Máximo

5 anos contados a partir da primeira
utilização, com um período de
carência máximo de 12 meses.

Taxa de Juro

Variável entre PR BPA+ 0,5% e PR
BPA + 2,5% em função do risco,
prazo e montante da operação.

Reembolso

Prestações mensais, trimestrais ou
semestrais.

Garantias

A decidir por análise casuística

B) CRÉDITO PERSONALIZADO

Utilização
Livre

Montante Máximo
Sem limite dependendo da capaci
dade financeira do cliente

Prazo

-Mínimo de 6 meses
-Máximo de 36 meses

Taxa de Juro 

A praticada em cada momento pelo 
Banco para operações idênticas em 
tennos de risco, prazo e montante. 

• Reembolso

Prestações mensais constantes

• Garantia

Livrança subscrita pelo mutuário e
cônjuge

C) CRÉDITO IMEDIA TO

O Banco Português do Atlântico
coloca à disposição dos membros da 
Ordem dos Médicos que possuírem
aplicações financeiras no Banco
uma linha de crédito especial nas
seguintes condições:
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Limite 

100% do valor das aplicações finan
ceiras no BP A 

Fonna 

-Livrança
-Contrato de mútuo (Conta

Empréstimo)

Prazo máximo 

5 anos contados a partir da utiliza
ção, com um período de carência 
máximo de 12 meses. 

Taxa de Juro 

-Se as aplicações financeiras cons
tituírem recursos do Banco
(Depósito a Prazo, Conta TOP,
Conta Master, Contas de Pou
pança):

• Taxa de juro negociada para a apli
cação financeira, acrescida de
2,00%,. revisivel nas datas de ven
cimento dos juros.

• Neste caso a periodicidade dos
juros da aplicação tem de coincidir
com a periodicidade dos juros do
crédito.

-Se outras aplicações financeiras
(Fundos Primogeste, Fundos
Imoprimus, Fundos Fipor. . .  ):

• Taxa de juro Prime Rate BP A que
estiver em vigor no início do pe
ríodo de contagem de juros.

Reembolso 

Prestações mensais, trimestrais ou 
semestrais. 

Garantia 

Penhor da aplicação financeira 

D) CRÉDITO À HABITAÇÃO

CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE 
HABITAÇÃO 

Montante 

-Até 100% do valor da avaliação 
-Sem limite de crédito

Prazo Máximo 

25 anos variando em função da 
idade do proponente 

Modalidades 

-Taxa variável de 15,50% nominal
para o total do capital mutuado,
revisível de acordo com a taxa de
referência do crédito Habitação
BPA.

-Taxa fixa a 3 meses de 13,125%
nominal para todo o capital mu
tuado, com ou sem amortização de
capital previamente definida no
plano de prestações.

-Taxa fixa a 6 meses de 13,00%
nominal para todo o capital mu
tuado, com ou sem amortização de
capital previamente definida no
plano de prestações.

-Taxa fixa a 1 ano de 12,875%
nominal para todo o capital mu
tuado, com ou sem amortização de
capital previamente definida no
plano de prestações.

-Taxa fixa a 2 anos de 12,75%
nominal para todo o capital mu
tuado, com ou sem amortização de
capital previamente definida no
plano de prestações.

-Taxa fixa a 3 anos de 12,625%
nominal para todo o capital mu
tuado, com ou sem amortização de
capital previamente definida no
plano de prestações.

-Taxa fixa a 5 anos de 12,50%
nominal para todo o capital mu
tuado, com ou sem amortização de 
capital previamente definida no 
plano de prestações.

-Taxa fixa a 3 ou 5 anos para todo
o capital mutuado, com cresci
mento anual da prestação de 2,5%
ou 5% durante o período de fixa
ção da taxa.

-Taxa mista com uma percentagem
do capital mutuado concretizável a
taxa variável (actualmente 15,5%
nominal) e o restante a taxa fixa -
com ou sem crescimento anual de
2,5% (taxa fixa a 3 anos) ou 5%
(taxa fixa a 5 anos) da prestação
mensal - sendo a divisão destas
duas parcelas livremente nego
ciada com o cliente.

- -- -- -- - - ----- - -- --



- As taxas fixas indicadas são as
praticadas neste momento pelo 
Banco, admitindo-se a sua altera
ção em função das condições de 
Mercado. Uma vez fixada a taxa 
para uma operação, esta manter
-se-à até final do período de fixa
ção de taxa. 

Garantias 

- hipoteca do imóvel
- seguro de vida crédito à habitação.

Reembolso 

Prestações mensais 

ET)ITO �ARA SINALIZAÇÃO DE 
A.BITAÇAO 

-

Montante 

Sem limite dependendo da capaci
dade financeira do cliente e do valor 
da transacção. 

Prazo 

- Mínimo de 6 meses
- Máximo de 36 meses

Taxa nominal actual 

Taxa variável do crédito à habitação 
em vigor no momento de concessão 
do crédito. 

Garantias 

Livrança subscrita pelo mutuário e 
cônjuge 

CRÉDITO PARA MOBILAR O LAR 

Montante 

Sem limite dependendo da capaci
dade financeira do cliente. 

Prazo 

Mínimo de 6 meses 
Máximo de 36 meses 

Taxa de Juro 

A praticada em cada momento pelo 
Banco para operações idênticas em 
te1mos de risco, prazo e montante. 

PROTOCOLO 

Garantia 
Livrança subscrita pelo mutuário e 
cônjuge 

CRÉDITO PARA OBRAS E 
BENFEITORIAS 

Montante 
Sem limite dependendo da capaci
dade financeira do cliente 

Prazo 
- Mínimo de 6 meses
- Máximo de 36 meses

Taxa de Juro 
A praticada em cada momento pelo 
Banco para idênticas operações em 
termos de risco, prazo e montante. 

Garantia 
Livrança subscrita pelo mutuário e 
cônjuge 

O BPA enquadra o crédito à habita
ção numa solução global, adaptada 
caso a caso, de acordo com as neces
sidades do cliente. Assim disponibi
liza ainda, entre outros os seguintes 
produtos/serviços: 

SERVIÇO CHAVE NA MÃO 

Apoio total no tratamento da docu
mentação necessária ao crédito 
Disponível apenas em Lisboa e no 
Portó. 

SERVIÇO ÚTIL 

Assegurar a instalação de água, luz e 
telefone na nova habitação Disponí
vel apenas em Lisboa e no Porto. 

CRÉDITO MUDANÇA DE LAR 

Permite o financiamento global na troca 
de habitação 

SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIAS 
DE CRÉDITO À HABITAÇÃO 

Assegura a transferência rápida de 
crédito à habitação de outras Instituições 
de Crédito para o BPA. 

E) AUTORIZAÇÃO DE SAQUE A
DESCOBERTO 

Possibilidade de recorrer a esta
modalidade de crédito de curto
prazo, até ao limite de 500 cts, pelo 
prazo de 20 dias, mediante análise 
casuística 

A aprovação das condições genéricas
para estes créditos não invalida a apreci
ação casuística das operações. 

Cláusula 3,ª 

SEGUROS 

Através da Luso Atlântica - Media
dora de Seguros será facultado o acesso 
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a um package de seguros especifico para 
os membros da Ordem dos Médicos que 
contempla as seguintes coberturas: 

A) ACIDENTES DE TRABALHO -
EMPREGADA DOMESTICA

B) ACIDENTES PESSOAIS

C) RISCOS MÚLTIPLOS
HABITAÇÃO

D) AUTOMÓVEL

E) SEGURO DE SAÚDE

F) RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

G) ACIDENTES DE TRABALHO

- Trabalhador por conta própria

- Trabalhador por conta de outrém

H) RISCOS MÚLTIPLOS
EQUIPAMENTO

1) RISCOS MÚLTIPLOS EMPRESA

Cláusula 4, ª 

SERVIÇOS E PRODUTOS BPA 

É facultado o acesso a: 

• Pagamento de despesas periódicas

Cofres de aluguer 

• Guarda e custódia de títulos

Produtos de natureza financeira, 
entre os quais a Conta TOP, a Conta 
Master, o Depósito a Prazo a 3 anos, 
etc. 

Cláusula s, ª 

PRODUTOS DE PARTICIPADAS 
BPA 

Será facultado o acesso a produtos e 
serviços do Grupo BP A, em condições 
competitivas, designadamente: 
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Leasing Mobiliário, através da LEA
SING ATLÂNTICO 

• Aluguer de Longa duração, através
da LUSO ATLÂNTICA

• Leasing Imobiliário, através da
LEASIMPOR

• Produtos Financeiros com benefícios
fiscais, através da BPA VIDA/
PRAEMIUM

• Arrendamento habitacional e comer
cial, através da AGII

• Apoio especializado ao consumo e
investimento, através da CREDI
NOVA.

Cláusula 6,ª 

TERMINAIS DE PAGAMENTO 
AUTOMÁTICO 

Colocação de Terminais de Paga
mento Automático em Consultórios e ou 
Clínicas com comparticipação nos cus
tos de instalação. 

Cláusula 7,ª 

MEIOS DE PAGAMENTO 

Será facultado aos beneficiários do 
protocolo o acesso a meios de paga
mento de prestígio: 

• Cartão Eurocheque - válido em
Portugal e na Europa

- Cartão de débito

- Cartão garantia de Eurocheques e
cheques BPA

Cartão Visa - Cartão de crédito 
internacional 

Cartão AMEX - Cartão internacio
nal de pagamento American Express 

Cláusula 8.ª 

MULTITEL 

Acesso ao Multitel, serviço de 
Videotex, prestado pela TST a nível 
nacional, que permite aos seus clientes 
efectuar compras, realizar operações 
bancárias, consultar bases de dados e 
informações diversas e comunicar à dis
tância. 

Cláusula 2, ª 

CRÉDITO PARA JOVENS 

O Banco disponibiliza aos filhos d 
membros da Ordem dos Médicos linh· 
de crédito para diversos fins, incluindo o 
crédito à habitação e o financiamento de 
cursos superiores e cursos específicos. 

Cláusula 10.ª 

VALIDADE 

Este Protocolo tem validade de um 
ano, renovável. 

As condições financeiras menciona
das neste Protocolo são susceptíveis de 
alteração, em função de mudanças sensí
veis das condições de mercado, obri
gando-se o BPA a comunicar à Ordem 
dos Médicos com a antecedência 
quinze dias. 

O presente Protocolo é passível de 
alterações, desde que acordadas por 
ambas as partes. 

Lisboa, 15 de Outubro de 1993 

ADENDA 

O Banco Português do Atlântico 
coloca ainda à disposição dos membros 
da Ordem dos Médicos o acesso a 
Linhas de Crédito específicas das 
Participadas do Grupo: 

p 
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LEASIMPOR-COMPANHIA 
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 
IMOBILIÁRIA SA 

Dois milhões de contos destinados a 

aquisição de espaços para consultórios. 

Condições 

Taxa Indexada 

- Para operações a té 25.000

cts ..................................... PR

BPA+ 2,00 %

- Para operações superiores a

25.000 cts ............................... PR

BPA+l,50 %

- Indexação a processar, nas rendas

vincendas, para variações da PR

BP A superiores a 0,50%

Taxa fixa 

- Taxa fixa BP A para operações a 5

anos, acrescida de 0,5%

-Taxa a fixar por períodos de 5

anos

Prazo Máximo 

-Até 15 anos

LEASING ATLÂNTICO -
COMPANHIA DE LOCAÇÃO 

INANCEIRA MOBILIÁRIA SA 

Três milhões de contos destinados a 

aquisição de espaços para consultórios. 

Condições 

Taxa Indexada 

-Para operações a té 10.000 

cts ................................... .... PR 

BPA+ 2,00% 

- Para operações superiores a

10.000 cts ................................. PR

BPA+ 1,50%

- Indexação a processar, nas rendas

vincendas, para variações da PR

BPA superiores a 0,50%.

CHANCELLA 
AGUARDENTE VELHA 

A Casa Ferreira 
orgulha-se de ter posto 

a sua chancela nesta aguardente. 
A rigorosa selecção, 

a ausência de aditivos artificiais 
e o longo envelhecimento 

em cascos de carvalho nacional 
são o garante da sua autenticidade. 

CASA FERREIRA, DESDE 1751. 

A CERTEZA 

DO AUTÊNTICO 



OPINIÃO 

O PROBLEMA DA IDONEIDADE 
• DR. ANTÓNIO MOREIRA PIRES

Idoneidade significa um conjunto de 
atributos, técnicos, morais e deontológicos, 
traduzindo-se numa determinada capaci
dade 

Para um Serviço poder ser considerado 
idóneo, toma-se ainda necessário oferecer 
a sua disponibilidade sem reservas, numa 
atitude de doação aos outros e à Comuni
dade. 

Oferecer esta disponibilidade significa 
um compromisso com certas regras. 

Um Serviço para merecer a credibili
dade, terá de estar apetrechado humana e 
tecnicamente a produzir trabalho em qua
lidade e quantidade, que permita também 
aos jovens internos uma possibilidade real 
de uma sólida formação profissional. 

Tem décadas a aceitação da doutrina fi
sófica e pedagógica que propõe como 

ideal uma escola pequena para cada pro
fessor - poucos alunos para cada mestre. 

Desse modo, além de uma mais eficaz 
formação, o prob_lema da classificação dos 
alunos fica apenas dependente do conhe
cimento vivencial do dia-a-dia e do crité
rio honesto e justo do professor, ainda que 
possa ser complementada por outros mé
todos. 

Se o professor for uma pessoa bem for
mada moral e psíquicamente equilibrada, 
terá o aluno garantida a sua apreciação 
com critério justo e salvaguardado de fac
tores de risco característico dos testes ou 
dos exames tradicionais, só por si passíveis 
de gritantes injustiças. 

Se a preparação de um aluno estiver de
pendente de estruturas monopolizadoras e 
sem liberdade de escolha ou sem alterna
tiva, a injustiça poderá ser mesmo enqui- • 
losante e brutal. 

Um Serviço para 
merecer a 
credibilidade, terá de 
estar apetrechado 
humana e 
tecnicamente a 
produzir trabalho em 
qualidade e 
quantidade, que 
permita também aos 
jovens internos uma 
possibilidade real de 
uma sólida formação 
profissional 

As formas de opressão podem ser infe-
1 izmente avassaladoras e sufocantes, 
mesmo para além dos períodos de forma
ção. 

É o domínio das estruturas sociais, po
líticas e profissionais que podem constituir 
até, uma forma de neocolonislismo mo
derno - renovada forma de exploração 
como última consequência. 

No nosso entender, o critério de ido
neidade dos Serviços médicos deverá de
pender apenas e tão somente estar depen
dente das já referidas condições e nunca 

condicionadas a valores estereotipados, 
teóricos ou teocratas, disfarçando o culto 
da personalidade ou interesses por ven
tura corporativos, mesquinhos, caseiros 
ou familiares. 

Bem seria que a maior parte, senão to
dos os Serviços, fossem dotados de con
dições técnicas e humanas, que se identi
ficassem com as normais exigências e 
assim duas finalidades sociais se conse
guiriam. 

A primeira era um bom nível técnico 
generalizado, proporcionando um correcto 
atendimento dos doentes e a segunda era 
o poder de livre escolha do Serviço onde
os internos estagiarem.

No nosso contexto, a preferência prio
ritáris na escolha de vagas em Serviços 
considerados modestos em relação aos 
mais ricos em equipamentos, significa 
sem dúvida que haverá outros valores tam
bém prioritários os quais não só devem ser 
respeitados como estimulados .. 

Tomando o exemplo da Suíça, todo o 
Hospital Cantonal é dotado e condições 
técnicas que lhe pennitem praticar qualuer 
tipo de serviços médicos ou cirurgicos 
com qualidade. 

A hipertrofia entre nós verificada, esti
mulada e repetidamente errada em relação 
aos grandes hospitais, além de elevados 
custos até de administração, apresenta dois 
grandes inconvenientes. 

O primeiro como demasiado concen
trativo, não resolve como escandalosa
mente se verifica o problema das listas de 
espera. 

O segundo é que promovendo um certo 
monopólio se possa traduzir em formas 
de poder social com resultado negativo. 

Sempre que uma legislação promova 
os monopólios, em princípio podemos 
pensar que a concentração monopolista 
em qualquer domínio, poderá ser uma 
forma potencial de corrupção de conse
quências bem patentes no mundo actual. 

Quantas vezes o fariseísmo do poder e 
da opulência se destina também a uma 
promoção social e consequentemente eco
nómica, tornando insuspeito o mais gros
seiro incumprimento dos preceitos ou re
gulamentos em que proventura até possam 
estar comprometidos na sua elaboração. 

Pretender exigir aos outros o que os 
próprios porventura não cumprem, seria 
além do mais uma forma de incoerência. 
e falsidade. 
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NOTÍCIAS 

� � 

CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMAÇAO 

Tomar a Ordem a casa de todos os médicos foi um dos prin
cípios fundamentais do programa sufragado pela grande maioria 
dos médicos portugueses. 

Vários associados, sobretudo internos de especialidade e 
médicos a trabalhar fora dos distritos de Lisboa e Grande Lisboa, 
manifestaram a necessidade de a Ordem facilitar o acesso a 
informação adequada e actualizada e a equipamentos modeladores 
de informação. 

Um Centro de Documentação aparece assim como um dos ins
trumentos para cumprir o programa, capaz de trazer muitos pro
fissionais à Ordem e de ajudá-los nas suas tarefas de aprefeiço
amento. 

É neste contexto que, por proposta dos Conselhos Distritais 
de Lisboa e Grande Lisboa, a Secção Regional do Sul decidiu 
criar um Centro de Documentação e Informação. 

O seu âmbito poderá contemplar um acervo actualizado de arti
""'1Ji,.s científicos, de legislação da área da saúde e ainda equipa
wnto capaz de reproduzir, organizar, e tranferir documentos e

outra informação. 
A criação deste Centro, dada a sua relativa complexidade 

deve processar-se faseadamente, já que pressupõe, entre outros, 
instalações, tecnologia e recursos humanos motivados e treina
dos. 

Assim sendo e para iniciar este Centro vimos anunciar que a 
partir de 13 de Dezembro todos os Médicos poderão utilizar este 
Centro para pesquisa bibliográfica. 

A Sra. O.Teresa de Sousa receberá os pedidos feitos através 
do telefone, fax ou carta .. Desde que sejam indicadas três pala
vras chave, a resposta em forma de resumos dos artigos dispo
níveis será rápida e gratuita. 

grais das revistas a Ordem dos Médicos encarregar-se-á de os 
obter e enviar dentro de 30 dias contra o pagamento de Esc. 
350$00 se o artigo for nacional ou ESC. 1.750$00 por cada 10 
páginas se o artigo for internacional. 

No caso do associado estar interessado em obter os artigos inte- Telefone: 847 06 54 - Ext. 122 Fax: 847 12 15 

INTERNATOS PARCELARES? 

Exmo. Senhor Ministro 
Excelência, 

A Ordem dos Médicos tem conhecimento de que vários internos 
do Internato Complementar estão a ser obrigados, quando a frequentar 
estágios parcelares, a realizar o tempo semanal de urgência no serviço 
de origem, muitas vezes em cidade diferente. 

Não raro, e mais gravemente, são obrigados pelas administrações a 
duplicar o tempo semanal de urgência, um dos períodos não remunerado. 

Para além da questão de natureza sindical para a qual alertamos 
V. Exa., não pode a Ordem dos Médicos no âmbito das atribuições
que lhe são próprias, deixar de reafirmar:

-O Internato Complementar é um período fundamental de formação
médica não podendo os Internos ser utilizados para suprir difi
culdades em pessoal dos serviços.

- Qualquer estágio parcelar não pode ser considerado realizado em
plenitude desde que todas as suas vertentes, nomeadamente a
urgência sejam cumpridas

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente do Conselho Nacional Executivo 

Dr. Carlos Alberto de Santana Maia 

PRÉMIO FERNANDO VALE 

CLÍNICA GERAL/MEDICINA 
FAMILIAR 

• O "Prémio Fernando Vale" foi instituído pelo
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos em 18.09.89.

• O Prémio tem uma periodicidade bienal e foi entre
gue pela primeira vez em 1992.

• No valor de 400.000$00 (Quatrocentos mil escu
dos) destina-se ao melhor Trabalho Português de
investigação sobre Clínica Geral / Medicina
Familiar apresentado ao concurso.

• Os trabalhos devem ser inéditos e não poderão ser
publicados antes da data da sua apreciação pelo júri.

• Os originais dos trabalhos devem ser entregues na
Sede da Ordem dos Médicos (CNE)-Av. Almirante
Gago Coutinho, 151, 1700 Lisboa, sob a forma de
seis exemplares dactilografados a dois espaços, de
um só lado, sem emendas, com folhas numeradas.

• A entrega dos trabalhos para o concurso de 1992-
-1993 termina no dia 31 de Março de 1994, sendo
tomado público o seu resultado até 30 de Junho de 
1994.
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NOTÍCIAS 

OTORRINOLARINGO

LOGIA PORTUGUESA 

EM FOCO 

O Professor Rui Pe
nha, médico especialista 
de ORL foi votado por 
unanimidade para inte
grar o Comité Execu
tivo de IFOS (lnterna
t ional  F ederation of 
Oto-Rhinolaryngologi
cal Societies). 

A IFOS é um órgão 
mundial oficial onde as 
sociedades cientificas de 
ORL, de cerca de oi-
tenta países, estão fede-
rados e as suas acções repercutem-se a vários níveis de ci
ência ORL, com especial incidência na investigação e 
aplicação de novos métodos terapêuticos. Saliente-se que 
o Prof. Rui Penha é o primeiro médico português a integrar
os Corpos Directivos desta federação, o que naturalmente
traduz a evolução científica que espelha o empenho da
classe médica portuguesa em demonstrar ao mundo que
Portugal também está verdadeiramente empenhado no
progresso da Medicina.

1 � j -8avulsas 
a.c:a 

EiULIO IMPERATORI 
MARIA DO ROSÁRIO GIRALDES 

METODOLOGIA 
DO PLANEAMENTO 
DASAUDE 

Emílio Imperatori é licenciado em Medicina pela Faculda 
de Medicina de Montevideu e tem o Curso de Dese 
volvimento de Comunidades de CREFAL (UNESCO) e o 
de Saúde Pública da E.N.S.P. 

É actualmente consultor da Carreira Médica de Saúde 
Pública, desempenhando as funções de Chefe da Divisão de 
Planeamento e Avaliação da Direcção Geral dos Cuidados de 
Saúde Primários e na E.N.S.P. é Professor Auxiliar da Cadeira 
Técnica de Administração de Saúde Pública. 

Em várias oportunidades foi perito temporário da 
O.M.S./Euro na área da garantia de qualidade e assessor do
Ministério de Sanidad y Consumo Espafíol no mesmo âmbito.

Publicou cerca de 60 trabalhos científicos, a maior parte 
relacionada com o planeamento e avaliação, tendo pruticipado 
em mais de 70 Congressos, nacionais e estrangeiros, e per
tencendo a 14 associações científicas. 

PRORª DOUTORAFERNANDA SAMPAYO 
Por ter sido publicada 

com algumas inexacti-
dões, repete-se neste 
número da Revista da 
Ordem dos Médicos a 
notícia que o CNE pres
tou à Prof.ª Doutora 
Fernanda Sampayo. 

O Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos 
Médicos, em 6/3/93, deci
diu homenagear esta ilus
tre Colega pela elevada 
craveira científica atin
gida e pela sua vida de 
médica devotada aos seus 
doentes. 

Nascida em 7/11/1931 e após completru· os seus estudos 
médicos em Portugal, passou 4 anos nos Estados Unidos da 
América onde adquiriu profundos conhecimentos em 
Cardiologia Pediátrica. 

Em 1969, conseguiu ter algumas camas para crianças na 
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enfermaria de mulheres do Serviço de Cardiologia, e e 
1973 é Chefe de Serviço de Cardiologia Pediátrica d 
Hospitais Civis de Lisboa. 

Ainda na década de 80, fundou o Colégio da Especialidade 
de Cardiologia Pediátrica da Ordem dos Médicos. 

Em 1978 organizou a Unidade de Cardiologia Pediátrica no 
Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Marta. 

Em 1987 foi criado oficialmente o Serviço de Cardiologia 
Pediátrica. 

Actualmente este Serviço é o mais activo na especialidade 
e o seu quadro médico o mais completo do país, sendo já uma 
referência a nível nacional e no estrangeiro. 

Com a evolução da actual política de saúde no país, a sua 
personalidade vincada não lhe permitiu adaptar-se aos aspec
tos mais negativos que têm sido desenvolvidos. 

Por esse motivo, após escrever alguns documentos de pro
testo em que mais uma vez reafirmou a firmeza da sua per
sonalidade, decidiu retirar-se das Instituições Estatais, soli
citando reforma prematura sem, contudo, prejudicar as 
crianças a quem tanto se dedicou, transferindo essa respon
sabilidade à esplêndida equipa que, durante a sua vida clínica, 
ajudou a formar. 



NOTÍCIAS 

• 
ORDEM DOS MÉDICOS 

Secção Regional do Sul 

CICLO 

DÓ 

PRAZER 

- Formação em Saúde Pública -

Entrada livro 

AUDITÓRIO 

Realizou-se no passado dia 22 de Outubro a primeira das 
Sessões do "Ciclo do Prazer" organizado pela Secção Regional 
do Sul da Ordem dos Médicos. 

O tema da mesma foi "A Alcova" e expuseram-se e debate
ram-se diversos aspectos da sexualidade relacionados com o 
trabalho dos médicos de Saúde Pública. 

A Sessão teve o formato de painel onde participaram o Dr. Luís 
Gamito, psiquiatra, do Hospital Julio de Matos (cuja intervenção 
foi "O sexo é de todas as idades"), o Prof. Jorge Torga!, da 
Faculdade de Ciências Médicas e da Comissão Nacional de Luta 

Contra a SIDA, (cujo tema foi "As doenças sexualmente trans
missíveis no final do Século em Portugal"), o Prof. Raul !turra, 
catedrático de Antropologia do Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e Empresas (com o tema "A heterogénea sexualidade 
dos Portugueses") e a Dr.ª Luísa Portugal, especialista de Saúde 
Pública, autoridade de saúde em Coruche ("As práticas do médico 
de Saúde Pública"). Foi moderador o Prof. Emílio lmperatori. 

O ciclo continua no dia 26 de Novembro às 14.30 horas, com 
a Sessão "A Mesa" que será moderada pelo Dr. Mário Durval e 
no dia 17 de Dezembro com "O Toucador" a ser moderada pelo 
Dr. Adriano Natário. 

Cada Sessão inclui: a visão duma personalidade externa ao 
Sector Saúde, o enfoque psico-social, a perspectiva clínica e, 
naturalmente a abordagem de Saúde Pública. 

A entrada é livre, e realiza-se nas instalações da Ordem dos 
Médicos na Avenida Gago Coutinho. O ciclo está especialmente 
dirigido aos médicos de Saúde Pública da Região Sul mas são 
bem vindos os clínicos gerais e outros especialistas. 

"Foi neste mundo que nasci! É dele o testemunho que 
aqui deixo, oculto pela máscara da ficção, aos vindouros 
e aos nostálgicos das velhas aldeias". 

LUIS LOURENÇO 

QUANDO O DESPERTADOR· 

ERAO GALO 

Luís Esperança Fen-ei.ra Lourenço, nasceu em Reguei.ra 
de Pontes, Concelho de Leiria, a 30 de Março de 1934. 

Cursou Medicina em Coimbra, Licenciou-se pela 
Universidade de Lisboa e especializou-se mais tarde em 
Radiologia. 

Colaborou em vários jornais e rádios locais com deze
nas de contos, alguns dos quais fazem parte desta publi
cação. 

Exerce a profissão de médico radiologista em Leiria, 
fazendo da actividade literária o seu passatempo. 

Contos de Médico e Aldeão 

LEIRIA • 1H3 
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NOTÍCIAS 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Que Futuro? 

O Porquê?: 

Após o êxito que foram os anteriores Workshops 
sobre Internatos Complementares e Orientadores 
de Formação, ·é chegado o momento, de marcar 
novo encontro entre os médicos para discutir 
aquele que será o ponto quente dos próximos 
anos - As Saídas Profissionais. 

Num Panorama em que o Estado é o grande 
empregador e concentra a maior parte dos 
recursos institucionais e técnicos indispensáveis à 
formação e à prática médica qualific�da, que 
alternativa credível terão os médicos recém-espe
cialistas num futuro próximo, quando o Estado 
declina em assegurar emprego? 

Esperemos que todos os médicos tragam as suas 
propostas, no dia 27 de Novembro, para a sessão 
que terá lugar no Auditório da Ordem dos Médicos. 
À semelhança do que tem acontecido, cada 
debate será precedido da apresentação do tema, 
por um grupo de trabalho. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS - Que Futuro? 

PROGRAMA 

27 Novembro 

09.30 h -Abertura 

Presidente do Conselho Regional do Sul 
da Ordem dos Médicos. 
Dr. Rui Bento 

10.00 h -Apresentações temáticas: 

- Assalariamento Público
- Assalariamento Privado

10.20 h - Debate 

11.20 h - Café 

11.40 h - Apresentações temáticas: 

- Convenções
- Actividade Autónoma:

- Medicina privada;

- Prestação de serviços.

12.00 h - Debate 

13.00 h - Encerramento 

Presidente da Ordem dos Médicos 
Dr. Santana Maia 

Lisboa, Auditório da Ordem dos Médicos, 27 de Novembro de 1993 1 nscrição N. º ____ _ 
(Inscrições gratuitas limitadas à capacidade do Auditório - Selecção por ordem de inscrição) 

Nome completo:---- -------------- - - ----- - - ----

Nome clínico:--------- ------ --------------- --

Especialidade: ------------- -- -----------------

Situação Profissional:------------ ------------------

Local de Trabalho:--------------------------------

Endereço para Correspondência (e/código postal): _____________________ _ 

Telefone __________ Dat�a __ _, ___ / __ _ 

Assinatura 
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