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EDITORIAL 1. 

-

ELEIÇOES 

Este número da Revista da Ordem dos Médicos é exclusiva

mente preenchido com os programas e manifestos eleitorais dos 

candidatos à Presidência da Ordem e listas concorrentes dos 

Conselhos Regionais e Distritos Médicos. 

Têm assim, todos os colegas mais um meio de conhecer as 

diferentes propostas que se apresentam a sufrágio no próximo dia 

16 de Dezembro. 

Independentemente da opção de cada um, é importante que 

todos os médicos participem, pois uma forte votação será mais uma 

prova do dinamismo da Classe e do seu empenho no reforço do 

papel da Ordem dos Médicos. 
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SUMÁRIO 

ELEIÇÕES TRIÉNIO 93/95 
Eleição para Presidente, Órgãos Regionais e Distritais 
ASSEMBLEIA ELEITORAL A REALIZAR EM 16 DE DEZEMBRO DE 1992 

INSTRUÇÕES ELEITORAIS 

ONDE VOTAR 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 
No dia 16 de Dezembro, directamente nas Assembleias Eleitorais das 9 às 22 horas: 
-DISTRITO DE BRAGA -Hospital Distrital de Braga
-DISTRITO DE BRAGANÇA - Hospital Distrital de Bragança - (Sala de Reuniões)
-PORTO -Ordem dos Médicos - Rua Delfim Maia, 405
- DISTRITO DE VIANA DO CASTELO - Conselho Distrital da Ordem dos

Médicos -Ed. da Cruz Vermelha Portuguesa - Av. dos Combatentes da Grande
Guerra

-DISTRITO DE VILA REAL - Hospital Distrital de Vila Real (Serviço de
Anestesia)

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO 
No dia 16 de Dezembro das 9 às 22 horas, directamente na Assembleia Eleitoral oA 
nas Secções de Voto: W' 
-DISTRITO DE AVEIRO-Hospital Distrital de Aveiro -Salão Nobre
-DISTRITO DE CASTELO BRANCO - Hospital Distrital de Castelo Branco -Sala

de Sessões
- DISTRITO DE COIMBRA - Sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos

Médicos-Av. D. Afonso Henriques, 39-Coimbra
- DISTRITO DA GUARDA -Hospital Distrital da Guarda -Biblioteca
-DISTRITO DE LEIRIA -Hospital Distrital de Leiria -Biblioteca
-DISTRITO DE VISEU - Hospital Distrital de Viseu -Biblioteca

SECÇÃO REGIONAL DO SUL 
Directamente nas Assembleias Eleitorais no dia 16 de Dezembro, das 9 às 22 horas: 
-DISTRITO DE LISBOA-CIDADE - Sede da Ordem dos Médicos, Av. Almirante

Gago Coutinho, 151
-DISTRITO DA GRANDE LISBOA -Sede da Ordem dos Médicos, Av. Almirante

Gago Coutinho, 151
- DISTRITO DO ALGARVE-Hospital de Faro (Salão de Reuniões)
- DISTRITO DE BEJA -Hospital de Beja (Direcção Clínica)
- DISTRITO DE ÉVORA -Hospital de Évora (Sala de Conferências)
-DISTRITO DO OESTE - Centro Hospitalar de Caldas da Rainha
-DISTRITO DE PORTALEGRE-Hospital de Portalegre (Sala de Conferências)
-DISTRITO DE SANTARÉM - Hospital de Santarém (Sala Polivalente)
- DISTRITO DE SETÚBAL- Hospital de Setúbal (Sala de Sessões)
-REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - Centro Hospitalar do Funch , 

(Biblioteca) 
- REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - Hospital de Ponta Delgada; Hospital de 

Angra do Heroísmo; Hospital da Horta

COMO VOTAR 

1 - Por entrega directa nas instalações sociais da Ordem dos Médicos em carta · 
endereçada ao Presidente da Mesa da Assembleia Eleitoral do Distrito Médico a que 
pertence, até às 18 horas da véspera (dia 15 de Dezembro) do acto eleitoral respec
tivo. 
2 -Pelo Correio. "Os boletins de voto dobrada em quatro devem ser introduzidos no 
sobrescrito branco respectivo (Presidente da Ordem, Órgãos Regionais e Órgãos 
Distritais) que depois se introduzem num outro dirigido ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Eleitoral do Distrito Médico a que pertence, com porte pago, com nome 
legível, número de inscrição na Ordem e assinatura idêntica à existente no arquivo da 
Secção Regional (não sendo necessário o reconhecimento oficial)". 
Obs.: O Conselho Nacional Executivo deliberou que só serão considerados os votos 
pelo correio que dêem entrada nas instalações sociais da Secção Regional do 
Centro até às 18 horas do dia 15 de Dezembro de 1992 (véspera das eleições). 
Notas: 1 - Os Colegas dos Concelhos de Mação e Vila Nova de Ourém constam do 
caderno eleitoral de Coimbra, pelo que se aconselha que votem pelo correio; 2 -
Todos os médicos inscritos até ao dia 30 de Setembro de 1992 têm direito a voto; 3 -
Todos os médicos que votem directamente na sua secção de voto devem apresentar a 
sua Cédula Profissional. 
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PROGRAMAS ELEITORAIS 
A 

PRESIDENCIA 
Carlos Alberto Raposo de Santana Maia 
12 COMPROMISSOS PARA 3 ANOS 

Na eleição para o cargo de Presidente da Ordem dos 
Médicos é imperiosa a escolha de um colega que seja o 
catalizador de todas as opiniões no seio da Classe Médica, 
e o homem capaz de introduzir uma dinâmica de mudança 
que anule algum divórcio sentido pelos Médicos em relação 
à nossa Ordem. 

Tendo o objectivo de a tomar, efectivamente, aberta e 
transparente de modo a incentivar.a.participação de todos, 
assumo o compromisso de: 

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

2 - Revitalizar os Colégios de Especialidade: 
- Conferindo-lhes maior autonomia, reforçando as

funções formativas e tornando-os mais dinamiza
dores 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 democratização dos Colégios
mediante a realização 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 opinião. 

4-Auscultar, com total independência, todas as
Organizações Médicas sem excepção e pugnar pela
existência de um "Forum Médico", instância de con
sulta e debate com estruturas, associações e sindicatos
médicos, capaz de criar os consensos necessários para
uma acção dete1minada e eficaz.

5 -Proporcionar as condições para a participação dos 
Jovens Médicos na vida da Ordem, nomeadamente 
através da realização de eleições para o Conselho 
Nacional do Médico Interno, tomando-o num orgão 
verdadeiramente 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 capacidade fiscalizadora e 

disciplinar, bem como defender os princípios éticos, 
norteadores de toda a actividade médica. 
Respeitar em absoluto os princípios basilares da 
Deontologia, nomeadamente o respeito pela Vida e 
Pessoa Humana, a livre escolha do Médico pelo 
Doente, a independência profissional, a liberdade de 
prescrição e o direito ao segredo profissional. 

7 - Profissionalizar a gestão do Conselho Nacio 
Executivo da Ordem dos Médicos, através da criaç 
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 Solidariedade" destinado sobre
tudo aos Colegas e famiHares com menores recursos e 
em situações manifestamente carenciadas. 

9 - Manter a defesa da Titulação Unica dos especialis
tas, através de negociações com o Ministério da Saúde, 
tendo sempre em vista a dignificação, isenção e cre
dibilidade nas provas de avaliação. 
Contribuir decisivamente para a harmonização final 
entre as Especialidades Médicas reconhecidas pela 
Ordem e os con-espondentes Internatos das Carreiras. 
Dignificar e defender intransigentemente as Carreiras 
Médicas. 

1 O - Defender em 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 vinculativamente à Ordem dos Médicos, em cola
boração com a Comissão Nacional dos Internatos, a 
definição dos curricula das Especialidades, da 
Idoneidade dos Serviços e das suas capacidades for
mativas, donde resulte a abe1tura anual de um número 
de vagas, baseado em critérios compreensíveis e trans
parentes. 

12 -Pugnar para que a Ordem dos Médicos, em relação ao 
Sistema de Saúde, tenha uma visão aberta e sem pre
conceitos, participando num diálogo filme e constru
tivo com o Poder, de modo a garantir a qualidade da 
prestação de Cuidados de Saúde, que salvaguardem os 
interesses fundan1entais dos Médicos, os seus valo
res Éticos e Deontológicos, e que promovam uma real 
e efectiva justiça social. 



16 DE DEZEMBRO 

ELEIÇÕES 

Acredito firmemente que, com este Programa de Acção, 
fortaleceremos todos a Ordem dos Médicos, tornando-a 
mais democrática e participada, mais credível junto dos 
Colegas, do Poder e da Sociedade Civil e, mais coesa, 
interventora, protagonista e determinada. 

Com a Participação de todos a 
Ordem dos Médicos será a 
Casa de Todos os Médicos 

CURRICULUM VITAE 

-Carlos Alberto Raposo de Santana Maia nasceu a 10 de
Maio de 1936, na freguesia de Mouriscas, concelho de 
Abrantes. Em 1953, concluiu os seus estudos liceais em 
Santarém, após o que ingressou na Faculdade de Medicina 
de Coimbra. Aí, depois dos seis anos de curso e um de 
estágio, terminou a sua licenciatura com elevada classifi
cação, tendo também obtido o diploma no Curso de Ciências 
Pedagógicas da Faculdade de Letras de Coimbra 

-Mobilizado como médico militar, partiu em 1961 para
o norte de Angola onde permaneceu até finais de !'963.
Uma vez regressado, tomou posse do lugar de Assistente de
Terapêutica Médica na Faculdade de Medicina de Coimbra
por convite do Professor Antunes de Azevedo, com quem
trabalhou até 1972. Nesse ano foi aprovado por unanimidade
no concurso nacional para o cargo de Director do Serviço de
Medicina do Centro Hospitalar de Coimbra, não sem antes
ter realizado o exame final do Internato Complementar de
Medicina Interna, e concluído o concurso nacional de pro
vas públicas, práticas e teóricas, para Assistente Hospitalar
de Medicina Interna.

-Em 1974 foi eleito Presidente da Comissão Instaladora
do Centro Hospitalar de Coimbra, sucedendo ao Professor 
Bissaya Barreto e, em 1977, reeleito Presidente do Conselho 
de Gerência, onde permaneceu até 31 de Dezembro de 
1980. Entretanto havia orientado a programação da ampli
ação do Hospital dos Covões para instalação de novos ser
viços, e fez também parte de numerosas comissões e grupos 
de trabalho na qualidade de Director do Centro Hospitalar 
de Coimbra. Durante o seu mandato, foram ainda executa
das obras de ampliação na Maternidade Bissaya Barreto e 
foi aberto o Hospital Pediátrico de Coimbra, em Junho de 
1977. Toda esta actividade mereceu, em 1979, por parte do 
Ministério dos Assuntos Sociais, um voto de louvor e reco
nhecimento, tendo em conta os altos e prestimosos serviços 
prestados à causa da Saúde. 

- De 1975 a 1983, período em que foi ministrado o
ensino médico pré-graduado na Unidade de Ensino Clínico 
do Centro Hospitalar de Coimbra, presidiu ao Conselho 
Científico e foi o responsável das Regências de Clínica 
Médica e Deontologia. No âmbito do ensino médico pós
graduado, impulsionou a criação do Instituto de Clinica 
Geral de Coimbra, tendo sido eleito para o seu primeiro 
Conselho Directivo em 1982. Ainda como docente, lec
cionou nas Escolas de Enfermagem Ângelo da Fonseca e 
Bissaya Barreto, bem como na Escola Técnica dos Serviços 
de Saúde de Coimbra, para cuja criação contribuiu. 

8 

- Tem presidido, ou feito parte, de inúmeros júris de
exame dos vários graus da carreira hospitalar quer nos 
Hospitais Centrais de Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal, 
quer a nível de Hospitais Distritais. 

-Como bolseiro da Fundacão Calouste Gulbenkian, fez
investigação científica no domínio da diabetes mellitus e 
metabolismo do ferro. Tem 51 trabalhos publicados, é 
membro de 12 Sociedades Científicas, nacionais e interna
cionais, e proferiu mais de uma centena de conferências e 
comunicações, nomeadamente em Portugal, Espanha, 
França, Holanda, Polónia, Brasil, Moçambique e Macau. 

-Desde a sua criação, em 1988, preside à Comissão de
Ética do Hospital, onde continua a desempenhar as fun
ções de Director do Serviço de Medicina e de Chefe de 
Equipa no Serviço de Urgências. Foi membro do Conselho 
Regional de Coimbra da Ordém dos Médicos no triénio 
de 1971/73, do Conselho Disciplinar Regional de 1974 até 
1976, e em 1981, foi nomeado pelo Conselho Nacio 
Executivo, Coordenador Nacional da então cria 
Especialidade de Medicina Interna, a cujo primeiro júri de 
exames presidiu. 

-Foi Presidente, a partir de 1988, do Conselho Regional
do Centro da Ordem dos Médicos, cargo para que foi ree
leito em Dezembro de 1989. Em Novembro de 1988 foi 
eleito, em Berlim, Vice-Presidente da Comissão de Médicos 
Assalariados do Comité Permanente dos Médicos da CEE, 
passando, com a reestruturação das Comissões, a desem
penhar a Vice-Presidência da Comissão de Organização 
dos Cuidados de Saúde, Segurança Social, Economia de 
Saúde e Indústria Farmacêutica. Nas eleições de 1989, para 
Presidente da Ordem dos Médicos, desempenhou as funções 
de Presidente do Conselho Eleitoral Nacional. Em 1991, foi 
eleito Vice-Presidente da Direcção da Sociedade Portuguesa 
de Medicina Interna. 

-É membro do Conselho Geral do Centro de Estudos e
Formação Autárquica desde 1985, Vice-Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral do Núcleo de Coimbra da Liga'* 
Antigos Combatentes desde 1988, Vice-Presidente• 
Delegação de Coimbra da Cruz Vermelha desde 1988 e 
Membro da Direcção do Instituto de Investigação da Água 
desde 1990. 

-Na sua actividade político-social desempenhou funções
dirigentes, tendo sido eleito para a Assembleia Municipal de 
Coimbra em 1982 e Deputado à Assembleia da República 
pelo Partido Socialista, em 1983 e 1985. 

- Exerceu na vigência do Governo PS/PSD (Bloco
Central) o cargo de Governador Civil de Coimbra. 

- Em 1989 foi eleito para o Executivo da Câmara
Municipal de Coimbra, onde desempenha o cargo de Vice
Presidente e Presidente do Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 

- Nas duas anteriores eleições presidenciais foi Director
de Campanha do MASP no Distrito de Coimbra, assu
mindo ainda as funções de Mandatário Distrital do Dr. 
Mário Soares na última campanha eleitoral. 

AUGM 
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superior 
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PROGRAMAS ELEITORAIS 
PRESIDÊNCIA 

Manuel E. Machado Macedo 
MANIFESTO ELEITORAL 

PELA ORDEM E 

PELOS SEUS PRINCIPIOS 

PROGRAMA DE CANDIDATURA 

Pela terceira vez apresento a minha candidatura à 
Presidência da Ordem dos Médicos, e, tal como aconte
ceu em 1986 e em 1989, são bem distintas as circunstâncias 
que marcaram...-essa decisão. 

Em 1986 estava em curso um ataque sem precedentes à 
Profissão Médica, com o recurso a uma linguagem e a 
meios que todos recordam e que não deverão ser esquecidos. 

Fui, então convidado por um grupo de médicos para me 
candidatar e aceitei o desafio. Após a eleição iniciou-se a 
luta para minimizar os malefícios de uma política que esco
lheu os médicos como alvo para esconder as suas próprias 
insuficiências. 

Não vale a pena referir o que se passou nesse período. 
Mas é bom ter presente as consequências da política do 
Ministério, para que todos tenhamos consciência de que a 
atitude de combate da Ordem não foi inconsistente nem 
movida por interesses políticos, como alguns tentaram fazer 
crer. Foi firme, persistente, e, por vezes, violenta mas sem 
nunca perder a serenidade que contribuiu para lhe dar força. 
Lembro apenas, com desgosto, que agora, alguns dos que 
me acusam de colaboração com o Governo, foram prota
gonistas, no Governo, do vilipendio público da profissão 
medica. 

A situação mudou! E a mudança foi em grande parte 
devida à acção da Ordem dos Médicos e dos seus dirigen
tes, tendo o sector de saúde passado a viver dias menos 
turbulentos. No entanto apesar de terem cessado o con
fronto e os insultos contra os médicos, não acabaram os pro
blemas da Saúde nem os erros do seu Ministério. 

Estamos já no fim do segundo mandato e está ultrapas
sado o que se pode chamar a luta pe1TI1anente da Ordem con
tra o Ministério. Apareceu no nosso panorama um novo 
"visual" do Ministério da Saúde e isso permitiu que se alte
rasse a forma de relacionamento embora, como repetidas 
vezes tive oportunidade de o afirmar, tal não significasse 
cedência nem subserviência. Temo contudo, que estejam a 
surgir indícios que poderão forçar a Ordem dos Médicos, a 
assumir, de novo, a liderança da contestação ao Poder 
Político. 

Esta candidatura não é neutra ou indiferente e por isso 
mesmo é importante expor o ambiente em que se desenrola: 

1 - INDEPENDÊNCIA 

A candidatura do Bastonário da Ordem é totalmente 
independente das candidaturas às Secções Regionais. 

Relacionamento com as Secções Regionais 

Defenderei sempre e respeitarei a autonomia das Secções 
Regionais, mas continuarei a bater-me pela unidade de toda 
a Ordem. Tenho presente que foi essa coesão que, nu 
passado recente, ajudou os médico e que, no futuro, pode 
ser uma arma temida por qualquer poder. 

Existe um potencial conflito de legitimidades entre o 
órgão Bastonário, de eleição directa, e o órgão Conselho 
Nacional Executivo, de designacão indirecta e regional. 

Há particularidades regionais do exercício da medicina 
que têm como efeito que os problemas dos médicos, como 
indivíduos e como grupos, sejam mais vezes sectorizados do 
que globalizados. 

Por tudo isto, a minha candidatura é nacional e unifica
dora, até porque se baseia nos princípios da Ordem e não no 
somatório equívoco de contradições momentaneamente 
esquecidas com fins unicamente eleitorais. 

Relacionamento com os Sindicatos Médicos 

Após a eleição para o primeiro mandato uma das minhas 
prioridades foi ter reuniões periódicas com os Sindicatos. 
São ainda dirigentes dessas organizações alguns dos cole
gas que participaram nesses encontros. Sabem, por isso, 
que nunca o Bastonário se opôs ao relacionamento. E cer
tamente se lembram de quem levantou entraves a esse dA 
logo. Houve mesmo quem, em 1990, exigisse a expulsão� 
C.N.E. do Presidente do S.I.M .. Por razões que os Sindicatos 
poderão explicar, esse diálogo perdeu regularidade. Para
mim, a questão é simples: respeito os Sindicatos, consi
dero-os necessários à defesa dos interesses dos médicos
mas entendo que não devemos misturar as áreas de actua
ção da Ordem e dos Sindicatos. Devemos, porém, cooperar
na defesa dos médicos e ajudar a combater quem nos ataca.
Se assim for, os Sindicatos terão na Ordem dos Médicos um
Presidente cooperante. Aqueles membros dos Sindicatos
que quiserem utilizar o relacionamento com a Ordem dos
Médicos apenas para retirar dividendos políticos, então,
esses, estarão a prestar um mau serviço aos médicos e o
Presidente da Ordem não estará disponível para esse tipo de
colaboração.

Lembro que me sinto à vontade para falar dos Sindicatos 
pois, muitos anos antes de ser Bastonário, já era sindicali
zado como, aliás, continuo a ser. 

Relações com o Ministério da Saúde 

Continuo a defender o diálogo como forma mais eficaz 
de ultrapassar os problemas que sempre existirão entre a 
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tutela e uma entidade que representa os interesses dos médi
cos. O diálogo não exclui a discordância ou a crítica fron
tal, ou o combate, se for necessário. O diálogo será mantido 
desde que o respeito pelos médicos e pela sua Ordem não 
seja posto em causa. Em matéria de relacionamento com o 
Ministério da Saúde sinto-me particularmente à vontade. 
Não tenho filiação partidária apesar de, em 1989, se ter 
chegado a dizer que eu era um dos responsáveis pela opo
sição ao Governo. Mas a verdade é que, se necessário, não 
hesitarei em liderar qualquer contestação ao Governo se 
os princípios da Ordem dos Médicos estiverem em causa. 
Não tenho a certeza se outros farão o mesmo. 

O Diálogo com o Ministério 

Tem de ser analisada com justiça e honestidade intelec
tual a modificação que se deu no relacionamento com o 
Ministério da Saúde. Relacionamento esse que abrangeu de 
maneira exactamente igual o Bastonário e o Conselho 
Nacional Executivo. 

Considero importante recordar as circunstâncias em que 
o diálogo com o Ministério da Saúde foi retomado e se
tem processado:

- Foi uma decisão unânime do Conselho Nacional
Executivo.

- Nunca o Presidente da Ordem foi recebido pelo
Ministro sem o prévio conhecimento e acordo, pelo
menos, dos Presidentes das Secções Regionais.

- O Conselho Nacional Executivo esteve sempre pre
sente nas reuniões decisórias ou reivindicativas que a
Ordem dos Médicos entendeu dever apresentar ao
Ministro da Saúde.

Com este esclarecimento não desejo tirar responsabili
dades das minhas costas mas acho que tomei atitudes cor
rectas, indispensáveis, produtivas e em representação do 
C.N.E ..

Conotemos a cronologia do 2.0 mandato. Como já foi
dito, retomou-se o diálogo e apesar das críticas que recen
temente têm aparecido é necessário fazer um balanço frio e 
independente. 

E difícil quantificar o que se ganha com o diálogo mas é 
muito fácil reconhecer que com intransigência e afronta
mento gratuitos nada se faz nem consegue. 

2-SUMÁRIO DO QUE FOI FEITO NO TRIÉNIO
1990/92

Se é verdade que muitas questões estão em aberto é
indispensável lembrar alguns progressos conseguidos em 
áreas de grande importancia: 

a) A Sede da Ordem foi adquirida durante o meu pri
meiro mandato e inaugurada durante o segundo. Que
bom seria que todos os Colegas pudessem ter estado
presentes! Mas o espaço não o permitia e na Revista da
Ordem foi apresentada uma explicação. Hoje, como
nunca, a Sede da Ordem dos Médicos é uma casa
para todos, é um local privilegiado de convívio e com
instalações adequadas para iniciativas de cariz pro
fissional ou cultural.

b) Constatou-se uma evidente melhoria da imagem
publica dos médicos. Cessaram os ataques e as invecti
vas populares que se constatavam no mandato anterior.

c) Foi feita a reformulação dos curricula das especiali
dades de modo a que o Ministério da Saúde viesse a
aceitar aquilo que por lei compete, de facto, à Ordem
dos Médicos definir.

d) Conseguiu-se a abolição do regime de exclusividade
obrigatória durante o Internato Complementar. Com
esse regime os hospitais não melhoravam a sua pro
dutividade e os médicos adaptavam-se à ideia de
serem só funcionários públicos. Mas o que lhes sucede
ao terminarem o Internato? A Ordem sempre lutou
pelo regime de exclusividade opcional e nunca obri
gatória. Não tem a mínima responsabilidade na deci
são de abolir qualquer forma de exclusividade, situa
ção que reduz substancialmente o vencimento dos
Internos. A exclusividade obrigatória dos Directores
de Serviço é uma violência inaceitável. Será a revisão
profunda da estrutura do Sistema Nacional de Saúd
que poderá, de facto, melhorar a situação que se pode
classificar como catastrófica.

e) Foi aceite pelo Ministério da Saúde o mapa de ido
neidades de serviços definidos pela Ordem dos
Médicos, apesar de, estranhamente, e com vigorosa
reacção da Ordem dos Médicos, tal não ter sido res
peitado em 1993.

f) Algumas alterações já conseguidas fazem-nos esperar
que esteja em vias de ser terminado o desastre político,
técnico e financeiro acarretado pelo Decreto-Lei 73/90,
como, aliás, a Ordem dos Médicos tinha previsto e que
tinha levado à interrupção do diálogo com a equipa
Leonor Beleza/Albino Aroso. Deve-se acentuar que
esta última decisão foi decidida por unanimidade do
Conselho Nacional Executivo.

g) Foi conseguido pelo Conselho Nacional Executivo
alterar substancialmente o texto da Lei de Bases de
Saúde que prometia ser totalmente destrutivo para a
profissão médica que passaria a ser completamente
controlada pelo Governo. As modificações que co
seguimos obter, através de várias reuniões com o
grupo parlamentar. do PSD, estão publicadas na
Revista da Ordem dos Médicos no N.º de Julho de
1990.

h) Está para breve a promulgação em Decreto-Lei do
Estatuto Disciplinar da Ordem dos Médicos. Após
conversações e trocas de pareceres, a Ordem dos
Médicos conseguiu que o texto do C.N.E. fosse aceite.

i) Foi prometido pelo Ministro da Saúde que o Decreto
Lei, proposto pela Ordem dos Médicos, regulamen
tando o Acto Médico será discutido no princípio de
1993 e que se conseguirá rapidamente um texto con
veniente para ser promulgado.

Parece-me útil realçar que só a legislação sobre o
Acto Médico, que servirá como complemento do
Estatuto Disciplinar, poderá garantir um julgamento
eficaz de actos médicos e de quem os executa.

A promulgação da legislação sobre o Acto Médico
e o Estatuto Disciplinar deverá ser complementada
com a modificação da legislação penal aplicável ao
exercício ilegal da medicina o que será, obviamente,
da responsabilidade do Ministério da Justiça.
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Vem a propósito referir que a Ordem dos Médicos 
deverá participar na redacção de um código de conduta 
sobre as novas tecnologias, designadamente nas rela
cionadas com os modernos problemas da Bioética 
que continuarão a ser discutidos. 

Nesta, como em quaisquer outras acções, a Ordem 
manterá sempre uma posição em defesa dos doentes, 
que considera ser o seu primeiro e mais alto dever. 

j) Foi atribuído já este ano, pela !.ª vez, o prémio Dr.
Fernando Vale dedicado ao melhor trabalho apresen
tado no campo da Especialidade de Clínica Geral.

k) A "Acta Médica Portuguesa", revista científica da
Ordem dos Médicos, consolidou a sua posição no
último triénio e congratulo-me com o facto de ter
passado a ser representativa de toda a Ordem, em
todo o País.

3 - PROPOSTAS PARA O TERCEIRO MANDATO 

Vou passar a mencionar as propostas que faço e os pla
nos que acho indispensáveis para um terceiro mandato: 

-Manter a mesma independência com que exerci o
cargo; independência face ao poder político, ou em
relação às outras Associações profissionais, indepen
dência no seio do CNE; e, como sempre, em relação a
interesses pessoais ou profissionais.

- Fazer a defesa intransigente dos valores éticos e deon
tológicos da profissão médica.

- Lutar pela defesa do Fundo de Solidariedade cujo pas
sado, antes de 1987, nos deixou graves dificuldades de
que conseguimos sair; a sua reorganização está em
curso.

- Tomar como lema a defesa da profissão médica em
Portugal e nas instituições internacionais.

- Manter, como já desde há dois anos, a minha disponi
bilidade, a tempo inteiro, para trabalhar na Ordem
dos Médicos. Aliás, na época actual, outra forma de
prestação de serviço é totalmente incompatível com a
presidência da Ordem dos Médicos em todas as suas
várias facetas.

Passarei a referir agora alguns pontos de acção con
cretos mas que têm de ser desenvolvidos com por
menor.

1 -Será feita a aplicação exacta da lista de serviços idó
neos, já definida pela Ordem dos Médicos, bem como 
o cumprimento rigoroso do mapa de capacidades for
mativas, a definir pela Ordem dos Médicos, à luz da
recente revisão curricular, o que não afectará o número
de vagas do internato complementar.

2 -A revisão dos curricula das especialidades deverá exi
gir maior participação do Conselho Nacional Executivo 
e sobretudo do Conselho Nacional para o Ensino 
Médico no processo de revisão do curriculum do curso 
de medicina e da estrutura e duração do internato 
geral. Como é evidente os Colégios das Especialidades 
terão um papel importante a desempenhar. Esta dis
cussão deverá estender-se ao processo do Concurso ao 

Internato Complementar que deveria ter uma tendên
cia mais vocacional ainda que sem prejuízo dos crité
rios de selecção com carácter nacional. 

3 -Na perspectiva da aplicação dos curricula definidos 
pelos Colégios das Especialidades, não podem estes 
eximir-se a uma verificação contínua das condições de 
formação e, em consequencia, da avaliação; por isso 
havia que equacionar, progressiva mas firmemente, a 
noção de que a verificação de idoneidades não pode 
limitar-se aos serviços, mas deve alargar-se à própria 
qualidade dos orientadores de formação de forma per
sonalizada. 

4-A adopção de novos curricula e a tendência prevista de
harmonização curricular dentro da Comunidade
Europeia exige que o relacionamento com as
Associações Médicas Europeias não se limite aos pla
nos institucional e político-administrativo.
Considerando que a formação médica é dispendiosa
limitada em opções quando dependente da perspectiv
das Instituições Públicas, achamos que a Ordem dos
Médicos deverá definir com clareza e transparência,
modelos de cooperação com a Industria Farmacêutica.
Este tipo de actividade deve continuar no que se refere
à Formação Médica Contínua que é, ao mesmo tempo,
um direito dos médicos e um dever ético. Terá por
isso de ser promovido e ampliado.

5 -A implementação da reforma curricular deveria per
mitir à Ordem dos Médicos reivindicar uma explici
tação normativa da portaria que regulamenta os con
cursos de provimento para Assistente Hospitalar de 
forma a realçar o valor intrínseco do título de 
Especialista pela Ordem dos Médicos. Na revisão do 
Decreto-Lei 73/90, terá de ser dado o maior relevo às 
aptidões técnico-científicas nos concursos de gradua
ção para Chefe de Serviço. 

6 - Parecem-me estar criadas as condições para que a 
Ordem dos Médicos apresente um projecto de revisã 
do Decreto-Lei 73/90 e do Decreto-Lei de Gestã 
Hospitalar defendendo um projecto misto de respon
sabilização de nomeação dos gestores hospitalares 
com audição prévia dos Médicos hospitalares. 

7 - Será tambem uma das preocupações dos próximos 
meses defender as propostas relacionadas com a regu
lamentação da Lei de Bases de Saúde naqueles aspec
tos que a legislação actual ainda não contemplou. E 
esses últimos, os já regulamentados, são bem poucos. 
Insistiremos na necessidade de ser aprovada uma lei 
quadro das Convenções que possa constituir uma das 
soluções para jovens especialistas não integrados nas 
carreiras médicas do Estado. 

8 -Em continuidade com o que já foi feito desde há sema
nas será continuada a discussão do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde que está para ser promulgado. A 
Ordem dos Médicos já apresentou a sua posição, total
mente contrária, acerca de alguns artigos propondo 
uma redacção alternativa. É, porém, necessário estudar 
a difícil egulamentação de alguns aspectos para que 
o Estatuto agora aparecido não venha a ser um total
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desastre para a saúde portuguesa. É indispensável não 
diminuir, mas sim aumentar, a qualidade das 
Instituições Públicas sem detrimento de também diver
sificar o sistema com uma forte adesão à Clínica 
Privada e aos seguros alternativos de saúde. 

9 - A sucessão de notícias sobre negligência médica levam 
a que se justifique: 

a) A realização de um inquérito nacional às condições
de exercício técnico da medicina nas instituições
privadas ou públicas, designadamente nos serviços
de urgência, e que põem em causa a ética e a deon
tologia profissionais, mas também a prática do prin
cipio do consentimento informado.

b) A participação de elementos oficialmente designa
dos pela Ordem dos Médicos nas inspecções aos
serviços de saúde.

e) A denuncia e a adopção de uma atitude publica
mente fiscalizadora em relação a qualquer política de
contenção de gastos no sector de saúde que implique
limitações à liberdade de exercício da medicina
tanto ao nível da livre escolha do médico pelo doente
como nos planos diagnóstico, terapêutico ou pre
ventivo, como ainda quanto ao eventual despedi
mento de colegas vinculados às Carreiras Médicas.

d) A realização de um debate nacional que leve à
modificação da legislação aplicável sobre a res
ponsabilidade civil dos médicos, e, assim, não só
impeça a degradação da relação médico/doente,
como evite injustos procedimentos judiciais con
tra médicos.

10 - Renovação dos Colégios das Especialidades. 
Logo em 1987 se procurou "democratizar" a escolha 
dos membros dos Conselhos Directivos. No início do 
segundo triénio, se bem que mantendo o espírito do 
Estatuto da Ordem, foi feito mais um esforço para 
tomar aceitável pela maioria a escolha dos membros 
das Direcções dos Colégios. Os resultados, porém, 
não foram bons até porque a auscultacão feita aos 
especialistas, mas não da responsabilidade directa do 
C.N.E., não resultou. Propõe-se agora outra fórmula
que, evidentemente, terá de ser aceite pelo Conselho
Nacional Executivo após as eleições, tal como ia foi
unanimemente aprovada na última reunião do C.N.E.
de Setembro. Consiste em consultar todos os membros
de cada Colégio pedindo a indicação de cinco nomes
para cada Secção Regional. Dos quinze membros mais
votados serão nomeados os sete colegas que irão inte
grar a Direcção doe Colégios. Será, evidentemente, res
peitada a rotatividade regional e, desta forma, será
harmonizada uma eleição com nomeação estatutária.
Para além disso, e como certamente todos esperam,
hão-de continuar as reuniões dos Conselhos Directivos
dos Colégios com o Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos.

11 - A Ordem será uma das entidades mais responsáveis no 
"Desenvolvimento da qualidade dos Cuidados de 
Saúde", também designado por "Controle de quali
dade". Esta acção pertence à profissão médica e será 
uma das mais relevantes obrigações da Ordem. Tenho, 
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pessoalmente, insistido neste problema a nível das 
Instituições Nacionais e Internacionais. Como já foi 
referido no Curriculum Vitae será apresentado um tra
balho detalhado acerca deste problema no Forum das 
Associações Médicas com a OMS em fins de Janeiro 
de 1993, em Utrecht. Tal como já manifestámos na crí
tica ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, a 
Ordem dos Médicos não abdica das suas responsabi
lidades de fiscalização técnica e por isso apresentarei 
as conclusões referidas ao Ministro da Saúde para que 
tal seja objecto de definição em texto de lei. 

12 - Deverá ser revisto e modernizado o Código 
Deontológico, que data de 1986. Até agora não tem 
sido iniciado esse trabalho pois está a ser preparada a 
revisão do Código Deontológico Europeu, da 
"Conferência Internacional das Ordens" que foi publi
cado em Janeiro de 1987. Pareceu-nos útil conhecer
mos esse modelo para serem propostas quaisquer alte
rações ao Código Deontológico da Ordem. 

13 - Desejo também sublinhar a importância que, para o 
Bastonário, têm os projectos em curso de ampliação 
das Sedes da Secção Regional do Norte e da Secção 
Regional do Centro. Certamente contribuirão para um 
engrandecimento da Ordem dos Médicos para bem 
de todos os profissionais da medicina e da saúde em 
Portugal. 

14 - A biblioteca da Ordem ocupará a nossa atenção com o 
intuito de tomar acessível a todos os médicos a valiosa 
colecção existente. No último mandato foi promovida 
a publicação pela Ordem de obras importantes, de 
entre as quais realço a reedição da: "História da 
Medicina em Portugal" de Maximiano de Lemos, há 
muitos anos esgotada. 

15 - Prosseguirei também o trabalho nas Instituições 
Estrangeiras de que faço parte por inerência de cargo. 
Tenho profundo conhecimento da União Europeia dos 
Médicos Especialistas (UEMS) em que tenho assen 
no Comité de Direcção, presido à Comissão de Clíni 
Privada e faço parte da Comissão de Harmonização. 
Sou Presidente do Comité Permanente dos Médicos da 
Comunidade Europeia (C.P.) e, através dessa eleição, 
trouxe, por três anos, o Secretariado do C.P. para 
Portugal. A gestão desse Comité, de grande impor
tância na Comunidade, requere conhecimentos, que 
foram sendo adquiridos e colocam o nosso País em 
posição de liderança que se manterá até fim de 1994, 
até que um outro dos "Doze" nos substitua. 

16 - Desejo continuar a exercer as funções de Bastonário da 
Ordem dos Médicos abrangendo uma perspectiva 
maior, que se adquiriu com a experiência de dois man
datos. Sem ultrapassar as decisões do Conselho 
Nacional Executivo, é, porem, perfeitamente legítimo 
que algumas relações políticas, sociais e profissionais 
com os médicos possam ser ponderadas caso a caso. 
Dada a importância da Clínica Geral, não só como 
Especialidade mas pelo grande número dos seus pra
ticantes, defendo uma fórmula de colaboração múlti
pla, e de informação para o Bastonário, da acção que 
a Ordem pretende organizar. Não se trata puramente 



de visitas à periferia ou a Centros de Saúde. Será mais 
importante organizar encontros, promovidos pela 
Ordem dos Médicos e com o acordo dos Clínicos 
Gerais, em que, ou no audit-rio da Ordem, na sua 
Sede em Lisboa, ou em qualquer local onde isso possa 
ser organizado, sejam promovidas reuniões que abar
quem todos os assuntos que interessam os médicos 
desde a ciência médica à política da saúde. 

Desejo dizer a todos que não considero que o programa 
que agora vos apresento tenha dimensões modestas. Será 
mesmo extremamente exigente. Mas terá de ser cumprido. 
E assim espero poder fazê-lo com a ajuda de todos. 

AS ELEIÇÕES DE 16 DE DEZEMBRO EXIGEM 
UMA ESCOLHA RIGOROSA E CLARA DO VOTO. 
JULGO NESMO QUE UMA ESCOLHA DEFINITIVA 
PARA O FUTURO DA ORDEM DOS MÉDICOS COMO 

STITUIÇÃO. É NECESSÁRIO EVITAR O RISCO DE 
,,RANSFORMAR A ORDEM NUMA INSTITUIÇÃO 
INDIFERENTE OU DECADENTE, CORROÍDA POR 
DENTRO E COLOCADA SOB A ARBITRARIEDADE 
DOS GOVERNOS, DE QUALQUER PARTIDO 
POLÍTICO E DE ACORDOS CONTRADITÓRIOS. 

O MEU PASSADO RESPONDE PELA ISENCÃO. 
PERANTE O PODER POLÍTICO QUALQUER PODER 
PARTIDÁRIO. AQUI RESIDE A DIFERENÇA. 

CURRICULUM VITAE 

Manuel Eugénio Machado Macedo, nascido em Ponta 
Delgada, S.Miguel, Açores, em 10 de Fevereiro de 1922. 

Licenciatura na Faculdade de Medicina de Lisboa em 22 
de Julho de 1946. 

1946-4 7 - Assistente do Professor W. Loffler na 
Medizinische Universitats Klinik de Zurich, Suiça. 

1948-51 -Internato Geral e Complementar de Cirurgia 
dos Hospitais civis de Lisboa. 

1952-54 - Bolseiro do British Council em Londres e 
"Residente" em Cirurgia Torácica em Leicester, Inglaterra. 

1955-58 -Assistente de Propedêutica Cirúrgica (Prof. 
Jaime Celestino da Costa). 

1956-Cirurgião Torácico dos Hospitais Civis de Lisboa. 

1960 - Início da Cirurgia do Coração Aberto com 
Hipotermia de Superfície nos Hospitais civis de Lisboa. 

1962 - Início da Cirurgia do Coração Aberto com 
Circulação Extra Corporal nos Hospitais civis de Lisboa. 

1969 - Director do Serviço de Cirurgia Torácica dos 
Hospitais Civis de Lisboa. 
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1978-84 - Presidente do Colégio de Cirurgiões Torácicos 
da Ordem dos Médicos. 

1979-81 - Director Clínico do Hospital de Santa Marta, 
Hospitais civis de Lisboa. 

1979-85 - Presidente da Comissão Instaladora do 
Hospital de Santa Cruz. 

Agosto - Equiparado a Professor Extraordinário de 
Cirurgia 1979 Cardiotorácica da Faculdade de Ciências 
Médicas, Universidade Nova de Lisboa. 

1981 - Director dos Serviços de Cardiologia (até 
Fevereiro de 1984) e de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital 
de Santa Cruz, em Comissão de Serviço. 

1985 - Presidente do Conselho de Gerência do Hospital 
de Santa Cruz. 

1985 - Director do Hospital de Santa Cruz. 

1985 -Professor Catedrático Convidado da Faculdade de 
Ciências Médicas. 

1985 -Director do Se1viço de Cirurgia Cardiotorácica do 
Hospital de Santa Maria, Faculdade de Medicina de Lisboa 
(oficiosamente e por delegação do Ministério da Saúde, 
para dar continuidade à Cirurgia Cardíaca no H.S.M.). 

1985 - Professor Catedrático Convidado da Faculdade de 
Medicina de Lisboa. 

1987 -Doutoramento na Universidade Nova de Lisboa 
com a classificação "aprovado por unanimidade com dis
tinção e louvor" (6.2.87). 

1987 - Eleito em 28.1.87 Bastonário da Ordem dos 
Médicos (posse dada em 13.2.87). 

1989 -Em Setembro foi eleito Presidente da Associação 
Médica Mundial, ficando a pertencer ao Executivo dessa 
Instituição até Setembro de 1992, tendo ocupado os cargos 
de Presidente Eleito, Presidente (Outubro de 1990 a 
Novembro de 1991), e Presidente Cessante. 

1990 - Na Assembleia Geral de Novembro foi eleito 
Presidente do Comité Permanente dos Médicos da 
Comunidade Europeia (C.P.). A Presidência efectiva iniciou
se em Janeiro de 1992 e deverá prolongar-se até ao fim de 
1994. 

1990 - Durante o Forum da Organização Mundial de 
Saúde com as Associações Médicas Europeias, em Roma, 
foi eleito para o Comité de Ligação (6 membros) para orga
nizar o Forum que se reúne uma vez por ano, no fim de 
Janeiro. O relatório redigido por este Comité e que será 
apresentado na reunião de fim de Janeiro de 1993 em 
Utrecht tem por título: "Project to develop policies and 
mechanisms for national medical associations regarding 
quality of care development". 

1990 - Em Abril recebeu a mais alta distinção da sua car
reira profissional passando a ser Fellow HonoráJio do Royal 
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College of Surgeons of England. Até hoje os únicos portu
gueses que receberam essa distinção foram Reynaldo dos 
Santos e João Cid dos Santos. 

1991 - Foi eleito Presidente da "Sociedad de 
Cardiocirujanos" de Madrid fazendo a alocação presidencial 
em Dezembro de 1992 com o título: "Ética e os Progressos 
da Medicina e da Cirurgia". 

1991 -Em Dezembro foi nomeado para um Comité Ad
Hoc com o encargo de estudar as orientações futuras da 
organização da Região Europeia da Organização Mundial 
de Saúde numa Europa em mudança. Este relatório já foi 
apresentado na reunião anual de Setembro de 1992, sob o 
título: "A Mobilization for Health" - Meeting the challan
ges of change. 

1991 -Foi nomeado para o "Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida", em cujas reuniões mensais se tra
tam dos mais importantes problemas de ética médica e dos 
progressos realizados na medicina. 

1992 -Assumiu, por inerência de cargo, a presidência do 
Conselho Nacional das Profissões Liberais sucedendo a 
Ordem dos Médicos à Ordem dos Advogados (primeiro 
Presidente do C.N.P.L.). Esta Instituição pertencé por ine
rência ao Conselho Económico e Social. 

1991-Em Junho proferiu, a convite, a conferência inau
gural do Congresso da "Associação de Cirurgia Torácica e 
Cardiovascular de Língua Francesa". 

1993 - Foi convidado para, em Abril, fazer a conferên
cia inaugural do IQ Congresso Europeu de Ortopedia abor
dando os temas da Ética da Medicina Moderna e a 
Harmonização das Especialidades na Comunidade Europeia. 

1992 -Em Junho foi convidado para fazer uma alocação 
na reunião do "Board of Trustees" no Congresso anual da 
Associação Médica Americana. 

1992 -Em Fevereiro jubilou-se da carreira hospitalar 
tendo continuado a exercer até o fim do ano lectivo, Outubro 
de 1992, as funções de Professor Catedrático convidado 
da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

CARGOS DIRECTIVOS EN SOCIEDADES 

NACIONAIS E ESTRANGEIRAS: 
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-·sociedade Médica dos Hospitais civis de Lisboa

Secretário-Adjunto -1959-1961
Secretário-Geral - 1961-1963
Vice-Presidente -1967-1969 e 1978-1980
Presidente -1980-1982

- Sociedade Portuguesa de Cardiologia

Vice-Presidente - 1972-197 4
Presidente -1987-1989

-Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiovascular

Delegado Português -1976-1986

Presidente - 1984-1986 

-Sociedade Internacional de Cirurgia Cardiovascular

Presidente da Comissão Organizadora do 21. º
Congresso, a realizar em Lisboa, em Setembro de
1993.

-Sociedade Portuguesa de Cirurgia

Presidente da Assembleia Geral -1977-1979

- Revista Acta Médica Portuguesa

Editor Associado -1978

-Sociedad de Cardiocirujanos

Sócio Fundador -1978
Membro da Direcção -desde 1982
Presidente - Dezembro 1991 a Dezembro 1992

-Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória

Vice-Presidente - 1979-1981

- Journal of Cardiovascular Surgery

Membro do Advisory Committee - 1980

- American Heart Association

Membro do Conselho Científico -1981

- Revista Portuguesa de Cardiologia

Membro do Conselho Científico -1982

-Sociedade Portuguesa de Oncologia

Presidente do Conselho Fiscal -1983

-Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica e
Vascular

Presidente da Assembleia Geral - 1984
Presidente da Socieadade (Direcção)-de 1988 a 199.

-Revista Médica de Investigação, Clínica e Terapêutica
"Atheroma"

Membro do Conselho Científico Nacional -1986

-Revista Portuguesa de Medicina Geriátrica-Geriatria

Membro do Conselho Científico - 1987

-Associacão Médica Mundial

Membro Associado do Conselho -eleito em Maio de
1989
Presidente-Eleito -Setembro 1989
Presidente -Outubro 1990
Presidente-Cessante -Novembro 1991

-Chefe de Delegação Portuguesa, como Presidente da
Ordem dos Médicos:

-Associação Médica Mundial
- Comité Permanente dos Médico da CE Desde 1/1/92

passou a Presidente do C.P., deixando de pertencer à
Delegacão Portuguesa.



- União Europeia dos Médicos Especialistas
- Conferência Internacional das Ordens e Organismos

Similares
- Academia Europeia de Formação Médica

TRABALHOS PUBLICADOS 
E CONFERÊNCIAS 

98 -Trabalhos publicados 
400 -Comunicações e conferências em reuniões médicas 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS, CONDECORAÇÕES 
LIGADAS À PROFISSÃO 

-Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, 1955

Sociedade Médica dos Hospitais Civis de Lisboa

- American College of Chest Physicians (Fellow), 1956

- Société Internationale de Chirurgie (Membro Titular),
1963

- Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiovascular, 1958

- International Society for Cardiovascular Surgery, 1958

- Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 1962

- Royal Society of Medicine, 1965

- Collegium lnternationale Angiologiae (Fellow), 1965

- Collegium Brasillianum Angiologiae, 1965

- Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Great
Britain and lreland, 1958. Membro Honorário desde 1972.

- Society of Thoracic Surgeons, l 969

-Sociedade Espanhola de Cardiologia (Membro
Correspondente), 1973

- American College of Surgeons (Fellow), 1974

- Société de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire de
Langue Française (Membro Titular), 1972

-Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória, 1974

- Sociedade Portuguesa de Imunologia

- Thoracic Surgeons Travelling Society - Pete's Clube,
1967

- European Cardiac Surgeons' Club - The Club, 1977

- Sociedade Portuguesa de Cirurgia, 1977

- American College of Cardiology (Fellow), 1978
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-Associação Portuguesa de Pacing Cardíaco, 1978;
(Presidente Honorário), 1980

- American Association for Thoracic Surgery (Senior
Member), 1979

- Sociedad de Cardiocirujanos (Membro Fundador), 1979

-Fundação Portuguesa de Cardiologia (Membro do
Conselho Científico)

- American Heart Association (Membro do Conselho
Científico), 1981

- Frank Gerbode Medical Research Foundation, 1981

-The British Cardiac Society (Membro Correspondente),
1982

-Societas Europaea Pneumologica, 1982

- Sociedade Portuguesa de Oncologia, 1983

- Sociedade Portuguesa de Cancerologia, 1983

-Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica e
Vascular, 1984

- Sociedade Europeia de Cardiologia. Eleito Fellow em
1988

- lntemational Society for Heart Transplantation, 1984

-The New York Academy of Sciences, 1985

- Lyman A. Brewer, III International Surgical Society
(Honorary Member), 1986

- Membro Correspondente da Real Academia de Medicina
da Bélgica, 1989

- Fellow Honorário do Royal College of Surgeons of
England

-Presidente do Prémio Galien - Portugal, 1992

- Chevalier de la Légion d'Honneur, França, 1973

- Commandeur de l'Ordre du Mérite, França, 1982

-Grande Oficialato da Ordem de Sant'Iago da Espada,
1986

-Medalha de Mérito Municipal do Concelho de Oeiras,
1986

- Medalha de ouro de serviços distintos do Ministério da
Saúde, 1992.

- Grã Cruz da Ordem de Mérito de Portugal, 1992

- Comissão de Honra na reeleição do Doutor Mário Soares
para Presidente da República, 1991
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PROGRAMAS ELEITORAIS 

PRESIDENCIA 

António Gentil Martins 

-

RAZOES DA CANDIDATURA 

Candidatamo-nos porque acreditamos num projecto 
e temos uma equipa para trabalhar e lutar por ele. 

Machado Macedo, apesar da sua boa vontade e desejo 

de consensos, deixa uma Ordem inoperante, porque mani

festamente fragmentada e desunida, sem posições ou pro

jectos claros e sem atitudes firmes, face a uma Classe 
Médica agredida e desencantada com a acção da sua 

equipa e uma população descrente na acção da Ordem. E 

também porque, fundador do SIM, que agora o repudia, 

aceitou limitar a Ordem apenas às suas funções 
Deontológicas e Tácticas. 

Santana Maia, corresponsável pelo acima exposto e 

sombra fotográfica do Presidente, congregando apoios 
em estruturas (SIM e FNAM) e personalidades que sem
pre manifestaram posições divergentes entre si quanto às 

soluções para os grandes problemas da Saúde, não poderá 
ser garante das necessárias opções de fundo mas apenas 

capaz de consensos meramente pontuais. E também porque, 

sendo fundador da FNAM, a principal organização que o 

apoia, não pode alhear-se de terem sido os mesmos 
Médicos que fundaram o Sindicato dos Médicos do Sul, 

depois filiado na Intersindical Nacional, os que a partir de 

uma Assembleia selvagem efectuada em 29 de Abril de 

1974, procuraram (embora sem o conseguir graças à acção 

do grupo por nós liderado) varrer a Ordem du mapa, 
destruindo-a e transformando-a num simples "Sindicato 
para trabalhadores". Acresce que os cargos partidários 
(que há longo tempo exerce e mantém) dificilmente lhe 
preservarão a imagem da independência política que o 

presidente da Ordem deve ter. Finalmente porque, quando 
a Ordem lutou vitoriosamente pelo Estatuto do Médico 
aprovado em reunião de emergência pelo governo num 

domingo de manhã após uma greve de 3 semanas, a greve 
teve o boicote expresso dos que vieram depois a constituir 

a FNAM e a abstenção envergonhada do SIM. 

Surge aliás como absurdo e aberrante que quem, injus

tan1ente, tanto criticou e pretendeu negar à Ordem funções 

sindicais, procure agora inverter posições e colocar a 
Ordem sob o controle do Sindicalismo. Este é por defi-
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njçõa de âmbito restrito e reinvindicativo e apenas defens 

dos seus membros enquanto que a acção da Ordem é muito 

mais ampla e de espírito diferente ao colocar os interesses 

dos Doentes à frente dos dos próprios profissionais. Seria 

absurdo e aberrante a "parte" (os Sindicatos) querem incluir 

o "todo" (a Ordem).

PROGRAMA DE CANDIDATURA 

1. Reforço da Ordem dos Médicos como Associação de

encontro de todos os Médicos para a defesa da Ética,

da Valorização Profissional e dos Interesses da
Classe.

Ordem dos Médicos independente da política parti
dária, apoiando o que está certo e criticando o que está

errado, com posições equilibradas, claras e firmes
assentes em consensos com base em princípios fun
damentais e denominadores comuns.

2. Realização prioritária de um Plebiscito para clarificação

dos atributos da Ordem: Ética, Qualificação e Defesa
Sócio-Profissional (incluindo Sindical).

3. Apoio eficaz aos Médicos através de: Informação,

Gabinete Jurídico, Aconselhamento Fiscal, Seguros,

Actividades Científicas, Fundo de Solidariedade.

Delegados da Ordem nas Estruturas de Saúde (a
orgaruzar pelas Secções Regionais).

4. Combate ao exercício ilegal da Medicina e definição
do Acto Médico, enquadrando simultaneamente os

actos dos outros profissionais de Saúde.

5. Reformulação das Carreiras Médicas, com especial

relevo para a de Clínica Geral, Hospitalar e de Saúde

Pública e incluindo outras como Medicina Militar, do

Trabalho, Escolar, Desportiva, Prisional, Legal e

Investigação.



Remuneração condigna aos vários níveis das Carreiras, 

de acordo com a responsabilidade, o esforço produ

zido e a diferenciação técnica adquirida. 

Reformulação do sistema de acesso aos Internatos, tor

nado vocacional. 

Não ao estatuto da Exclusividade (obrigatória ou 

encapotada), sem prejuízo de direitos legítimos, legal

mente adquiridos. 

Desbloqueamento dos Concursos impugnados, rea
valiação dos Quadros e abertura de vagas reais. 

Reavaliação da desvinculação compulsiva dos 
Médicos da Função Pública, nomeadamente daquele 

a quem anteriormente foi imposta a exclusividade. 

Implementação de um Seguro de Risco Profissional. 

6. Título de Especialista mediante Exame único ou de
equivalência, sob parecer de Júri nomeado pela Ordem,

que deverá valorizar as informações fornecidas pelos ori

entadores de formação.

A abertura de treino de Especialistas mediante
Instituições Privadas, que assegurem as condições

exigidas nos Regimentos dos Colégios.

Maior dinamismo dos Colégios de Especialidade,
com nomeação para a sua Direcção de entre elementos

propostos, em votação, pelos seus Membros e ouvidas

as Associações Científicas e Profissionais do Sector

respectivo.

7. Dinamização dos Conselhos Nacionais, com desta

que para o Disciplinar, Ensino Médico, (para em cola-

boração com as Universidades contribuir para a refor

mulação e articulação efectiva do ensino pré e pós gra

duado), de Medicina Livre e de Exercício Técnico da

Medicina e criação de novos Conselhos, nomeadamente

para Defesa nos Assuntos Sócio-Profissionais.

8. Sistema Nacional de Saúde com base num Seguro
Nacional de Saúde, de tipo misto, colocando em igual

dade de acesso os Serviços Estatais, de Convenção ou

puramente privados. Sistema que garanta a todos
Cuidados de Saúde adequados, e a Dignidade e
Independência profissional do Médico, cessando as

tentativas de o subalternizar face às estruturas não médi

cas.

Garantia de acessibilidade a Cuidados de Saúde de

qualidade, com livre escolha do Médico ou da
Instituição de que necessita.

Criação de verdadeiras Convenções e não contratos

leoninos impostos pelo Estado e revisão do Código de

Nomenclatura e Valor Relativo de Actos Médicos

(CNVRAN).

Racionalização de gastos, mas não racionamento na

Saúde.
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9. Colaboração franca, leal e de respeito mútuo com
todas as outras Estruturas Associativas Médicas,
Sindicais, Profissionais ou Científicas.

Reavivar as relações com as outras Ordens ou

Organizações similares.

10. Reforço constante das Relações Internacionais, nome

adamente com a Comissão Médica Permanente da CEE

(à que Portugal preside até 1994 dada a regra de rotati

vidade) e suas estruturas de base (CIO, PWG, FEMS,

UEMS, UEMO, FEMH) e ainda com a OMS.

Reavivar o grupo GIPE (Presidentes da Grécia, Itália,

Portugal e Espanha).

11. Relações firmes com o Governo, procurando o diá
logo verdadeiro, mas sem vacilar no confronto, se

este for inevitável.

Não prescindir da audição da Ordem sobre a neces

sária Reforma da Saúde e todos os aspectos da sua

competência específica, conforme consagrado na Lei.

Recusa da contestação pela contestação. Não às greves
banalizadas, pontuais, inoperantes, mal organizadas

e mal fundamentadas, sem a devida informação e mobi

lização da Classe, sem consensos prévios e economi
camente favoráveis aos governos e prejudiciais para

os Médicos e demolidoras da sua imagem junto dos

Doentes.

Greve só em último recurso, eticamente justificada
e salvaguardados os interesses fundamentais dos
Doentes, autónoma, esgotadas que sejam a via negocial

ou de persuasão e outras formas de luta, correctamente

preparada e desde que asseguradas condições de êxito
nos objectivos que a determinaram.

Lisboa, Outubro de 1992 

António Gentil Martins 

CURRICULUM VITAE 

I - IDENTIFICAÇÃO 

António Gentil Martins, 62 anos de idade, nascido em 

Lisboa - Freguesia da Lapa, (10/07/1930). 

Filho de António Augusto da Silva Martins 
(Cirurgião) e de Maria Madalena Gentil da Silva 
Martins, casado com Maria Guilhermina lvens Ferraz 
Jardim da Silva Martins, com oito filhos, António Vasco 

(28 anos); Inês Maria (27 anos); Luís Carlos (26 anos); 

Teresa Maria (24 anos); Ana Maria (22 anos); Rita Maria 

(19 anos); Sofia Maria (16 anos); João Manuel (10 anos). 

Religião Católica. 

Descendente de Soares Franco, Anatomista e Cirurgião 

da Corte no séc. XIX, bisneto de Abílio Pinto de 

Mascarenhas (Obstetra, Professor de Obstetrícia na 

Faculdade de Medicina de Lisboa) e neto de Francisco 
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Soares Branco Gentil (Cirurgião, Professor de Cirurgia na 
Faculdade de Medicina de Lisboa e fundador do Instituto 
Português de Oncologia que hoje tem o seu nome. 

Cédula Profissional n.º 7442 da Secção Regional do Sul 
da Ordem dos Médicos. 

II - CURRICULUM CIENTÍFICO 

Licenciado em Medicina e Cirurgia em 20 de Junho 
de 1953, com a média de 16 valores (Bom com distinção). 

Curso de Ciência Pedagógica obtido em 1955. 

Bolseiro do British Council para o estudo da Cirurgia 
Pediátrica, 1956-57. 

Senior House Surgeon, the Hospital for Sick Children, 
Londres, 1957. 

Registrar, Royal Liverpool Children's Hospital e depois 
Ader Hey Children's Hospital, Liverpool, 1957-59. 

Especialista em Cirurgia Pediátrica (Ordem dos 
Médicos). 

Chefe de Serviço dos Hospitais Civis de Lisboa, Hospital 
de D. Estefânia (Pediatria Cirúrgica) desde 1965. 

Professor Associado Convidado de Cirurgia 
Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova de Lisboa. 

Leccionou Cirurgia Pediátrica nos HCL (1975/76) 
quando estes se encarregaram do Ensino Prégraduado, em 
colaboração com a Universidade Clássica. 

Director de Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital 
D. Estefânia (Hospitais Civis de Lisboa).

Membro das Sociedades Alemã, Argentina, Belga,
Brasileira, Espanhola, Francesa, Grega e Inglesa de Cirurgia 
Pediátrica. 

Membro do Colégio Internacional de Cirurgiões e 
Membro do Conselho de Governadores do Colégio 
Internacional de Cirurgiões (1966/68) e Secretário da Secção 
Portuguesa do Colégio Intenacional de Cirurgiões (1964/68). 

Membro das Sociedades Brasileira, Espanhola, Francesa 
e Inglesa de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. 

Especialista em Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e 
Estética (Ordem dos Médicos). 

Membro das Sociedades Internacionais de Cirurgia 
Plástica e Estética, de Oncologia Pediátrica, de Oncologia 
Cirúrgica Pediátrica, de Cirurgia Maxilofacial, da União 
Médica Balcânica e de História da Cirurgia Pediátrica. 

Membro das Sociedades Nacionais de Ciências Médicas 
de Lisboa, dos Hospitais Civis de Lisboa, de Pediatria, de 
Cirurgiões Pediatras, de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e 
Estética, de Cirurgia, de Cirurgia da Mão, de Cirurgia 
Endoscópica, Transplantações. 

Mais de 2 centenas de trabalhos apresentados e con
ferências realizadas em Portugal e no Estrangeiro sobre 
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Étic.a Médica e temas 
sócio-profissionais (Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, 
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Chile, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grécia, 
Holanda, Inglaterra, Itália, Jugoslávia, Peru, Portugal, 
Turquia, Venezuela). 

Ligações em Cursos e Congressos Internacionais no 
Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos da América, Grécia, 
Itália, Peru, Portugal, Turquia e Venezuela. 

Efectuou mais de 10.000 intervenções de grande Cirurgia, 
entre as quais a separação de 6 pares de gémeas siamesas. 

Autor de 10 filmes médicos, entre os quais 3 sobre sepa
ração de Siamesas. 

Placa de Prata (2. º) no Concurso para o Prémio Mendes 
Ferreira, classificação atribuída pelo UICD (Colégio 
Internacional de Cirurgia Digestiva) ao seu filme sobre 
"Separação de gémeas siamesas onfalopagas", também já 
distinguido no Festival de Filme Médico realizado na 
Jugoslávia em 1979. 

Galardoado com o Prémio Silva Pereira, do IPOFG 
(1972) em conjunto com Francisco Gentil Martins e Mári 
Sousinha. 

III - CURRICULUM SÓCIO-PROFISSIONAL 

PRESIDENTE D A  ORDEM DOS MÉDICOS 
(1977/86). 

Delegado Oficial da Ordem dos Médicos às Reuniões da 
Comissão Médica Permanente da CEE (1977 e 1980/86) 
(CPCEE). 

Delegado Oficial da Ordem dos Médicos às Reuniões da 
Conferência Internacional das Ordens Médicas e 
Organismos Similares (1978/86) (CIO). 

Delegado Oficial da Ordem dos Médicos às Reuniões da 
União Europeia dos Médicos Especialistas (1980/86) 
(UEMS). 

Delegado Oficial da Ordem dos Médicos às Reuniões da 
Federação Europeia dos Médicos Assalariados ( 1983/86) 
(FEMS). 

Fez reviver e presidiu ao Congresso Nacional de 
Medicina (IV e V). 

Sob a sua liderança: 

- foi possível, a partir de 7 de Fevereiro de 1976, inverter
o processo de destruição da Ordem, iniciado em 29 de
Abril de 1974.

- foi totalmente reestruturada a nova Ordem dos
Médicos como Associação Profissional Independente
e Livre e na qual, por decreto, o Governo delegou a res
ponsabilidade do controlo da ética e da qualificação pro
fissional e reconheceu o papel na defesa sócio-profissio
nal dos médicos.

- foram aprovados pelos Médicos os novos Códigos
Deontológico e Disciplinar (que aguardam há cerca de 10
anos nas gavetas do Ministério da Justiça a sua passa
gem a Lei do País ... ) baseados nos princípios hipocráticos
e que se adaptaram, embora sem alteração na essência, aos
novos condicionalismos sociais e da técnica.
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- foi conseguida a vitória na greve que levou à aprova
ção do "Estatuto do Médico" nos Serviços Oficiais de
Saúde e através da qual, pela primeira vez, a Classe pas
sou a ver consagrados na Lei direitos e garantias especí
ficos.

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUN
DIAL (1981/83)-Presidente Eleito (1979/81), Presidente 
Cessante (1983/84). 

Membro do Conselho Executivo da Associação 
Médica Mundial (1979/84). 

Membro das Comissões de Ensino Médico e Estatutos 
e Regulamentos (1979/81) de Finanças e Regulamentos 
(1983/84) e de Ética Médica (1982/93), da Associação 
Médica Mundial. 

Delegado Oficial da Ordem dos Médicos às Assembleias 
Médicas Mundiais (1978 a 1986). 

Membro do Grupo de Trabalho do Conselho da 
,uropa para o Ensino dos Direitos Humanos nas 

Faculdades de Medicina (1981/83). 

Membro do Conselho Executivo da Federação 
Internacional de Associações de Cirurgia Pediátrica 
(1983/88). 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgiões 
Pediatras (1975/84 e 1991/92). 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
Plástica e Reconstrutiva (1968/74) e Secretário-Geral 
(1964/68). 

Organizou as l .ª5 Jornadas Luso Espanholas (1970) e 
as 1. as Jornadas Luso Brasileiras (1971) de Cirurgia 
Pediátrica e umas Jornadas Internacionais de Cirurgia 
Pediátrica (1986). 

Organizou dois Cursos Internacionais de Oncologia 
Pediátrica (Espinho/1979 e Lisboa/1991). 

Organizou as l .ª5 Jornadas Luso Brasileiras de Cirurgia 
lástica e Reconstrutiva (1967), 3 Cursos para Pós
raduados de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e um Curso 

Internacional de Cirurgia Plástica de Urgência. 

Presidente da Comissão Organizadora do XI Congresso 
da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica 
(Lisboa/1979). 

Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade 
de Medicina de Lisboa ( 1951/52). 

Delegado da Faculdade de Medicina à Comissão Inter
Associações (1951/52). 

Conselheiro Consultivo da Confederação Nacional das 
Associações de Família. 

Membro da Comissão de Honra da Assistência Médica 
Internacional (AMI). 

Presidente do Núcleo Regional do Sul (1988/94) e 
Secretário-Geral ( 1992/93) da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro. 

Chave da Cidade de Miami, Florida - USA - (1983) 
por serviços relevantes no campo da Medicina e Chave do 
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Condado de Dale, Florida - USA - (1983) por serviços 
relevantes no campo da Medicina. 

Diploma de Honra da Associação Médica de Cuba (no 
exílio) (1983). 

Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique 
(1984). 

IV - OUTRAS ACTIVIDADES (EXTRA-PROFISSIONAIS)

1. Sociais e Humanísticas

Sócio Fundador da Juventude Musical Portuguesa.

Curso Geral de Solfejo do Conservatório Nacional.

Colaborador da Obra Social do Padre Abel Varzim e da
Caritas Portuguesa. 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Comissão de 
Trabalhadores da Junta de Freguesia de S. Sebastião da 
Pedreira, Lisboa (1975). 

Presidente da Assembleia Geral do Grupo Sócio
Profissional dos Médicos do IPOFG (1974/78). 

Delegado Médico mais votado para a Assembleia de 
Delegados do IPOFG (1974/78). 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de 
Trabalhadores do Hospital D. Estefânia (1974/75). 

Delegado Médico mais votado no Hospital de D. 
Estefânia (1974/75). 

Fundador e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Associação de Pais da Escola Preparatória Marquesa de 
Alorna (1975/76). 

Fundador do Instituto de Apoio à Criança (1983). 

Membro da Associação para a Segurança Wantil (APSI). 

2. Desportivas

Campeão de Lisboa de Badmingon em Pares Mistos
(1953/54) e Inscrição n.º 1 da Federação Portuguesa. 

Campeão de Portugal de Ténis, Júniores, Pares Homens 
(1945). 

Vice-Campeão de Lisboa de Ténis de Mesa, Infantis, 
equipa do CIF (1944). 

Campeão de Portugal de Voleibol, II Divisão, equipa 
do CIF (1948). 

Olímpico, Pistola Automática a 25 m, Roma (1960). 

Mestre Atirador com Pistola Automática a 25 m 
(1945/63). 

Doze vezes Internacional com Pistola Automática a 25 m 
(Brasil, Espanha, Mónaco, Portugal e Roménia). 

Cinco vezes Internacional, Pistola Livre a 50 m (Brasil, 
Espanha, Mónaco e Portugal). 

Campeão de Portugal e Recordista, com Carabina 
de Precisão a 50 m, posição deitado (1953). 

Campeão de Portugal com Espingarda de Guerra a 
300 m, posição deitado (1954). 
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Programas Eleitorais 
� -

ORGAOS REGIONAIS E DISTRITAIS 

SECÇAO REGIONAL DO NORTE 

LISTA A 

CANDIDATA AOS ÓRGÃOS REGIONAIS 
TRIÉNIO 1993/1995 

ORDEM: A CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

COMPROMISSO DE CANDIDATURA 

JUSTIFICAÇÃO 

A formulação de uma candidatura pressupõe uma crítica 
ao que tem sido o posicionamento e gestão da O.M .. 

Sem anátemas ou juízos de intenção, afirmamos clara
mente que, por omissão, por erros de cálculo e/ou por 
incapacidade estratégica e de intervenção eficaz, a O.M. se 
tornou conivente com os responsáveis pela situação actual 
da medicina portuguesa em que se reconhece haver: 

- Desprestígio e subversão das carreiras médicas.

- Desinvestimento na formação e no futuro dos jovens
médicos.

- Interferência dos poderes burocrático e administrativo
em áreas de exclusiva competência e autonomia de
decisão dos médicos, comprometendo, inclusivé a
relação médico doente.

- Degradação dos serviços públicos de saúde sem que
se tenha progredido na definição e desenvolvimento
de modelos alternativos de assistência médica.

A introdução de factores estranhos à tradicional hie
rarquia de competência médica, o desprestígio em que 
caíram os concursos para progressão na carreira médica 
hospitalar, o abandono a que foi votada a carreira de clínica 
geral e a hostilidade e desinteresse com que são tratadas 
todas as iniciativas privadas de médicos, são alguns exem
plos elucidativos da situação a que chegámos. 

É de recear, a curto ou médio prazo, uma quebra de 
confiança da população nos seus médicos se persistirem 
estas situações anómalas e desprestigiantes. 

Se a Classe Médica não tomar nas suas mãos o processo 
de garantia de qualidade da prática e formação médicas, 
outros o farão por ela. 

A Ordem dos Médicos tem urgentemente que se assu
mir como uma estrutura que salvaguarde a qualidade e 
garanta aos Portugueses a confiança a·que têm direito nas 
suas instituições e profissionais. 
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Ao se antever que também na Saúde o Estado seja cada 
vez menos um "prestador" para ser cada vez mais um 
"regulador" e "fiscalizador" é necessário e urgente: 

- Garantir que na sua área de intervenção os Serviços
Públicos mantenham e, se possível, melhorem a qua
lidade atingida.

- Garanlir que a qualidade de prestação privada se·
avaliada e recompensada de forma isenta e por pr
fissionais da máxima competência.

- Garantir que os direitos adquiridos e as expectativas
legítimas dos médicos que tem dedicado a vida ao
Serviço Público não possam ser postas em causa. Tal
só é possível com o apoio eficaz da O.M. aos
Sindicatos Médicos.

- Garantir que a perspectiva de privatização não sirva
para criar uma situação que se. eternize na sua transi
toriedade, impeditiva da melhoria dos serviços e das
prestações quer públicas quer privadas.

- Garantir a qualidade na formação médica e o direito
a "saídas profissionais" com liberdade e equidade
competitiva dos actuais e futuros internos.

Seguros que a OM, pelo seu exclusivismo, é a única 
entidade capaz de se assumir como garante da quali
dade e do prestígio da medicina e dos médicos portu
gueses, também estamos certos que tal só será possív 
se ela mesmo for o exemplo de verticalidade, transp 
rência e bom-senso. 

Para que a OM adquira tais funções é necessário que não 
defenda acefalamente nem hostilize os médicos. É neces
sário que todos nela se revejam, nela encontrem o exem
plo, nela se acolham, numa palavra que ela seja efectiva
mente 

A CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

PARTE! 

PONTO PRÉVIO 

Os grandes princípios da medicina traduzidos nos pre
ceitos da ética tradicional não estão em causa em quaisquer 
eleições. São património de todos os médicos e como tal 
por nós defendidos os princípios basilares da deontologia 
médica e que são: 

- Respeito pela vida e pessoa humana.

- Independência profissional do médico.



- Livre escolha do médico pelo doente.
- Direito do doente ao segredo profissional.
- Responsabilidade pessoal do médico.

Entendemos ainda que, da mesma forma que não estão
em causa princípios básicos comuns a todos os médicos 
também não está em causa uma escolha em termos de 
política de saúde. 

Cabe à Ordem dos Médicos, qualquer que seja o 
Governo e qualquer que seja a política de saúde preconi
zada garantir a qualidade do acto médico e o seu exercício 
de acordo com os princípios basilares supramencionados. 

PRINCÍPIOS GERAIS 

1 -Reconhecendo embora o mérito profissional e a dedi
cação pessoal dos anteriores Bastonários, os colegas 
António Gentil Martins e Manuel Machado de Macedo, 
bem como de outros dirigentes da OM, as caracterís-

1 ticas do momento que se atravessa bem como a dos que 
se avizinham recomendam uma substancial transfor
mação do funcionamento da OM e dos seus protago
nistas. 

2 - Depois de ultrapassada a fase de radicalismo político, 
depois de resolvida a questão Ordem versus Sindicatos, 
depois de arrefecida a guerra movida pelo Ministério 
da Saúde contra os médicos, chegou a altura da O.M. 
se afirmar como um organismo independente, clara
mente apartidário, prestigiado e com autoridade técnica 
e moral nos domínios da medicina e da saúde. 

3 - A participação da O.M. em todas as decisões sobre 
política de saúde decorrerá naturalmente da sua capa
cidade de se antecipar no estudo dos problemas, de 
delinear soluções alternativas e de contribuir para a for
mação de uma opinião pública mais esclarecida. 

4 - A O.M., sendo indiscutivelmente a estrutura com 
maior capacidade técnica que intervém na área da 
Saúde deve assumir frontalmente o papel que a 

• Sociedade The reserva e o estatuto lhe outorga enquanto
entidade pública.

5 -A O.M. não tem de se arvorar em polícia da classe 
médica, mas deve definir com clareza os princípios éti
cos, deontológicos e de qualidade técnica que devem 
orientar as actividades profissionais dos médicos, exi
gindo do Governo a publicação dos diplomas legais 
indispensáveis ao enquadramento daqueles princípios. 

6 - A O.M. deve transformar-se no ponto de referência 
ético-profissional para os médicos, para a sociedade 
civil e para o poder político. Deve opôr-se com firmeza 
a todas as acções que visem denegrir o prestígio e a 
dignidade da profissão médica no seu conjunto. Deve 
igualmente ser firme em relação aos médicos que não 
respeitem as ideias e princípios fundamentais que 
enformam a prática da medicina. 

7 - Para conseguir estes projectos a O.M. terá que se cons
tituir como um "forum" onde seja feito o debate e 
reflexão dos problemas que se põem à classe médica, 
tentando atrair para esse debate todas as gerações de 
médicos. 
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8 - Uma Ordem assim renovada e transparente, uma 
CASA DE TODOS OS MÉDICOS, como tal por eles 
sentida e assumida será necessariamente ouvida e res
peitada pelos portugueses e por qualquer Governo. 

PARTE II 

1-ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA O.M.

O PROBLEMA 
A O.M. tem sido um espaço fechado onde apenas par

ticipam alguns dos seus dirigentes. 

OS PRINCÍPIOS 

- A O.M. deve ser um espaço aberto de diálogo, de aco
lhimento de iniciativas e de participação.

-A coesão da O.M. não advém da unanimidade acrítica
conseguida num círculo restrito de médicos mas sim na
possibilidade de acolher e considerar uma diversidade de
'Opiniões.

- A O.M. deve tornar-se, de facto, A CASA DE TODOS
OS MÉDICOS

O COMPROMISSO 

1 - Incentivaremos a participação de Colegas na vida e na 
gestão da O.M. quer propondo, quer acolhendo, grupos 
de trabalho e projectos de índole sócio-cultural, tecnico
científica, organizativa, de política de saúde e outros 
que sejam do interesse dos membros da O.M ..

2 - Daremos a máxima prioridade à articulação, à comu
nicação e ao apoio aos órgãos distritais, afim de que 
estes possam participar mais activamente nas deci
sões da O.M ..

3 -Cuidaremos da manutenção e do aperfeiçoamento dos 
serviços já existentes, procurando alargar a sua utili
zação a cada vez maior número de Colegas. 

2 -CRIAÇÃO DO CONSELHO DE HONRA DA 
ORDEM DOS MÉDICOS 

O PROBLEMA 

O não aproveitamento institucional do saber e da expe
riência dos ex-dirigentes da O.M. representa um desper
dício de valores intelectuais e de capacidades estratégicas 
da Classe. 

OS PRINCÍPIOS 

- A participação de sucessivos grupos de médicos, assegura
nas decisões que afectam o colectivo é um factor de
renovação, vitalidade e dinamismo da O.M.

- A mudança regular dos dirigentes da O.M. assegura
novas energias e novas ideias e com isso o constante
progresso da nossa casa comum. 

- O capital de experiência adquirido no desempenho de
cargos não pode, nem deve, ser desperdiçado.
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-Há uma dívida de gratidão para com os colegas que
aceitaram presidir aos destinos da O.M. que deve ser
assumida pelas sucessivas direcções.

O COMPROMISSO 

Promoveremos a criação do Conselho de Honra dos 
Médicos Portugueses. Este Conselho terá carácter per
manente devendo obedecer aos seguintes princípios e 
regras: 

a) Integrarão este Conselho, por direito próprio e vita
lício, os ex-Presidentes da O.M ..

b) Poderão ainda integrar este Conselho, por convite
do CNE, outros ex-dirigentes da O.M., desde que
não exerçam qualquer cargo ou função na estrutura
directiva.

c) É incompatível a qualidade de membro do Conselho
de Honra e de dirigente com tunções executivas da
O.M ..

d) O Conselho reúne regularmente e sempre que man
tendo-se informado de toda a vida da O.M. e produ
zindo as recomendações internas que considerar
oportunas para o bem da O.M. e da Medicina
Portuguesa.

e) Os membros do Conselho de Honra têm assento nos
actos e cerimónias solenes da O.M. e podem ser con
vidados pelo CNE a representar a Ordem em actos ou
organismos específicos, nacionais ou internacionais,
em que a sua experiência seja relevante ou particu
larmente adequada.

3 - COOPERAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS ORGA
NIZAÇÕES MÉDICAS 

O PROBLEMA 

Os médicos fundaram e desenvolveram diversas asso
ciações profissionais totalmente desligadas da O.M. 

As atitudes de diversos dirigentes da O.M. para com 
estas organizações médicas em nada favoreceu a necessária 
coesão e coordenação de esforços no seio da Classe. Tal 
coesão e coordenação foram meramente pontuais e em 
situações de grave agressão à Classe. 

OS PRINCÍPIOS 

-Os médicos portugueses reconhecem-se hoje em diver
sas organizações que no seu âmbito específico de acti
vidade (cultural, científico, profissional, laboral) traba
lham para os promover e defender.

-A criação e desenvolvimento de diversas organizações
médicas (sindicatos, associações patronais, profissio
nais, etc.) algumas delas reunindo milhares de associa
dos, são a prova de que a capacidade de iniciativa e
organização da Classe Médica são elevadas, devendo a
O.M. reconhecer e congratular-se com este facto.

- Compete à O.M., em vez de hostiiizar, apoiar a sua
acção, promover a sua articulaclio e gerar os consensos
necessários em cada momento.
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O COMPROMISSO 

1 - Promoveremos a criação de um Forum Médico 
Permanente em que a O.M. disponibilizará instala
ções e apoio logístico para reuniões e contactos mul
tilaterais regulares entre: Associação Portuguesa dos 
Médicos da Carreira Hospitalar, Associação Portuguesa 
dos Médicos de Clínica Geral, Associação Nacional 
dos Médicos__de Saúde Pública, Associação Nacional 
dos Jovens Médico�, Federação Nacional dos Médicos, 
Sindicato Independente dos Médicos e outras 
Associações Médicas. 

2 - O Forum Médico Permanente terá um Coordenador 
que assegurará a ligação ao CNE e um Secretariado 
composto por um representante de cada organização 
representada. 

3 - Sob a nossa gestão a O.M. consultará regularmente o 
Forum Médico e estará sempre disponível para qual
quer reunião com carácter regular ou extraordinário 
proposto pelo FMP. 

4 - COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE 

O PROBLEMA 

Os Colégios de Especialidade, pela sua génese e dinâ
mica, não têm assumido cabalmente as responsabilidades 
e competências que, naturalmente, lhes caberiam. 

OS PRINCÍPIOS 

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

- Os Colégios de Especialidade devem assumir, de facto,
a responsabilidade de formulação de critérios e padrões
de qualidade de formação e prática médica na respectiva
especialidade.

-A interligação entre os Colégios de Especialidade e as
Sociedades Científicas deve ser permanente.

O COMPROMISSO 

a) Após a tomada de posse promoveremos a nomeação
de uma comissão instaladora constituída por três mem
bros (um por cada Secção Regional) para cada Colégio
de Especialidade actualmente existente.

- A comissão instaladora terá como missão integrar como
membro do colégio respectivo todos os médicos portu
gueses que demonstrem ser reconhecidos como especi
alistas hospitalares, de Clínica Geral e de Saúde Publica
pelo Ministério da Saúde e/ou pela Comunidade Europeia
ao abrigo das directivas 75/362/CEE e 86/457 /CEE.

- Tal integração far-se-á sem que haja lugar à prestação
de qualquer prova ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do
art.º 92 do Estatuto da O.M ..

b) Após os Colégios assim traduzirem a realidade nacio
nal em termos de especialistas, encerrada uma polé
mica de anos que só prejudicou os médicos individu
almente nada lhes trazendo colectivamente, serão
promovidas eleições. Tais eleições terão lugar em cada
Colégio, para o universo dos seus membros por voto
directo e secreto.



c) A nomeação das direcções dos Colégios (art.0 88 n.0 1
do Estatuto da O.M.), respeitará o resultado das eleições.

d) Serão transferidas progressivamente para os Colégios
assim legitimados e renovados as responsabilidades
que, naturalmente lhes compitam. Este processo visa
transformar o executivo na entidade moderadora e coor
denadora que dê coerência e homogeneidade à acção da
Ordem.

5 - FORMAÇÃO E TITULAÇÃO DE 
ESPECIALISTAS 

O PROBLEMA 

-A garantia de qualidade na formação de especialistas é
uma exigência nacional e do espaço europeu em que
nos integramos.

- O aberrante e anacrónico problema da dupla titulação de
especialistas continua por resolver persistindo-se numa
inútil agressão a centenas de Colegas com relevantes
prejuízos morais e materiais.

OS PRINCÍPIOS 

-A todos os médicos deve ser dada a possibilidade de
aceder a uma formação pós-graduada complementar
que lhe garanta a necessária qualificação quer na área
hospitalar, quer nas áreas de clínica geral ou saúde
pública.

-À O.M. compete a definição, verificação e acompanha
mento regular das condições de idoneidade dos Serviços,
quer para a prática assistencial, quer para a formação
médica.

-À O.M. compete verificar da qualidade da formação
prestada e atribuir os títulos correspondentes.

-O momento de titulação como especialista, hospitalar, de
clínica geral ou de saúde pública, tem um relevo parti
cular na vida do médico. Tal momento, que como a
licenciatura encerra e inicia um ciclo de vida, deve ser
particularmente marcado e elevado.

- A prestação de provas, que pela exigência de preparação
estimula o progresso e o adquirir do saber, deve ser um
processo de grande dignidade, justiça e isenção.

- Não toleraremos que este processo perca a sua dignidade
quer pelo seu desmantelamento, sacrificando a prepara
ção aos interesses do trabalho e da economia de mão de
obra, quer pela sua utilização como meio de assegurar o
poder e privilégio de grupos.

O COMPROMISSO 

1 -Proporemos ao Ministério da Saúde que a titulação 
de especialistas seja reconhecida simultaneamente 
pelo Estado e pela Ordem através de um processo em 
que: 

- Após a conclusão do Internato ou período de for
mação considerado adequado a cada casó serão rea
lizadas provas curriculares, práticas e teóricas.

- A realização das provas será feita no Serviço ou
unidade que assegurou a formação.
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-Num júri de cinco elementos, nomeado pelo
Ministério da Saúde, e constituído por médicos espe
cialistas de reconhecida competência na área res
pectiva, pelo menos dois são indicados pelo Colégio
de Especialidade da O.M. e um deve ter interferido
com constância e regularidade na formação do can
didato.

2 -No caso de o Ministério da Saúde não estar disponível 
para assegurar esta forma de titulação, aliás já anteri
ormente proposta pelo Governo e inexplicavelmente 
recusada pela O.M., procederemos da seguinte forma: 
-Todos os médicos considerados especialistas pelo

Ministério e consequentemente reconhecidos pela 
CE serão admitidos ao respectivo colégio com dis
pensa de qualquer formalidade de avaliação. 

-A admissão ao colégio assegura todos os direitos e
regalias inerentes.

-A O.M. disponibilizará anualmente uma "Prova de
Mérito" inteiramente voluntária a que se poderão
candidatar os membros do Colégio que tenham
obtido esta qualidade sem realização de provas públi
cas adequadas.

-Esta prova, com as adaptações inerentes a cada espe
cial idade, terá componentes curricular, prático e teó
rico.

-O júri de cinco elementos será constituído por:
Um Presidente que será o Presidente cio respectivo
Colégio ou quem ele designar.
Um vogal, membro do Colégio designado pelo con
junto dos candidatos que irão prestar provas.
Três vogais, um por cada Secção Regional, sorteados
de entre os membros do Colégio reconhecidos em
Merito.

-São desde já reconhecidos em Mérito todos os espe
cialistas que obtiveram a sua titulação por prestação
de provas públicas (exames finais dos internatos
complementares hospitalar, de clínica geral e saude
pública, avaliação final dos programas de formação
específica em exercício de Clínicos Gerais).

6 - CARREIRAS MÉDICAS 

O PROBLEMA 
A legislação recente relacionada com as carreiras médi

cas tem descaracterizado, desvalorizado e subvertido o 
espírito fundamental das Carreiras Médicas. 

OS PRINCÍPIOS 
-O conceito de Carreira Médica que defendemos ultra

passa o mero âmbito das carreiras estatais e representa o
instrumento indispensável para a integração do trabalho
médico interdisciplinar que caracteriza a medicina
moderna.

-A garantia de qualidade da medicina deve obedecer aos
mesmos princípios e métodos quer os médicos exerçam
nos serviços estatais ou fora deles.

-Os critérios para progressão nas Carreiras Médicas
devem ser essencialmente técnico-científicos e baseados
na demonstração do nível das competências adquiridas.
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-A integração em Carreiras estruturadas não pode sub
verter os princípios tradicionais da Ética Médica nome
adamente a liberdade de exercício, a independência pro
fissional do médico e os direitos do doente à livre escolha
e ao segredo profissional.

O COMPROMISSO 

1 - Organizaremos um debate sistematizado e participado 
sobre Carreiras Médicas e sobre a sua aplicação no 
âmbito da medicina estatal, privada e nos modelos 
assistenciais de tipo misto. 

2 - Apresentaremos na sequência do debate anterior, e no 
prazo máximo de 12 meses após a tomada de posse, um 
documento-guia para a reestruturação das carreiras 
medicas estatais que contemple a equivalência de dig
nidade, de direitos, de regalias e de deveres nas três car
reiras, respeitando, não obstante, a diversidade e a 
especificidade dos perfis profissionais envolvidos (car
reira hospitalar, carreira de clínica geral e carreira de 
saúde pública). 

7 - EPISTEMOLOGIA E DEFINIÇÃO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

O PROBLEMA 

O quadro de referência em que são definidas as disci
plinas médicas não é estático. Está em constante evolução 
e mudança como, de resto toda a ciência. 

Actualmente há Internatos complementares que não 
têm a correspondente especialidade reconhecida pela 
Ordem e vice-versa. 

Há especialidades como a "medicina interna", a "medi
cina geral e familiar" e outras que atravessam uma fase de 
discussão e redefinição epistemológica, de que a O.M. 
tem estado completamente alheia 

OS PRINCÍPIOS

-A O.M. é, em Portugal, a única entidade vocacionada
para reconhecer as especialidades médicas traduzidas
na existência de Colégios de Especialidade dignifica
dos e autónomos.

-O reconhecimento das especialidades e a concertação
internacional visando a homogeneização destas no con
texto da Comunidade Europeia é uma competência da
Ordem.

O COMPROMISSO 

1 - Promoveremos a constituição de um conselho coor
denador especialmente vocacionado para a 
Epistemologia da Medicina e das respectivas impli
cações práticas ao nível da definição de disciplinas e 
especialidades. Este terá em conta a situação europeia 
e mundial e funcionará em ligação com as Sociedades 
Científicas Médicas. 

2 - Será constituído por um Coordenador Nacional e três 
coordenadores regionais. Trabalharão junto deste 
Conselho representantes dos médicos e das especiali
dades directamente implicados nos problemas em aná
lise. 
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8 - EDUCAÇÃO MÉDICA 

O PROBLEMA 

A influência da O.M. no aperfeiçoamento da Educação 
Médica tem sido praticamente nula 

A acção do Conselho Nacional de Ensino e Educação 
Médica não tem tido os necessários estímulos e apoios 
por parte dos dirigentes da O.M. 

A Educação Médica não é ainda conceptualizada, orga
nizada e desenvolvida como um processo global, contínuo 
e coerente: pré-graduação, formação complementar espe
cífica ou de especialização e fonnação contínua ou per
manente. 

OS PRINCÍPlOS

-A qualidade da Educação Médica é indispensável para
garantir a qualidade da prática médica.

-As transformações demográficas, sociais e culturais da
sociedade e a evolução vertiginosa das ciências e da
tecnologia médicas impõem uma nova forma de equa
cionar, organizar e desenvolver todo o processo de
Educação Médica.

O COMPROMISSO 

1 -Revitalização do Conselho Nacional de Ensino e 
Educação Médica e apoio e incentivo à sua acção, em 
articulação com as Faculdades de Medicina e Ciências 
Médicas, com os Colégios de Especialidade e com a 
Comissão Nacional do Internato Médico. 

2 - Ao Conselho será cometida a tarefa de estimular e 
desenvolver o processo de formação contínua dos 
médicos. 

3 - Para o bom prosseguimento da sua acção poderá o 
Conselho propor ao CNE a nomeação de delegados. 

4 - O Conselho através do seu Coordenador representará 
e assegurará a ligação da O.M. ao Ministério da 
Educação, da Saúde, ao Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas, à Academia Europeia de 
Formação Médica e à Federação Mundial para a 
Educação Medica. 

9 - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA EM MEDICINA 

O PROBLEMA 
A investigação científica em medicina e as questões 

de natureza ética que se colocam à moderna investigação 
biológica e das ciências da vida são, actualmente, de 
grande complexidade. 

OS PRINCÍPIOS

- A investigação científica, garante do progresso da medi
cina e do alargamento do direito à saúde, deve ser assu
mida de forma isenta pelos médicos com independência
técnica e material.

-As nmmas éticas que regulam as acções de investigação
têm de estar garantidas em cada caso e ser permanente
mente verificáveis.

-É importante a existência de um órgão que centralize a
informação sobre as acções empreendidas neste âmbito
e a sua adequação aos princípios mencionados.

-



O COMPROMISSO 

1 - Promoveremos a criação, ao abrigo do art.0 75 do 
Estatuto da O.M. de um Conselho Nacional Consultivo 
para a Investigação Científica em Medicina 

2-A composição deste Conselho é a que resulta do art.º
76 n.º 1 do estatuto.

3 - Serão funções deste Conselho pronunciar-se sobre 
todas as acções no âmbito da investigação científica em 
medicina principalmente as que incidem sobre seres 
humanos doentes ou voluntários saudáveis. 

4 - Para melhor assegurar os seus fins deverá este 
Conselho propor ao CNE a nomeação de entre os 
médicos das unidades de saúde em que se realize 
investigação, de Comissões de Ética. Tais comissões 
que reportam directamente ao Conselho avaliarão, 
autorizarão e acompanharão as acções de investigação 
empreendidas. 

5 - O Coordenador deste Conselho será, sempre que pos
sível o representante da O.M. nos organismos nacionais 
e internacionais ligados à investigação científica em que 
esta se faça representar. 

10 - ÉTICA, DEONTOLOGIA E ACÇÃO 
DISCIPLINAR 

O PROBLEMA 
Tem-se assistido ao lamentável cenário em que o 

Ministério da Saúde surge regular e frequentemente nos 
órgãos de comunicação social como o "justiceiro" que 
põe os médicos na "ordem". 

Tal espectáculo, que não corresponde a qualquer reali
dade, visa transformar os médicos no "bode expiatório" de 
múltiplas insuficiências e irresponsabilidades. 

OS PRINCÍPIOS 
-A acção disciplinar deriva do poder delegado na O.M.

pelo Estado que assim reconhece ser esta instituição a
única capaz de avaliar a adequação da acção médica.

-Para que essa acção seja eficaz é necessário poder julgar
com imparcialidade e transparência bem como possuir os
mecanismos dissuasores de comportamentos incorrectos.

- É imprescindível a existência de um código deontológico
claro e referendado pelos médicos bem como um código
disciplinar com "força de lei".

- São imprescindíveis, por fim, normas processuais que
garantam a celeridade e isenção dos processos bem
como o direito dos acusados à defesa e preservação do
bom nome até atribuição de culpa

- O exercício da acção disciplinar de forma transparente e
isenta é a garantia que os portugueses exigem para con
fiar na Ordem dos Médicos. Tal exercício prestigia os
médicos e é a sua melhor defesa - A defesa do seu bom
nome e autoridade moral.

O COMPROMISSO 
1 - Informaremos o Governo da disponbilidade da O.M. 

para cumprir as funções que lhe estão estatutariamente 
cometidas, desde que para tal seja dotada dos instru
mentos necessários 
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- Publicação de um código disciplinar com validade
jurídica

2 - Indicaremos ao Governo a disponibilidade dos mem
bros do Conselho Nacional de Deontologia Médica 
em estudarem os diplomas legais necessários. 

3 - Desencadearemos sob a direcção do mencionado 
Conselho um debate referendatário do Código 
Deontológico por parte dos médicos. 

4 - Alteraremos, sob parecer do Conselho, o Regulamento 
Interno da O.M. para que as normas processuais dis
ciplinares se aproximem do seguinte modelo: 
a) Após entrada de queixa o Conselho Nacional de

Deontologia ou o Colégio de Especialidade, con
forme se trate de acusação por violação ética ou
por malpraxis, nomeará um instrutor do processo
que formulará a acusação ou concluirá da inopor
tunidade desta.

b) O médico acusado será informado da natureza da
acusação podendo nomear um defensor que elabo
rará a respectiva defesa.

c) Os relatórios de acusação e defesa serão remetidos
para o Conselho Disciplinar Regional que tomará a
decisão. Desta cabe recurso para o Conselho
Nacional de Disciplina.

11-EXERCÍCIO ILÍCITO DA MEDICINA

O PROBLEMA 
A medicina, arte e ciência de prevenir, curar ou mino

rar a doença e o sofrimento humanos, é hoje invadida por 
profissionais sem habilitações e sem escrúpulos perante a 
indiferença das autoridades, causando prejuízos incontáveis 
aos doentes, verdadeiras vítimas de burlas exploradas na 
sua inocência, ignorância e credulidade. 

O exercício ilícito da medicina escapa ao controlo da 
O.M .. Cabe ao Governo a responsabilidade de o combater.
Tal responsabilidade não tem sido, porém assumida e tem
havido mesmo laxismo e aparente conivência das autori
dades em relação àquelas situações.

OS PRINCÍPIOS 

- O exercício da medicina rege-se por padrões técnico
científicos e por principias deontológicos que só aos
médicos obrigam e que existem para defesa da própria
sociedade.

- Consequentemente, a prática de quaisquer actos médicos
só pode ser permitida aos profissionais legalmente com
prometidos com aqueles padrões e princípios.

- A permissividade do Governo e das autoridades neste
domínio lesa, em primeiro lugar, os cidadãos e constitui
uma afronta aos médicos que se vêem assim atingidos na
sua dignidade pelo desrespeito dos poderes públicos em
relação à sua actividade profissional.

O COMPOMISSO

1 - Imediatamente após a tomada de posse faremos um pri
meiro e único alerta ao Governo para que num prazo 
razoável publique legislação que defina "acto médicoi' 
e crie os mecanismos adequados de combate ao exer
cício ilícito da medicina 
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2 -Durante esse tempo colocar-nos-emos à disposição 
do Governo e dos órgãos de comunicação social para 
os esclarecimentos e debates que considerarem neces
sários. 

3 -Após decorrido tal prazo, e não estando a situação 
resolvida de forma satisfatória, a O.M. declarará sus
penso por tempo indeterminado os artigos do Código 
Deontológico que colocam os médicos em desvanta
gem concorrencial em relação aos indivíduos que pra
ticam ilicitamente actos médicos. 

4 -Tomaremos também as iniciativas judiciais adequadas 
no sentido de tomar nulas as disposições do Código 
Penal que violam o princípio constitucional de igual
dade dos cidadãos perante a lei (exercício simultâneo 
da actividade de médico e farmacêutico p.ex.). 

12 - COMUNIDADE EUROPEIA E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 

O PROBLEMA 
A O.M. tem vivido ensimesmada e alheia às grandes 

transfommações que ocorrem na Europa e no Mundo. 
As presidências das organizações medicas internacionais 

que tem cabido honrosamente a dirigentes da Ordem não 
têm tido, para além dos aspectos de "imagem", o desejá
vel impacto prático em termos de dinâmica e iniciativas no 
plano quer nacional quer de cooperação internacional. 

OS PRINCÍPIOS 

-A O.M. deve decidir nos superiores interesses da saúde
e dos doentes sem contudo lesar, por acção ou omis
são, os médicos portugueses nos seus direitos funda
mentais.

-Perante a realidade da integração europeia e o seu cada
vez maior peso no quotidiano, os médicos não podem ser
lesados por circunstancialismos nacionais e, menos ainda
pela acção da sua Ordem.

-É conhecido que o desemprego médico tem vindo a
aumentar, tomando-se, portanto necessário definir
padrões de qualificação profissional e instituir meca
nismos de controlo de qualidade que impeçam que a
nossa população seja exposta a profissionais de baixa
qualificação e desempenho.

-A cooperação internacional no âmbito da medicina e
da saúde é um imperativo cívico, etico e técnico-cientí
fico.

O COMPROMISSO 
1 -Promoveremos a criação de um Gabinete de Estudos 

Comunitários que acautele situações desfavoráveis e 
injustas para a população e para os médicos portu
gueses, sem pôr em perigo o princípio da livre circu
lação de profissionais. 

2 -Asseguraremos todos os compromissos já assumidos 
pela Ordem no plano da cooperação internacional com 
outras estruturas e organizações médicas. 

3 - Incentivaremos a cooperação com as organizações 
médicas dos Países de Lingua Oficial Portuguesa e 
da Comunidade Europeia. 
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13 - POLÍTICA DE SAÚDE 

O PROBLEMA 

A O.M. não tem sido capaz de fazer algo mais do que 
reagir pontualmente às iniciativas do Ministério da Saúde 
ou publicar os modelos de sistema de saúde da preferên
cia de alguns dos seus dirigentes. 

OS PRINCÍPIOS 
-A Ordem é uma instituição de legitimidade democrática

tal como aliás o Governo eleito do País.

-Cabe ao Governo definir a política de saúde não devendo
a Ordem procurar sobrepor-se a esta em matéria da sua
competência.

-Havendo no meio dos médicos opiniões diversas em
matéria política, e por maioria de razões em matéria de
política de saúde, não deve a Ordem enquanto

CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

procurar privilegiar um modelo em detrimento de outros. 

-Cabe à O.M. o acompanhamento da situação de modo
a que, qualquer que seja o modelo em execução, garan
tir a qualidade da prestação dos cuidados de saúde e a
possibilidade dos médicos exercerem de acordo com os
seus valores tradicionais.

O COMPROMISSO 

1 - Promoveremos a actividade de dois Conselhos 
Nacionais que consideramos imprescindíveis na aná
lise e acompanhamento da política de saúde - o 
Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saúde 
e o Conselho Nacional para o Exercício Livre da 
Medicina. 

14- PATRIMÓNIO E COMUNICAÇÃO NA
ORDEM

14.1-INSTALAÇÕES 
-Reconhece-se o progresso havido nos últimos anos em

matéria de instalações da O.M., nomeadamente com A
Casa do Médico no Porto e as novas instalações da
Secção Regional do Sul.

- Controversos, embora, alguns aspectos das decisões
tomadas cumpre administr<V bem o que existe e pers
pectivar em termos de futurô.

- Ent�mdemos como prioritário, e promoveremos o inves
timento em instalações distritais, sedes dos Conselhos
Distritais (até hoje com funções puramente nominais) e
ponto de encontro e convívio dos médicos.

-As delegações distritais da O.MJ são a nossa grande
aposta em termos de uma O.M. activa, participada e
acolhedora uma

CASA DE TODOS OS MÉDICOS 
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14.2 - PUBLICAÇÕES DA O.M. 
- Reconhece-se que os meios de comunicação da O.M. não

atingem os seus objectivos de informar, estimular a par
ticipação e promover a troca de informação entre médi
cos.

- Proporemos a edição com carácter regular de uma publi
cação que resulte da cooperação das várias hoje exis
tentes e da colaboração de outras entidades.

- Tal publicação poderia ter como modelo os "Cahiers
de Chirurgie" com as adaptações decorrentes da nossa
realidade havendo, no entanto toda a abertura para o
estudo de outras possibilidades alternativas.

O objectivo - ORDEM, A CASA DE TODOS OS
MÉDICOS passa inelutavelmente por uma correcta gestão 
da informação e da comunicação entre os médicos. 

Indicaremos um grupo coordenador, que reporta direc
tamente ao C.N.E., com a função de dinamizar, gerir e 
coordenar a informação. 

O Coordenador deste grupo será simultaneamente o 
irector da nova revista e de todas as publicações regula

res da O.M. 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Regional 
Presidente 

-José Manuel Queirós Teixeira de Sousa
Vice-Presidente 

-Rosalvo Manuel Martins Almeida

,, -
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Secretários 
-Jorge Almeida Reis
-Maria José Pereira Martins Vilar Resende

Conselho Regional 
-Américo Rui Azevedo Couto
-António Jaime Botelho Correia de Sousa
-António Maria Pinheiro Torres de Meireles
-António da Silva Pessoa
- Carlos Manuel Gama Alegria
- Ilda Ferro dos Santos Alves
-João José de Melo Correia
-José Manuel Lage Campelo Calheiros
- Luis Filipe de Freitas Lima Laranjeira
-Rui Sequeira de Lemos Pereira
- Victor Manuel de Sousa Chaves Alves Sanfins

Conselho Fiscal Regional 
Presidente -Jaime Reis Duarte 

-Gonçalo Nuno Castelo-Branco Osório Borges
-Luis Miguel de Almeida Agualuza

Conselho Disciplinar Regional 
-A/cindo Salgado Maciel Barbosa
-António Jorge da Silva Carvalho Santos
-Damião José Gaspar Lourenço da Cunha
-Hugo de Almeida de Azevedo Meireles
-José Guilherme Machado Monteiro

ORGAOS DISTRITAIS 
DISTRITO MÉDICO DO PORTO 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 
reidente 
-Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro

Vice-Presidente 
-Rui Jorge de Oliveira Fernandes Costa

Secretários 
-António Maria Aroso Dias
- Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro

Conselho Distrital 
-António Celso de Oliveira Fontes
- Carlos Manuel Vieira da Rocha e Silva
-Manuel Luciano Correia da Silva

Membros Consultivos ao Conselho Regional 
-Albino Aroso Ramos
- Ana Maria de Carvalho Dias Lopes Pereira de

Magalhães 
-António Nogueira Rocha e Melo
-António Rosa de Araújo
-Arnaldo Rogério de Morais Mendonça
- Carlos Alberto da Silva e Vasconcelos
- Carlos Manuel Teixeira Soares de Sousa
- Carolina Maria Reis Teixeira

-Emília Maria Madureira de Castro Teixeira
- Graça Maria Barbosa de Costa Cruz Alves
-Ivone Cristina Mauroy da Fonseca
-João de Vasconcelos Castro e Melo
-Jorge Manuel Santos de Magalhães Antunes Moreira
-José Eduardo de Magalhães Rola
-José Manuel Leite Lopes Lima
-José Maria Ferreira do Amaral Bernardo
-José Pedro Portugal de Moura Relvas
-Lino Marques Simões
- Manuel Maria Paula Barbosa
-Maria Felicia Reis Brandão Henrique Ribeiro
- Maria Georgina Esteves da Cruz Martins Correia
- Maria Helena Dias Alves
-Maria Luciana Vilela da Silva Monteiro
- Maria Manuela Carneiro Praça
- Otília Assunção Dias dos Santos Teixeira Neto
-Ruy Gomes da Fonseca Branco
- Torcato José Soares Santos

DISTRITO MÉDICO DE BRAGA 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Carlos Araújo da Silva Lopes

11 
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Vice-Presidente 
-António Fernando de Sousa Carvalho

Secretários 
- Carlos Alberto Fernandes Abrantes
- Ernesto Alves Martins

Conselho Distrital 

-Ângelo Acílio Moreira da Silva Azenha
-António Carvalho Ribeiro
-Artur Almeida Ramos
-José Alberto de Lima Sampaio Duarte 
-José Manuel Gonçalves de Oliveira

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Carlos Alberto Almeida Valério
- Francisco António de Araújo Príncipe
-José Agostinho Dias de Castro e Freitas
-José Manuel Gonçalves de Matos Cruz

DISTRITO MÉDICO DE BRAGANÇA 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-António Cândido Monteiro Morais

Vice-Presidente 
- Fernando António Neto Pires de Carvalho

Secretários 
-José Alberto Moutinho Moreno
- Maria Carolina Martins Alves Fernandes 

Conselho Distrital 

-João Carlos Almeida de Aguiar
- Maria Clara Rosas Cardoso Soares
- Maria da Soledade Rodrigues Soeiro Teixeira

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

-Júlio Alberto Pinto Novo

DISTRITO MÉDICO DE VILA REAL 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Otília Palheiras de Carvalho Figueiredo

Vice-Presidente 
- Celestino dos Santos Pereira

Secretários 
- Carlos Manuel Silva Guerra
- Herculano José de Matos Martins

Conselho Distrital 

-José Domingos Rodrigues Leite Ginja
- Manuel Morais de Sousa
- Maria Adelaide Sequeira Varejão Pinto
- Maria Goretti Costa Lima de Fonseca Martinho

Rodrigues
- Teresa Maria Pinto Furriel de Sousa Cruz 

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Fernando Levy Cruz

32 

Não é em Wimbledon que irá 

encontrar as figuras de topo 

mas, sim, em Düsseldorf. 

Porque só existe uma MEDICA que, estando em 

forma em todas as disciplinas médicas, se 

tornou na maior feira profissional médica do 

mundo. Com 1.400 expositores, provenientes 

de 30 países. Com 103.000 visitantes profissio

nais internacionais de todo o mundo. Com 

seminários, palestras e exposições espec1a1s 

sobre os problemas actuais. Para esta oferta, 

Wimbledon seria simplesmente pequeno demais. 

24. 

lnternationale 
Fachmesse 
und Kongreíl 

Weltforum für 
Arztpraxis und 
Krankenhaus 

24th 

lnternational 
Trade Fair 
and Congress 

World Forum 
for Doctors' 
Surgeries and 
Hospitais 

DÜSSELDORF 18.-21.11.92 
MEDICA92. BIOTEC92 . ComPaMED92 

Cupão-Informações. Tudo sobre a MEDICA 92. 
Gostaria de me informar melhor sobre a MEDICA 92. Queiram 
enviar-me informações sobre: 

O o congresso-MEDICA O a maneira mais segura, cómoda 
O a feira-MEDICA e económica de chegar à MEDICA, 

de transporte público 

Posição profissional: 
O médico de clínica O médico particular 
º -------- ----- ---

Nome _ _ ______ _ ____ _ __ 

Firma/Consultório/Hospital/Instituto ______ __ 

Endereço _ _ _ _ _ ______ _ _ __ t: 

C. P. e Localidade -e 

� 1 
=� � 

Telefone C :!! 
EI J Fax ___ _ _ _ _ _______ _ _  � � 

"' ,E 

� Enviar ao representante da MEDICA 92 em Portugal: Walter & Cia., :íl ·iíi 
dro Lda., Largo de Andaluz, 15, 3° Dt.0-4, 1000 Lisboa, fax (01) :i: &l 
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PROGRAMA DE ACÇAO 

ÓRGÃOS REGIONAIS 

LISTA B 

SOB O SIGNO DE HIPÓCRATES 

Jamais um programa eleitoral, seja ele qual for, é inte
gralmente cumprido. Por esse motivo a nossa cadidatura 
pretende, não só atingir em pleno todos os objectivos que, 
no triénio cujo fim se aproxima, não foram alcançados 
mas, em simultâneo, corrigir erros tácticos acontecidos e 
lançar-se ao trabalho rumo a novos horizontes condicio
nados pelas exigências do tempo presente. 

Oferecemos ao pensar e ao decidir dos nossos Colegas 
os princípios e as tarefas que, no Acto Eleitoral espera
mos sejam aprovadas inequivocamnte pelo voto. 

PRINCÍPIOS 

Os médicos irão decidir entre duas alternativas que, na 
actualidade, se mostram bem configuradas: 

- entre a continuação de uma Ordem autónoma, portanto
livre para exercer a sua exclusiva competência na atri
buição do título de Especialista, aliás consagrado na
lei ... ou a transferência desta prerrogativa para as mãos
de um qualquer poder político;

- entre a continuação de uma Ordem que, como Instituição,
guarde e, ciosamente, defenda a liberdade dos médicos
como profissionais, onde quer que se encontrem a tra
balhar, tal corno, recentemente, o fez na questão do
"Estatuto do S.N.S." ... ou a entrega, nas mãos preversas
da estatização, do mais nobre princípio do seu actuar;

- entre a autenticidade da praxis liberal, lúdica e respon
sável, sem sombras a interporem-se entre o Médico e o
seu Paciente ... ou o enredar na teia economicista, nem
sempre visível como todas as teias, que certos engodas
bem camuflados tentam lançar, rumo à funcionalização
das próprias mentes dos médicos;

- entre a consagração legal do que é c deve ser o "Acto
Médico" ... ou o proliferar desgovernado e deletério das
"medicinas alternativas", que a permissividade indife
rente do Poder vem, talvez inconscientemente, permi
tindo;

- entre a exclusiva competência da Ordem para julgar as
dimensões deonteológica e técnica do actuar médico,
daí decorrendo o poder disciplinar independente ... ou o
entregar desse poder à incompetência essencial dos
órgãos governamentais;

- entre a coesão institucional de uma Ordem, fundamen
tada no exercício ajustado da nomeação das Direcções
dos Colégios de Especialidades por parte do Conselho
Nacional Executivo (este resultante da eleição por todos
os médicos), precedida de uma consulta a todos os espe
cialistas ... ou a eleição, pura e simples, dessas Direcções,
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transformando a Ordem numa como que "federação" 
de Colégios, inteiramente autónoma administrativa
mente, conduzindo a Ordem à inoperacionalidade polí
tica; 

- entre uma Ordem a cuja essência institucional pertence
a competência para definir a matéria científico-técnica e
a arquitectura da formação médica post-licenciatura, em
correlação com a competência para atribuir idoneidade
de formação aos serviços que são o território humano
dessa formação ... ou a alienação dessas competências,
consagradas na lei, subordinando-as aos órgãos de ges
tão e de planemanto do Ministério da Saúde;

- entre uma Ordem a quem foi cometido o dever de gerir
as obrigações técnicas, deontológicas e disciplinares de
todos os médicos, de modo integrado, procurando o
denominador comum da plêiade de interesses, tendências
e opções contraditórias ... ou se deve reflectir apenas o
somatório das diferenças, resultante de acordos eleitorais
de conveniência, entre médicos novo/médicos velhos,
médicos internos/médicos de outras categorias de
Carreira, médicos hospitalares/médicos clínicos gerais,
médicos sindicalizados/médicos não sindicalizados, etc.,
resultando inevitavelmente na fragilização anómica da
nossa profissão;

- enfim e em jeito de síntese, os médicos vão ter que deci
dir se pretendem continuar a ser a palavra viva de uma
Ordem criada por um Estauto que, embora um pouco
velho e com alguns defeitos, consagra a Meçlicina como
profissão livre e o Médico como Homem livre ou se
pretendem a destruição da essência nobre dese Estatuto,
como algumas correntes restantes, inspiradas nos "maus
espíritos" de 1975 e deles, talvez, saudosos, actualmente
ainda pretendem, apoiados que estão em ideologias ago
nizantes e desacreditadas.
Nós defendemos, com a alma, a inteligência e o coração,
a primeira das alternativas apontadas, porque na sua
Ordem todos os médicos estão em primeiro.

TAREFAS 

I - POLÍTICA DE SAÚDE 

1. Relações com o Governo: O Conselho Regional
do Norte, através da sua representação no Conselho 
Nacional Executivo, tudo fará para que este, como inter
locutor com o Governo, negoceie eficazmente, num clima 
de paz desejável, nunca aceitando sacrificar no altar dessa 
paz qualquer dos princípios que a Ordem entenda essen
cialmente inerentes à profissão médica, assumindo, em 
consequências a dureza que a verdade desses princípios 
exige. Tem tomado sempre tal postura e está firmemente 
disposto a mantê-la quando necessário. 

2. Lei de Bases da Saúde: Haverá que proceder à
regulamentação desta Lei, matéria sobre a qual a Ordem 
dos Médicos tem de ser ouvida por imposição legal. Os 
âmbitos mais relevantes são: 

2.1. Constituição e funções do "Conselho Nacional de 
Saúde" e qual o peso da participação da O.M. neste órgão. 
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2.2. Organização geográfica do Sistema de Saúde, 
nomeadamente das grandes áreas urbanas. 

2.3. Regulamentação dos circuitos de produção, comer
cialização, instalação e fiscalização dos equipamentos e 
bens de Saúde. 

2.4. Conceptualização e arranque dos seguros de saúde, 
sua compatibilização com os actuais modos de financia
mento dos cuidados de saúde, designadamente com os 
diversos sub-sistemas. 

2.5. Métodos de avaliação de qualidade das diversas 
estruturas do S.N.S., nomeadamente nos aspectos técnicos 
das condições de exercício da Medicina. 

2.6. Regime assistencial das instituições do S.N.S. a 
pacientes privados. 

2.7. Revisão das condições de celebração de Con
venções. 

3. Lei de Gestão Hospitalar: Esta Lei, a experiência
o vem comprovando, é má e prejudicial. Com efeito, con
sagrando o poder absoluto do Estado para nomear os mais
altos responsáveis pelas instituições prestadoras d� cui
dados (não só hospitais ... ), faz repercutir, a todos os níveis
da hierarquia médica, o colorido dessa nomeação que só
por acaso estatístico coincide com a competência. Propõe
se o Conselho Regional do Norte apresentar ao C.N.E.
um projecto de Lei que contemple o difícil compromisso
de, não lesando os poderes legítimos do Estado, fazer par
ticipar a vontade dos médicos do quadro das instituições na
escolha do seu Director que, em qualquer caso, deve ser
Médico.

4. Carreiras Médicas;

4.1. Conforme é público, o não cumprimento pelo 
Ministério da Saúde dos acordos estabelecidos entre a 
O.M. e a C.N.I.M., interlocutor governamental para maté
rias tão impo1tantes como a compatibilização dos curricula
da O.M. com os do Estado na programação dos Internatos,
as idoneidades dos serviços formadores e os métodos de
avaliação durante os Internatos, conduziu à interrupção
dos trabalhos por parte da O.M. Aplanadas que foram as
questões gravitando em tomo das idoneidades, restou o pro
blema dos métodos de avaliação. Manteremos a posição
que sempre defendemos: a avaliação no fim de cada ano de
Internato ou no teimo de cada área de fo1mação deverá ser
centrada, exclusivamente, na discussão do relatório de
actividades, ganhando assim um cariz eminentemente cur
ricular. Recusamo-nos, frontalmente, a aceitar a posição
defendida pelo Ministério da Saúde que, após ter concor
dado com a extinção do exame de "saída" do 1. C. o vem
deixando substituir por uma infantilizante realização de
múltiplos mini-exames. Apenas se aceitarão algumas
excepções, devidamente fundamentadas e explicitadas em
diploma próprio, para algumas, poucas, especialidades.
Sendo este obstáculo ultrapassado, propomo-nos termi
nar o trabalho iniciado, por mais penosos que continue a
ser.

4.2. Apresentaremos ao C.N.E. um projecto de Dec-Lei 
que reveja a forma de designação e as funções dos órgãos 
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dos internatos médicos, de molde a adequar a desejável 
colaboração daqueles órgãos com a O.M. no estrito respeito 
das competências de cada um. 

4.3. De acordo com a lei, tudo faremos para impedir a 
realização de internatos em Serviços não idóneos pela 
O.M.

4.4. Promoveremos uma explicitação formal das normas
de avaliação dos candidatos ao provimento de vagas de 
Assistente já que têm sido numerosas as dúvidas inter
pretativas de que resultam impugnações e recursos con
tenciosos, as mais das vezes justos. 

4.5. Entendemos ser imperioso pugnar pela revisão de 
algumas normas que regulamentam os concursos, quer 
da habilitação ao grau de Consultor, quer de provimento na 
categoria de Chefe de Serviço. Tais normas privilegiam, 
inaceitavelmente, as competências de gestão, em claro 
detrimento das científicas. Este inconveniente, somado à 
forma de designação das direcções dos estabelecimentos do 
Ministério da Saúde e à forma de constituição dos júris são 
de maneira mais do que clara, um elemento de risco para 
aplicação sub-reptícia de critérios políticos. 

4.6. Propomo-nos apresentar um projecto regulamen
tar dos chamados "Ciclos de Estudos Especiais", já que a 
legislação vigente (Portaria 1223-A/82) é contraditória, 
a partir do momento em que o Dec.-Lei 128/92 (vulgar
mente designado por "Decreto da Pré-Carreira") prevê 
que a criação daqueles Ciclos deve ser submetida ao pare
cer técnico da O.M. Assim se evitará a criação artificiosa 
de novas especialidades, bem como eventuais distorções 
das normas do concurso para provimento na categoria de 
Assistente. 

5. Desemprego Médico

5.1. Pugnaremos pela obtenção de uma decisão política 
do Ministro da Saúde no sentido de garantir estabilidade de 
trabalho aos médicos que inciaram o Internato 
Complementar em 1988. 

5.2. É nossa intenção estar particularmente atentos e 
qualquer tentativa ilegítima que vise colocar médicos sob 
o estatuto de excedentários da Função Pública, dispostos
a denunciar essa ilegitimidade e a defender os Colegas
até às últimas consequências.

5.3. Propomo-nos procurar caminhos alternativos pro
fissionais, nomeadamente formulando novo regime jurídico 
da Medicina Convencionada para jovens médicos especi
alistas que não venham a ingressar nos quadros do S.N.S. 

5.4. Incentivaremos a criação de condições para reali
zação de Internatos em instituições privadas que mere
çam idoneidade, designadamente nas áreas de Medicina da 
Imagem e Medicina Laboratorial, com relevo para a sua 
dotação em equipamentos e técnicas "de ponta". 

II - O ACTO MÉDICO 

Há mais de dois anos que a O.M. entregou ao Ministério 
da Saúde um projecto de diploma legal, elaborado pelo 
C.R. do Sul e unanimemente aprovado pelo C.N.E., que
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consagrava a defmição do "Acto Médico". Sabemos que tal 
documento está nas mãos de juristas do Ministério da 
Saúde e do Ministério da Justiça. A sua importância não 
necessita de ser sublinhada. Tudo se fará para que o docu
mento seja publicado sob a forma de Lei. 

III - TITULAÇÃO 

Defendemos e continuaremos a energicamente defender 
que, como é de lei, somente a O.M. pode conferir o Título 
de Especialista. Obtivemos já a eliminação desse termo do 
Dec.-Lei 73/90 através do Dec.-Lei 128/92 (Pré-Carreira). 
Recusamos qualquer tentativa de criar "Júris Mistos" que, 
de mistos, nada terão jamais, pois a sua nomeação seria 
exercida pelo Ministério da Saúde o que, "de facto" e de 
"de jure" equivalerá à excisão dessa competência da O.M. 
o que alguns parecem desejar. Mantemos, por isso, o que
afirmámos no nosso Programa de 1989: "Caso a atribuição
de idoneidade aos serviços tenda, como se deseja, a ser

sta e severa, aparecerá no Júri estatutário a correlativa ten
ência a considerar dispensável o Exame de Especialidade 

nos casos curricularmente equivalentes". 

IV - MEDICINA PRIVADA 

Embora intimame1He ligada aos problemas de Política 
Geral de Saúde, entendemos que este tema merece trata
mento saliente. 

É para nós indubitável ser o actuar médico privado, 
talvez, a área de mais directa responsabilidade individual. 
Aí o Homem Médico encontra-se dignamente só, sem 
peias hierárquicas ou administrativas, perante o seu 
Paciente. Aí a Ordem dos Médicos deverá ser a entidade 
tutelar máxima da responabilidade do actuar médico, em 
todos os seus vectores. 

Oporemos a mais firme resistência a qualquer tenta
tiva de intromissão ilegítima estatal no âmbito da Clínica 
Privada. Para além disso, tentaremos conferir a maior dig-

' dade possível a esta prática médica, sem a qual Portugal 
não pode viver, procurando formas que facilitem e esti
mulem o desafio inquietante que a solidão da Clínica 
Privada significa para o Médico jovem. Tentar-se-á esti
mular o Conselho Nacional do Exercício da Medina Livre 
da O.M. para que este saia do estado latente em que se tem 
mantido e pense, produzindo projectos válidos nesta área. 

V - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA ORDEM 

1. Distritos Médicos: Na área da Secção Regional do
Norte completar-se-á a dinamização dos Distritos Médicos. 
Falta apoiar financeiramente os distritos de Vila Real e de 
Bragança, reforçar o apoio aos de Viana do Castelo e de 
Braga. Falta, na sua integralidade, organizar a "Carta 
Médica" da Secção Regional do Norte, para tal concreti
zando uma rede funcional de informação e influência, a 
executar pelos Conselhos Distritais, pe1mitindo ass.egurar 
a presença da Ordem em cada Centro de Saúde e em cada 
Serviço Hospitalar, criando vias para que qualquer médico 
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possa, rapidamente, veicular o seu problema específico 
para a O.M., seja este de competência Distrital, Regiona ou 
Nacional. 

2. Colégios de Especialidades

2.1. Aceitamos uma recente decisão do C.N.E. que 
procura o equilíbrio pessível, sem ferir o nosso Estatuto, no 
método de encontrar os nomes para as Direcções dos 
Colégios. 

2.2. Promover-se-á a acentuação da actividade cientí
fica dos Colégios, dirigida à fonnação post-graduada, tal 
corno recentemente aconteceu com as iniciativas das 
Direcções dos Colégios de Psiquiatria, Gastroenterologia, 
Clínica Geral e Medicina Desportiva, estabelecendo even
tualmente, de acordo com as particularidades de cada 
especialidade, um sistema de créditos curriculares. 

2.3. É nossa intenção criar um órgão consultivo regio
nal vocacionado para avaliar o funcionamento adminis
trativo dos internatos, disso informando o Conselho 
Regional, nomeadamente quanto ao real cumprimento da 
legislação aplicável em vigor. Tal órgão será paritaria
n1ente constituído por médicos internos complementares e 
especialistas, tendo em conta a distribuição geográfica 
dos médicos internos. 

2.4. Procurar-se-á promover na S.R.N., a criação de 
subsecções para Educação Médica em cada Colégio que, 
em articulação com a Direcção deste e com o Conselho 
Nacional de Ensino e Educação Médica, tentem a supera
ção dos hiatos e contradições existentes entre a formação 
pré-graduada e a post-graduada, tanto mais indispensá
vel quanto se aproxima a extinção do Internato Geral. 

2.5. Haverá que desenvolver e concretizar as conclusões 
do inquérito em curso, realizado aos Colégidos de 
Especialidade, que permitam definir não apenas a capaci
dade fonnativa dos serviços em abstracto, mas também 
equacioná-lo quantitativamente e por objectivos do pro
cesso formativo (número de internos com possibilidade de 
formação de acordo com o seu posicionamento em cada 
ano de internato). 

3. Deontologia, Disciplina e Responsabilidade
Médica

3.1. A publicação, corno Dec.-Lei, do Estatuto 
Disciplinar da O.M. está prometida para os fins do ano em 
curso. As consequências benéficas para o exercício disci
plinar do O.M. são evidentes. 

3.2. Quando se obtiver a promulgação da Lei definidora 
dos Acto Médico haverá que proceder às adequadas pres
sões para obter do Governo legislação que tipifique o 
crime de exercício ilegal da Medicina no Código Penal, 
para que aquele possa passar a ser punido exemplarmente 
e não em ridícula surdina como agora acontece, se acon
tece. 

3.3. Incentivar um amplo debate nacional sobre res
ponsabilidade civil e criminal dos Médicos, de forma a 
gerar e unificar um movimento de opinião que conduza o 
Poder Político a modificar a legislação vigente, aplicável 
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às implicações civis e criminais do erro médico, assim 
travando a tendência litigante que vem, lentamente, con
taminando a relação Médico-Paciente e tem consequências 
financeiras e outras, graves para as instituições de saúde, 
públicas ou privadas. 

3.4. Nos termos do Estauto, dispomo-nos a activar as 
Comissões Regionais de Ética e Deontologia, de forma a
estimular e, ao mesmo tempo, simplificar as tarefas do 
respectivo Conselho Nacional. 

3.5. Impomo-nos a elaboração de um relatório sobre as 
condições do exercício técnico da Medicina, com relevo 
para os serviços de urgência estatais, demonstrando com 
clareza as fortes limitações hoje colocadas ao exercício da 
Medicina e que a imensa maioria dos Colegas vem, pas
sivamente, suportando. 

4. Médicos Clínicos Gerais: Tendo em conta que estes
Colegas constituem, hoje, o grupo mais numerosos e com 
mais problemas de identidade profissional dentro da O.M., 
entendemos ser necessário promover a sua participação 
regular no C.N.E., o que faremos. 

5. Apoio de Consultadoria Jurídica aos Médicos:
No último triénio aumentaram de modo inquietante os 
pedidos de apoio jurídico dos Médicos da Secção Regional 
do Norte. Impõe-se, portanto, reforçá-lo. 

6. Apoio Fiscal: Tentar-se-á, mais uma vez, dinamizar
um serviço de aconselhamento fiscal para os Médicos. 

7. Seguro Médico: Conseguiu a O.M., há mais de um
ano, um serviço mediador de seguros de toda a espécie, 
através da fuma "Sanoseguros" em que a O.M. é sócia mai
oriatária. Aumentar-se-á a publicitação entre os Colegas 
deste serviço que dispõe, em cada Secção Regional, de um 
funcionário específico para tal trabalho. 

8. Saneamento financeiro da Secção Regional do
Norte: Por motivos variados que seria longo explicitar, 
existe um número, flutuante mas significativo, de médicos 
que não cumprem a obrigação estatutária de pagamento das 
suas quotas significando, na actualidade, algumas dezenas 
de milhar de contos. Não consideramos justa esta discre
pância pelo que, no respeito pela grande maiora dos médi
cos, serão tomadas todas as medidas para que seja regu
larizada esta situação de incumprimento. 

VI - CASA DO MÉDICO 

Após laborioso trabalho, aguardamos, há cerca de um 
ano, a aprovação do projecto pela Câmara Municipal do 
Porto. Mantemo-nos firmes no esforço de realização deste 
projecto de interesse nacional para a O.M., que tem mere
cido todo o apoio do C.N.E. Há várias soluções estudadas, 
incluindo apoio financeiro comunitário, pelo que o projecto 
será realizado sempre por caminhos seguros e não com
prometedores do património da O.M., com o apoio das 
entidades autárquicas, regionais e governamentais. 
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VII - ASSOCIAÇÕES MÉDICAS 

Procurar-se-á incentivar ainda mais, na sequência da 
nossa anterior actuação, as relações com todas as 
Associações Médicas, como ainda recentemente aconteceu 
com a Direcção Distrital do Porto da A.P.M.C.G. 
Procederemos à constituição de um órgão consultivo para 
questões de natureza sindical, com relevo para os proble
mas inerentes às CaITeiras Médicas, privilegiando a par
ticipação de Colegas particularmente interessados e voca
cionados para as actividades sindicais, assim viabilizando 
mais facilmente o intercân1bio de opiniões entre a O.M. e 
os Sindicatos Médicos. 

VIII - OUTRAS ORDENS 

Não houve oportunidade nem disponibilidade para cum
prir o que, neste âmbito, nos propusemos no triénio que 
agora fmda. Cremos que a conjuntura sombria que paira n 
horizonte de todos nós impõe que, ao nível da S.R. Nort 
se crie e lidere o que se poderá chamar "Conselho Regional 
das Ordens e Associações Profissionais Liberais", visto 
existirem problemas comuns a todos os profissionais que 
actuem no plano liberal. 

IX - RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

1. Na sequência das deliberações, amplamente funda
mentadas, do C.N.E. e às quais inteiramente aderimos, 
continuaremos a opor-nos à constituição dos chamados 
"Boards" Europeus de Especialidades, visto estes, real e 
indisfarçavelmente, enfraquecerem a relevância dos títu
los médicos atribuídos por cada país, através das organi
zações competentes nacionais, assim limitando o intocável 
princípio da livre circulação e contaminando, por interes
ses de grupos pouco credíveis, a limpidez que neste tema 
deve imperar. 

2. Ao nível da União Europeia de Médicos Especialist
tudo faremos para que se realizem as iniciativas tendentes 
à harmonização flexível das condições de formação e à 
definição de padrões comuns de treino post-graduado, 
tentando diluir as diferenças de qualidade técnica do actuar 
médico, por vezes, mais fantasmáticas do que reais. 

3. É nossa intenção incentivar as Direcções dos
Colégios para que estes promovam acções de formação 
médica especialmente dirigidas aos Colegas dos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 

4. Actuaremos, ao nível do C.N.E., no sentido de que
a O.M. negocie com o Governo, definitivamente, o estuto 
dos profissionas médicos e para-médicos brasileiros. 

X - REVISTA DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

Será feito um estudo, solidamente fundamentado, para 
a obtenção de recursos financeiros que permitam a publi
cação regular de uma Revista de assuntos médicos, espe-
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cialmente vocacionada para as vertentes informativa, cien
tífica e cultural, que seja a expressão escrita dos médicos 
desta Secção Regional. 

LISTAR 

Mesa da Assembleia Regional 

Presidente 
-António Germano de Pina da Silva Leal

Vice-Presidente 
-João Carlos Prazeres de Azevedo Franco

Secretários 
- Carla Maria Barreto da Silva de Sousa Rego
-José Manuel Sanches Pinto Vasconcelos

Conselho Regional 

-Aníbal António Gil Sousa Justiniano
-Armando Franchini Corregedor da Fonseca
-Bernardo Maria Pereira Teixeira Coelho
-Joaquim José Barbosa Ferre ira
-José Bárbara Branco
-José Carlos Couto Soares Pacheco
-José Maria Mesquita Montes
-José Miguel Ribeiro Castor Guimarães
-Maria José Martins Fernandes Cardoso
- Maria Margarida Sousa Rodrigues Eira Miranda
-Miguel Jorge Santos Oliveira Ferreira Leão

Conselho Fiscal 

Presidente -Hernâni Alberto Martinho Vilaça 
-José Nelson Pinto Ramalhão
-Maria Natália Pereira Fortuna Oliveira

Conselho Disciplinar 

-António Castro Ribeiro
-José Carlos Borges Aguiar Vilarinho Machado
-Maria da Graça do Carmos Fernandes Rocha Reis
-Pedro Henrique Andresen Van Zeller
-Procópio Marinho Freitas Sampaio

DISTRITO MÉDICO DO PORTO 

LISTA B 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente 
-Miguel Macedo Teixeira

Vice-Presidente 
- Ruy Luís de Faria Fernandes

Secretários 
- Luis Pedro Alves Tavares
-Maria da Graça Carvalhal Feio

Conselho Distrital 

-Alberto Augusto Oliveira Pinti Hespanhol
-Judite Maria Vilaça de Andrade
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-Maria Adelaide do Carmos Fernandes Pinto de
Vasconcelos

-Teresa Maria Azevedo Brandão
- Vitor Manuel Magalhães Devesa

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-Álvaro Jerónimo Leal Machado de Aguiar
-Amadeu José Campos Costa
-António Aires de Mendonça Freire de Lencastre

Montenegro
-António Carlos Martins Resende
-António Fonseca Oliveira
-António José Abreu Gomes da Silva
-António Manuel Bessa Pais Cardoso
-Avenlino Manuel Fraga Ferreira
-Benvindo António Baptista da Silva Justiça
-Bernardo Pedro Baptista Sodré Borges
- Carlos Augusto de Pina da Silva Leal
- Carlos Manuel Moreira Mota Cardoso
- Francisco Bernardo Paula Marques da Costa e

Almeida
-Francisco José Miranda Rodrigues da Cruz
-Henrique José Ferreira Gonçalves Lecour de Menezes
-Joaquim Ferreira de Sá Couto
-José Eduardo Neves Trigueiros
-José Fernando de Barros Castro Correia
-José Luis Medina Vieira
-José Maria Rodrigues de Carvalho
-José Ruiz de Almeida Garrett
-Luis Alberto Bonnet Monteiro
-Maria Amália Queiroga Salvini Guimarães
-Maria Laura Neves Pais Gonçalves Leite
-Maria Manuela Tavares Pereira Rebelo Coutinho

Lanhoso
-Raimundo José da Silva Martins
-Rui Avelino da Costa Faria

DISTRITO MÉDICO DE BRAGA 

Princípios Orientadores: 

1. Defesa e promoção da dignidade ética, profissional e
social da classe.

2. Total independência face ao poder político.

3. Promoção de forma crescente e progressiva da partici
pação de todos os médicos na estrutura da ORDEM
DOS MÉDICOS.

4. Manutenção da transferência de 20% das quotas dos
Médicos do Distrito de Braga, para este Conselho
Distrital, corno suporte financeiro para o funciona
mento da SEDE DISTRITAL, apta a entrar em funci
onamento a condição necessária à promoção de acti
vidades de natureza profissional, recreativa e cultural da
classe.

37 



11 
1 

16 DE DEZEMBRO 

ELEIÇÕES 

5. Promover o diálogo e a articulação funcional com todas
as Associações da Classe, com total respeito pelos res
pectivos estatutos.

6. Contestar o recém aprovado Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, no que ele tem de lesivo para os
Cidadãos e para os profissionais de Saúde.

Braga, 21 de Outubro de 1992 
O C. D. de Braça da Ordem dos Médicos 

LISTA B 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente 
-João Lourenço Carvalho

Vice-Presidente 
- Domingos Jardim da Pena

Secretários 
- Elísio Fernando de Castro Neves Barbosa
- Mário Duarte de Costa Ventura

Conselho Distrital 

-Américo Manuel Lopes Ribeiro dos Santos
-João Guilherme Clemente da Silva
-José António Araújo Figueiredo
-José da Silva Martins
- Romeu Maia Barbosa

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-José António Lopes Azevedo
- Manuel Domingos de Castro Macedo
- Manuel Filipe Prieto Freire de Andrade
- Manuel Queiróz Cerqueira

DISTRITO MÉDICO DE BRAGANÇA 

PROGRAMA DE ACÇÃO DISTRITAL 

- RECUPERAR A RESPEITABILIDADE PERDIDA
UNINDO OS MÉDICOS NOS PRINCÍPIOS FUNDA
MENTAIS

-Ética
- Deontologia
- Qualidade do exercício profissional

- DINAMIZAR A ORDEM DOS MÉDICOS NO DIS-
TRITO

- Ouvindo os Colegas para os representar melhor.

- Difundindo informação actualizada das actividades
e decisões dos órgãos distritais, regionais e nacionais.

- Assumindo o estatuto de Parceiro Social, represen
tando os Médicos do distrito junto das instituições e da
administração pública.
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- Fomentando o conhecimento mútuo dos Médicos e
das condições do exercício profissional no distrito.

- Dialogando com todas as associações de Médicos.

- Incentivando todos os Médicos radicados no distrito a
actualizarem a inscrição (residência) na Ordem e parti
ciparem nas actividades a nível distrital.

- defendendo a retenção parcial das cotizações pelos
órgãos distritais, para as actividades da O.M. no dis
trito.

LISTA B 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Fernando Ferreira da Silva Andrade

Vice-Presidente 
- Horácio Leonel Rodrigues Correia

Secretários 
- Maria Carolina Martins Alves Fernandes
- Maria Gorete da Fonseca Gonçalves

Conselho Distrital 

-António Luis Almeida Miranda Braga
-Armandino Raposo Mondragão
- Domingos António Borges
- Francisco Flaviano Gomes
- Maria Aparecida Russo

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

-Adelino Domingues Gonçalves

DISTRITO DE VIANA DO CASTELO 

Integrando esta candidatura 80% dos membros dos 
órgãos directivos do Distrito Médico de Viana do Castelo 
no triénio que agora termina, os agora candidatos reafir 
mam os propósitos que norteaream o exercício das suas 
funções: 

- Ouvir todos os Médicos do Distrito para os repre
sentar melhor, junto dos órgãos regionais e nacionais da
Ordem dos Médicos e das instituições de saúde do dis
trito;

- Difundr informações actualizadas, quer das activida
des da Ordem dos Médicos quer dos contactos com a
administração pública:

- Fomentar a discussão dos problemas que afectam a
classe médica, entre os Médicos do distrito, continuando
a promover reuniões regulares em todos os concelhos;

- Organizar e apoiar actividades de formação profis
sional, regulares e descentralizadas;

- Realizar o levantamento dos condições de exercício
profissional em todos os concelhos do distrito, diligen
ciando para que sejam respeitados os direitos dos médi
cos e a dignidade do acto médico;

- Pugnar pela igualdade de tratamento, na Ordem dos
Médicos, de todos os Colegas, quer trabalhem no Serviço



Nacional de Saúde, quer exerçam clínica privada ou con
vencionada; 

- Dialogar com todas as associações de Médicos, nomea
damente com os sindicatos, sem interterir na sua área de
intervenção;

- Investir os meios financeiros, que resultam das quoti
zações, em actividades de interesse para a classe médica
do distrito;

Tendo estes sido os parâmetros de intervenção no mandato 
que agora termina, esta condidatura propõe-se atingir no 
próximo triénio os seguintes objectivos: 

- Aquisição de sede distrital própria;

- Disponibilizar apoio administrativo e bibliográfico aos
Médicos do distrito, nomeadamente obtendo a transfe
rência de alguns serviços até agora exclusivamente pres
tados pela Secção Regional;

- Nomear delegados do Conselho Distrital em todas
as instituições e concelhos do distrito, que serão os
porta vozes da ordem dos Médicos junto dos Colegas e
destes juntos do Conselho Distrital;

- Aumentar a sua intervenção nos órgãos regionais da
Prdem dos Médicos:
- Reivindicando informação atempada da ordem de tra

balhos das reuniões do Conselho Regional e maior
participação dos Médicos do distrito nas decisões da
Ordem dos Médicos;

- Recusando opinar sobre temas que não tenham sido
discutidos pelos Colegas do Distrito e exigindo, para
isso, tempo suficiente;

- Reivindicando informação, em tempo útil, das decisões
do Conselho Nacional Executivo e dos resultados dos
contactos com os responsáveis governamentais;

- Incentivando a melhoria dos actuais meios de inter
venção e o funcionamento do Conselho Nacional de
Deontologia Médica, dos Conselhos Disciplinares,
do Conselho Nacional do Médico Interno e, princi
palmente, dos Colégios das Especialdiades;

- Empenhar-se na revisão do Estatuto da Ordem dos
Médicos, nomeadamente no que se refere à democra
tic idade da constituição e funcionamento dos
Conselhos e dos Colégios e à descentralização das
competências da Ordem pelos Distritos Médicos.

LISTAB 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-António Valdemar Valongueiro

Vice-Presidente 
-João Carlos Alves Costa

Secretários 
- Manuel João Bastos Machado Carneiro
- Rui Filipe Bernardo Andrade Fernandes

Conselho Distrital 

- Defensor Oliveira Moura
-Jorge Faro da Costa
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-Jorge Manuel Bastos Neves
-José Torcato Jácome Passas
-Manuel Luís Antunes Belo da Silva

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

-João Carlos Avelar Machado Tavares

DISTRITO MÉDICO DE VILA REAL 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

- RECUPERAR A RESPEITABILIDADE PERDIDA
UNINDO OS MÉDICOS NOS PRINCÍPIOS FUNDA
MENTAIS

- Ética
- Deontologia
- Qualidade do exercício profissional

- DINAMIZAR A ORDEM DOS MÉDICOS NO DIS-
TRITO

- Ouvindo os Colegas para os representar melhor.

- Difundindo informação actualizada das actividades
e decisões dos órgãos distritais, regionais e nacionais.

- Assumindo o estatuto de Parceiro Social, represen
tando os Médicos do distrito junto das instituições e da
administração pública.

- Fomentando o conhecimento mútuo dos Médicos e
das condições do exercício profissional no distrito.

- Dialogando com todas as associações de Médicos.

- Incentivando todos os Médicos radicados no distrito a
actualizarem a inscrição (residência) na Ordem e parti
ciparem nas actividades a nível distrital.

- Defendendo a retenção parcial das cotizações pelos
órgãos distritais, para as actividades da O.M. no dis
trito.

LISTA B 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente 
- Graciano Agostinho Rebelo Fernandes

Vice-Presidente 
-António Manuel Marques Luis

Secretários 
-Ana Maria Calheno Pinto
-Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda

Conselho Distrital 

-Ângelo Maria Cardoso Sequeira
-António Isaías Brazão
-António Vicente de Almeida e Silva
-Manuel Carlos Fidalgo
- Maria Filomena Fortunato da Costa Rodrigues

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Diogo Maria Botelho dos Santos Clara
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ORGAOS REGIONAIS 
-

SECÇAO REGIONAL DO CENTRO 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Regional 

Presidente 
-Adriano Supardo Vaz Serra

Vice-Presidente 
-António Filipe Ferreira Carvalho Requixa

1 . 0 Secretário 
- José Maria Lobo Portugal Sanches Morais Raposo

2.0 Secretário 
-Agostinho José Segura Moreira

Conselho Regional 

-Alberto Vilar Pereira de Queiroz
-António dos Reis Marques
-António Lopes Craveiro
- Ciro Magalhães Guedes Costa
- Eduardo Jorge de Sousa Ferreira Marques
- Fernando Jaime Alves Dias Martinho
- José Luís Sacadura Viscaia da Silva Pinto
- Manuel António Leitão da Silva
- Maria do Rosário Salgado Lameiras Santos Pinheiro

Pinto
- Óscar Manuel Correia Gonçalves
- Salvador Manuel Correia Massa no Cardoso

Conselho Fiscal Regional 

Presidente - João Alberto Baptista Patrício 
-António Manuel Lemos Leitão Marques
- Frederico Fernando Monteiro Marques Valido

Conselho Disciplinar Regional 

- Carlos Manuel Domingues Freire de Oliveira
-António Alberto Marques Monteiro
-António Frederico Vieira Moura
-António Manuel Machado Graça Malaquias
- Fernando Dias de Carvalho

PROGRAMA DE ACÇÃO 
LISTA A 

ORDEM: A CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

A lista que agora se apresenta à eleição na Secção 
Regional do Centro sob o lema fazer Ordem a Casa de 
Todos os Médicos traz consigo todo o historial da 
Direcção anterior e transporta um projecto que nos últimos 
anos fez do Conselho Regional do Centro a diferença nas 
estruturas dirigentes do Centro. 

Os médicos que compõem esta lista são na sua maioria 
aqueles que sempre defenderam os princípios que digni
ficam a classe, opondo-se com tenacidade às acções ten
dentes a culpabilizar os médicos das insuficiências do sis
tema. Foram também em alturas importantes como a 
Titulação Única, os únicos a defenderem uma avaliação 
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digna com reconhecimento pelas Carreiras Médicas e pela 
Ordem dos Médicos. 

É deste conjunto de colegas que sai o nome de Santana 
Maia como o único candidato a Presidente da Ordem, 
capaz de promover as alterações necessárias para imple
mentar uma dinâmica de consenso e participação de todas 
as estruturas que compõem os corpos gerentes desta nossa 
casa. 

Pensamos que com uma persistente auscultação das 
outras organizações médicas, com debate aberto dos pro
blemas que se vão pôr nos próximos tempos e com a fir
meza de alguns princípios, será possível diminuir o des 
contentamento e a frustração que alastram entre os médicos 
sobre o papel da Ordem dos Médicos. 

É necessário que os colegas não olhem para a Ordem 
como uma instituição que não lhes traz benefícios e lhes 
leva o dinheiro das quotas, sem que vislumbrem qualquer 
utilidade na sua acção. 

Assim esta lista assume como compromisso: 

• Incentivar a participação dos Colegas nas activida
des da Ordem de modo a que todos sintamos que
temos uma palavra e esta é ouvida;

• Dinamizar reuniões periódicas com as estruturas dis
tritais e consultivas;

• Promover a criação do Conselho de Honra dos
Médicos Portugueses, da qual farão parte os ex
Presidentes da Ordem dos Médicos e, por convite do
Conselho Nacional Executivo, outros ex-dirigentes
da Ordem dos Médicos que se distinguiram pela sua
acção ou opinião;

• Lutar pela revisão da actual metodologia de avaliaçã
nos internatos (Portaria n.0 416-B/91), de modo que
seja a titulação única a garantia da actividade médica
diferenciada, seja qual for o enquadramento do seu
exercício;

• Dignificar e reforçar o estatuto e funções dos Colégios
através de:
- Nomeação das Direcções dos Colégios após aus

cultação efectiva dos seus membros;
- Integração nos respectivos Colégios de todos os

assistentes das Carreiras Médicas;
- Definição de critérios e padrões de qualidade de

forn1ação e prática médica;
- Manutenção do trabalho de uniformização das

Especialidades e actualização dos seus curricula,
num diálogo com as entidades responsáveis pelos
internatos médicos;

• Assumir as atribuições da Ordem dos Médicos na for
mação e educação médica, através dos Colégios, como
dinamizadores e fiscalizadores das actividades de for
mação pós-graduada e de projectos de investigação;
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• Promover o estudo e acompanhamento da situação 
dos jovens médicos em formação, sugerindo alterna
tivas tendentes à melhoria do enquadramento da sua 
actividade profissional; 

• Exigir a publicação da legislação sobre o Acto Médico,
o Código Disciplinar e Código Deontológico. Estes
documentos terão que ter na sua elaboração a impres
cindível participação da Ordem dos Médicos;

• Assumir a Ordem dos Médicos corno a entidade com
capacidade e idoneidade para garantir a qualidade da
prática médica e o combate ao exercício ilícito da
Medicina;

• Reforçar a defesa do princípio da humanização dos
cuidados de saúde e da personalização do binómio
médico-doente;

• Prestigiar as Carreiras Médicas, elaborando docu
mentos que contenham os princípios tendentes à sua
reestruturação, respeitando a especificidade dos perfis
profissionais no âmbito da medicina estatal, privada ou
mista;

• Assumir um conjunto de princípios em relação ao
Sistema de Saúde, para que a Ordem dos Médicos
tenha uma visão global, que permita uma actuação
menos pontual e mais sistematizada; assim, qualquer
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que seja o sistema, será garantida a qualidade da prestação 
de cuidados de saúde e a possibilidade de os médicos os 
exercerem de acordo com os seus valores éticos e deon
tológicos; 

• Promover a criação do chamado "Forum Médico",
que será urna estância de consulta e debate com as
outras estruturas e associações profissionais, acerca dos 
problemas mais candentes que se vão pôr à classe;

• Dinamizar amplos debates nomeadamente sobre:

- Estatuto do Serviço Nacional de Saúde
- Carreiras Médicas
- Gestão Hospitalar
- Regulamento dos Centros de Saúde
- Responsabilidade Civil e Profissional

• Dar continuidade ao já projectado "Clube Médico",
tentando que a sua execução seja uma realidade num
curto espaço de tempo. Também finalizaremos as
obras que decorrem na sede destinadas à ampliação do
espaço e valorização do património;

• Manter e dinamizar a Revista Medice de foram a pri
vilegiar a comunicação entre todos os colegas.

É esta a firme disposição da nossa lista, se os colegas 
nela depositarem como esperamos, a sua confiança. 

ORGAOS DISTRITAIS 

DISTRITO DA GUARDA 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-José Martins das Neves

Vice-Presidente 
-Fernando Arruda Soares

1. º Secretário
- Marina Pinto Cardoso

2, º Secretário 
- Messias Matias Coelho

Conselho Distrital 

Presidente -Raul Gil Saraiva 
-Alberto Limão Vieira da Fonseca Oliveira
-António Manuel Lourenço
-Jorge Teodósio Castelo Branco
- Maria Dulce dos Reis G. Elvas Quadrado

Membro Consultivo ao Conselho Distrital 

-José Cunha Pires dos Santos

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Constituirá preocupação de todos os membros propos
tos para os Corpos Dirigentes da Ordem dos Médicos do 

Distrito da Guarda a defesa dos interesses profissionais dos 
Colegas, assim como a defesa dos direitos da população do 
Distrito a uma melhor acção médica. 

Tudo fazemos para criarmos uma ligação estreita com 
os Órgãos Regionais e Centrais da Ordem dos Médicos a 
fim de colaborarmos em todas as acções destinadas a pro
mover a melhoria do Sistema de Saúde. 

DISTRITO DE AVEIRO 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Jorge Manuel Carga de Pinho e Melo

Vice-Presidente 
-Joaquim Jorge Silva Pinto

1. 0 Secretário 
-José Eduardo Silva Santos

2. 0 Secretário 
- Sérgio Augusto Costa Esperança

Conselho Distrital 

Presidente -Agostinho Albano Costa Carvalheira Lobo 
-Agostinho José Silva Furtado
-Rui Mateus Fernandes
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Membros Consultivos do Conselho Regional 

- João Eduardo Cura Gomes Soares

-António Ferreira de Carvalho

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA A 

POR UMA ORDEM INDEPENDENTE, 
ACTUANTE E RENO V ADA 

As listas que se apresentam a sufrágio para os órgãos da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e tam
bém para os órgãos do distrito, sob o lema: POR UMA 
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA, resultam de uma generalizada constatação de que 
os anteriores responsáveis pelos destinos da Ordem, a 
nível regional, embora tenham assumido, com frontali
dade, algumas missões que se reconhecem meritórias, não 
tiveram, contudo, ao longo do tempo, uma actuação sufi
cientemente eficaz nem uma intervenção aberta, auscultante 
e de diálogo com a classe que representavam. 

É de presumir que, em novo mandato, um� equipa 
constituída, no fundamental, pelos mesmos elementos que 
vêm assumindo, na Região Centro, os destinos da Ordem, 
venha a perfigurar-se com projectos semelhantes aos do 
passado e com estratégias fundamentadas nos mesmos 
princípios e executadas segundo idênticos padrões. 

Assim, entenderam os elementos que integram e apoiam 
as presentes listas ser seu dever apresentar à classe um pro
jecto Novo, Alternativo e Realista, resultante de uma 
análise desapaixonada, mas que se procurou reflectida e 
ponderada, àcerca dos muitos problemas que preocupam 
a classe médica. E isto porque somos também dos que 
acreditam nas vantagens da renovação em que a Mudança 
assegura novas energias e novas ideias. 

Para concretização de uma alternativa eleitoral demo
crática houve uma preocupação dominante na escolha dos 
membros integrantes da lista que ora se apresenta. 
Procurou-se congregar médicos com reconhecidas quali
dades de trabalho e independência, oriundos de todos os 
graus das caiTeiras médicas, privilegiando a presença dos 
mais jovens. Daí acontecer que integram estas listas cole
gas perfilhando correntes ideológicas democráticas dife
rentes e subscritores ou não subscritores das candidaturas 
que se apontam para a Presidência da Ordem dos Médicos. 

Nesta conformidade e com o propósito firme de pugnai· 
pela defesa intransigente do prestígio da classe médica: 
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• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA defendem os princípios fundamentais e as
finalidades essenciais consignadas no Estatuto da
Ordem dos Médicos e afumam o seu sereno propósito
de trabalhar leal e empenhadamente com todos os
outros órgãos da Ordem que venham a ser democra
ticamente eleitos no próximo sufrágio, nomeadamente
com o futuro Bastonário;

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pretendem privilegiar um cordial, dialogante
e eficaz relacionamento interinstitucional com clara
assumpção das missões e propósitos que lhes incum
bem por vínculo estatutário;

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pugnarão por uma necessária e renovada inter
venção activa de todos os médicos na vida interna da
Ordem, procurando dinamizar uma ampla e periódica
divulgação de informações e linhas de acção tenden
tes a motivar construtivas e desejáveis reflexões indi
viduais ou de grupos;

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA assum

0

em a responsabilidade de batalhar por
uma dignificação profissional do médico, empe
nhando-se na defesa intransigente de princípios éticos
e deontológicos e na luta constante por uma medi
cina de qualidade que respeite o direito à saúde de
todos os cidadãos.

Com base nestes princípios norteadores propomo-nos: 

1. Dinamizar a actividade da Ordem de acordo com o.
princípios estatutários;

2. Defender a dignidade profissional do Médico e a
sua liberdade de acção;

3. Pugnar pela independência da Ordem relativamente
a poderes tutelares partidários ou sindicais;

4. Participar activamente em diálogo firme e construtivo
com o Poder, nomeadamente na concretização de um
Sistema Nacional de Saúde prestigiado, eficaz e de
qualidade que salvaguarde os interesses fundamen
tais dos médicos e promova uma autêntica justiça
social;

5. Lutar pela implementação de melhores cuidados de
saúde com reconhecimento do princípio da liberdade
do doente;

6. Fomentar ampla e regular divulgação das actividades
da Ordem entre os seus membros e estreitar as relações
mútuas com base numa confiança recíproca;

7. Patrocinar acções de formação profissional e cultura
dos médicos;

8. Dignificar as estruturas, missões e representativi
dade dos Colégios de Especialidade;

9. Defender a titulação única dos especialistas com
dignificação, justeza e isenção dos concursos;

10. Assumir o princípio da qualidade na progressão das
carreiras médicas, de molde a assegurar padrões pro
fissionais equiparáveis aos da Comunidade Europeia;

11. Promover acções visando melhor inserção dos jovens
médicos nas novas condicionantes do exercício pro
fissional, estimulando a sua intervenção colectiva na
definição dos princípios e estratégias que procurem
concretizar legítimos anseios;

12. Defender a dignificação do acto médico e combater
o exercício ilícito da Medicina;

13. Colaborar com cordialidade e numa base de mútuo
interesse com as diversas estruturas das classes e
organizações profissionais de outros técnicos de
saúde;
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14. Reestruturar o apoio jurídico aos médicos e facultar
patrocínio judiciário quando necessário;

15. Incentivar medidas de solidariedade social com os
médicos manifestamente carenciados.

DISTRITO DE VISEU 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-José Marques de Almeida Castanheira

Vice-Presidente 
- Carlos Alberto Fraga Viegas Mimoso

1. º Secretário
- Germano Loureiro

2.0 Secretário 
-António Manuel Cabrita Grade

Conselho Distrital 

Presidente -Joaquim José Tato Fidalgo Freitas
-António Francisco Pires Esteves Caldas
- Lino José Ministro Esteves
- Delfim Paiva Cardoso
-Francisco M. C. Nogueira Martins

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

-Jorge Alberto da Silva

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA A 

POR UMA ORDEM PARA TODOS OS MÉDICOS 
NUM TRABALHO DE CONTINUAÇÃO 

A dignificação do exercício da profissão médica é o 
objectivo fundamental da Ordem dos Médicos, que os 
candidatos aos Órgãos Distritais de Viseu se propõem 
prosseguir pela aplicação dos seguintes pontos: 

- Aumentar a participação dos médicos na vida interna
da nossa Ordem, através da dinamização da sua sede
distrital;

- Aprofundar o relacionamento humano e profissional
entre os colegas das três carreiras (hospitalar, clínica
geral e saúde pública);

- Melhorar a ligação aos órgãos regionais e nacionais da
Ordem dos Médicos;

- Prestigiar os médicos junto da população, fomen
tando o compromisso essencial da defesa da Vida
Humana;

- Mobilizar os médicos para actividades culturais e
desportivas que possam contribuir para uma melhor
qualidade de vida.
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DISTRITO DE CASTELO BRANCO 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Francisco Manuel da Silva Paisana

Vice-Presidente 
-José Mendes Gil

1. º Secretário
-Arnaldo Mouteiro Matos Valente

2. º Secretário
-Fernando Marques Jorge

Conselho Distrital 

Presidente -Jorge Manuel Santos da Costa Reis
-João da Costa Saraiva
- Cristina Maria da F. M. Mendes Figueiredo
-António José Mendonça Pires Antunes
-Filipe Reis Antunes

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

-Augusto José Araújo Anjos

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA A 

Propomo-nos continuar a colaborar com os Órgãos 
Nacionais e Regionais na defesa da dignificação do exer
cício profissional. 

Pretendemos sensibilizar estes Órgãos para os proble
mas específicos que afectam a classe médica a nível do 
Interior do País, onde exercemos a nossa actividade, de 
modo a evitar situações de desigualdade e discriminação. 

Pugnaremos por um exercício digno, responsável e de 
grande pendor humanístico da actividade Médica, tendo 
como primeira finalidade o tratamento integral do doente 
de forma a proporcionar-lhe uma melhor qualidade de 
vida pela promoção da Saúde. 

Aos Colegas do Distrito de Castelo Branco 
Perante o ayarecimento "forçado" de nova lista para a 

eleição dos Orgãos Distritais da Ordem dos Médicos, 
vêmo-nos na contingência de tecer algumas considera
ções. 

Não existe na constituição da Lista por nós subscrita 
qualquer ligação de ordem política nem conotação com 
qualquer dos Órgãos Regionais ou com qualquer dos can
didatos a Bastonário. 

A Lista é constituída por pessoas cujo principal objec
tivo é a defesa dos problemas específicos dos Médicos 
�o Distrito, com abertura total à colaboração com os 
Orgãos Regionais e Nacionais, a eleger de acordo com a 
vontade expressa da maioria, conforme consta do nosso 
programa de acção. 

Criou-se no entanto uma situação de alvoroço e de con
fusão no espírito dos colegas proponentes da nossa lista, 
quando solicitados "à última hora" para subscreverem 
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uma outra Lista cujo único motivo de aparecimento foi a 
necessidade de surgir um apoio local a uma determinada 
Lista para o Conselho Regional. 

Porque esta situação não reflecte um "fair play" eleito
ral e dá uma falsa ideia de dissenção ou mesmo oposição 
entre os colegas do Distrito, é nosso dever denunciarmos 
a forma menos clara e anómala deste processo eleitoral. 

Toda a oposição é legítima e é construtiva quando 
emana duma corrente de opinião, tendo a sua expressão 
concreta no aparecimento de listas alternativas. 

Não é o caso duma oposição "fictícia" ou constituída a 
partir de pressões externas. Perante este esclarecimento, 
pensamos que todos poderão mais livremente fazer a sua 
escolha. 

DISTRITO DE LEIRIA 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-António Carrilho de Vilhena

Vice-Presidente 
-Agostinho José Ribeiro da Cunha

1. º Secretário
-Maria Fernanda da Silva Ferreira

2. 0 Secretário 
- José Esperança Ferreira Lourenço

Conselho Distrital 

Presidente -Adelino Jorge Neto Vieira 
-Mateus Amado Mendes
- Paulo Henrique Lages Coelho dos Santos
- Vitor Manuel Ribeiro de Faria
-António Manuel Lopes de Jesus

Membro Consultivo ao Conselho Distrital 

- Luís Fernando Bernardes Garcia

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA A 

"UNIR OS MÉDICOS-PREPARAR O FUTURO" 

Sensibilizados por vários colegas que oportunamente 
foram manifestando o seu descontentamento face ao actual 
quadro de relacionamento entre as estruturas da Saúde e os 
Médicos, no Distrito, e após consciente e participada refle
xão, considerando-se extremamente importante a neces
sidade de dinamizar e incentivar a acção da Ordem dos 
Médicos, no Distrito de Leiria, na preocupação de a reti
rar do imobilismo e, especialmente, de inverter o pro
cesso de divórcio latente, e progressivo, que se vem 
fazendo sentir entre a classe Médica e a Ordem, em espe
cial pelo seu envolvimento e pela sua não isenção face ao 
poder institucional. 
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Consequentemente foi tomada a decisão de elaborar 
uma lista, que sob o lema - "UNIR OS MÉDICOS -
PREPARAR O FUTURO", se afirmasse aglutinadora dos 
Médicos, e capaz de intervir eficazmente na defesa da 
classe e na sua afirmação. Para isso, adoptaram-se como 
princípios orientadores da sua actuação, a TOTAL INDE
PENDÊNCIA FORMAL e a DEFESA INCONDICIO
NAL DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA DEONTOLO
GIA MÉDICA, no exacto sentido em que esta se expressa 
consignada nos Estatutos da Ordem. 

Neste contexto, e no quadro do actual processo eleito
ral em curso, para os vários Órgãos Regionais e Nacional, 
a lista - " UNIR OS MÉDICOS - PREPARAR O 
FUTURO", enquanto tal, assume-se como ISENTA e 
EQUIDISTANTE de todas as outras candidaturas, con
signando, desde já, expressamente, a sua intenção e total 
disponibilidade para trabalhar, activamente e em conjunto, 
com todos os outros Órgãos da Ordem dos Médicos, igual
mente eleitos segundo as regras estatuídas. 

Desde há vários anos que se vem notando um acentuado 
afastamento e alheamento progressivo dos Médicos das 
suas estruturas representativas enquanto classe profissio
nal, no caso a Ordem, por variadas razões, algumas das 
quais relacionadas com a sua escassa ou nula representa
tividade nos Órgãos Dirigentes, e outras ainda por não 
serem de todo visíveis e não se fazerem sentir os efeitos da 
sua actuação em prole da defesa dos interesses dos 
Médicos, especialmente quando, como agora, sem vem 
assistindo a uma constante e progressiva campanha de 
"intoxicação" da opinião pública, com pretensos casos de 
negligência ou erros médicos, que na sua quase totali
dade não foram sancionados pelo poder judicial. É um 
facto, que a posição dos Médicos na orgânica estrutural da 
Saúde, em Portugal - no Estado, ou fora dele, se vem 
diluindo e afastando dos núcleos de influência e decisão, 
e que, em última análise é responsável pela mais recente 
referência, em concreto, a aprovação da Lei de Bases do 
Sistema Nacional de Saúde, em situação de ausência total 
de audição da Ordem, e, mesmo em alguns casos, em 
total contradição com os pareceres desta. 

Enquanto isto, vamos assistindo à proliferação e publi
citação de congressos, práticas, técnicas e actos ("médicos, 
para-médicos e afins") configurando a prática ilegal do 
exercício da profissão, sem regras ou responsabilização de 
qualquer espécie, não se tendo feito sentir a presença e a 
actuação da Ordem dos Médicos, lenta e dificilmente des
pertando do seu imobilismo incompreensível, não denun
ciando e ao mesmo tempo não assumindo a sua função 
estatutária de defesa dos princípios básicos da Deontologia 
Médica. 

Do mesmo modo, são já "história" a permanente inde
finição e ausência de consenso em questões de extrema 
importância e actualidade: de natureza Técnica e 
Profissional como no caso Titulação das Especialidades; 
Indefinições dos Curricula de algumas Especialidades; 
Insensibilidade ancestral para a compreensão das especi
ficidades da Carreira de Clínica Geral e seu enquadra
mento em A.R.S. actuais que funcionam como modelos 
desactualizados de gabinetes de gestão financeira e de 
carreirismo político; sensível indiferença e fraca actua
ção na defesa das perspectivas legítimas de carreiras dig
nas, em especial no caso dos Jovens Médicos, pelo que nos 
propomos: 

J 
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"UNIR OS MÉDICOS ... 

Desenvolver acções enquadradas em três áreas de 
actuação: 

1. Administrativa:

- Desenvolver acções concertadas no sentido de promover
a implantação local de Sede Distrital da Ordem;

- Promover o estudo e posterior sensibilização e even
tual negociação de alterações estatutárias, de modo a
que o Distrito Médico de Leiria seja representado pelos
Médicos residentes no correspondente espaço Político
Administrativo;

- Informar os Médicos das acções próprias ou sua parti
cipação, através de boletim de informação, próprio, ou
utilizando publicações já existentes.

2. Profissional:

- Apoio e envolvimento institucional nas situações de lití
gio, em especial nas situações envolvendo dolo para os
médicos envolvidos;

- Promover e participar no quadro de coordenação e inte
gração das várias carreiras, segundo os actuais vectores
institucionais, nomeadamente decorrentes da aplicação
do futuro Serviço Nacional de Saúde;

- Promover e participar na discussão, e emitir opiniões
fundamentadas sobre todas as acções legislativas e regu
lamentares no âmbito da Saúde;

- Defesa intransigente dos princípios basilares historica
mente consignados da Deontologia Médica e da Ética
Profissional;

- Denúncia e combate ao exercício da 1Jrática ilegal da
Medicina, nas suas várias formas;

- Discussão e participação e afirmação como veículo prin
cipal da comunicação entre a classe no que respeita a pro
blemas específicos, tais como:

· - Internatos Gerais
- Internatos Complementares
- Formação Específica em Clínica Geral
- Titulações
- Ensino pós-graduado

3. Institucional:

- Desenvolver acções no sentido de incentivar e privilegiar
o relacion�ento profissional e pessoal dos médicos
das várias carreiras;

- Desenvolver actuação tendente à aproximação e diá
logo entre as várias instituições prestadoras de Cuidados
Médicos de Saúde, Estatais ou Privadas, tendo em aten
ção as orientações expressas no Projecto de Lei de Bases
do Sistema Nacional de Saúde;

·- Participar, e colaborar com outras instituições repre
sentativas de Médicos, tais como:

- Associaçção dos Médicos da Carreira Hospitalar
- Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral
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- Associação dos Jovens Médicos
- Sindicatos e outras Associações Sócio-Profissionais
- Núcleo de Clínica Geral de Leiria

... - PREPARAR O FUTURO" 

Cumpridas as etapas programadas e, tendo sido possí
vel conjugar em todas as suas actividades os interesses 
médicos, em geral, e mobilizando a sua participação activa, 
propomo-nos transformar a Ordem no ponto de encontro 
e de referência ético-profissional, para a Sociedade Civil 
e para o poder político na área da Saúde, e desse modo 
apresentarmo-nos como a Voz dos Médicos do Distrito 
Administrativo de Leiria. 

DISTRITO DE COIMBRA 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Fernando Rodrigues dos Santos

Vice-Presidente 
- Victor Manuel Gonzalez Rosete

1. º Secretário
-José Manuel Oliveira Sousa Antunes

2. º Secretário
- Maria Teresa Correia Cordeiro Pereira Tomé

Conselho Distrital 

Presidente -Joaquim Pires dos Reis
- Humberto Manuel Neves Vitorino
-João Manuel Sarabando Moreira
- Mário Rui Fernandes Pinto Ferreira
- Pedro Manuel Bastos Miranda Gomes

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

-António José da Conceição Ribeiro Canhão
-António Manuel dos Santos Rodrigues
-Avelino de Jesus Silva Pedroso
- Daniel Pereira da Silva
- Fernando Manuel Silva de Almeida e Loureiro
-Jorge Manuel Freitas Fernandes Dias
- Luís Carlos Januário Santos
- Maria Manuel Rodrigues Fernandes Chaves
- Nuno Pina Cabral Quintal
- Rui Melo Pato
- Sara Neto Henriques Nascimento

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA A 

ORDEM: A CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

A lista que agora se apresenta à eleição na Secção 
Regional do Centro sob o lema fazer da Ordem a Casa de 
Todos os Médicos traz consigo todo o historial da 
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Direcção anterior e transporta um projecto que nos últimos 
anos fez do Conselho Regional do Centro a diferença nas 
estruturas dirigentes do Centro. 

Os médicos que compõem esta lista são na sua maioria 
aqueles que sempre defenderam os princípios que digni
ficam a classe, opondo-se com tenacidade às acções ten
dentes a culpabilizar os médicos das insuficiências do sis
tema. Foram também em alturas importantes como a 
Titulação Única, os únicos a defenderem uma avaliação 
digna com reconhecimento pelas Carreiras Médicas e pela 
Ordem dos Médicos. 

É deste conjunto de colegas que sai o nome de Santana 
Maia como o único candidato a Presidente da Ordem, 
capaz de promover as alterações necessárias para imple
mentar uma dinâmica de consenso e participação de todas 
as estruturas que compõem os corpos gerentes desta nossa 
casa. 

Pensamos que com uma persistente auscultação das 
outras organizações médicas, com debate aberto dos pro
blemas que se vão pôr nos próximos tempos e com a fir
meza de alguns princípios, será possível diminuir o des
contentamento e a frustração que alastram entre os médicos 
sobre o papel da Ordem dos Médicos. 

É necessário que os colegas não olhem para a Ordem 
como uma instituição que não lhes traz benefícios e

0

lhes 
leva' o dinheiro das quotas, sem que vislumbrem qualquer 
utilidade na sua acção. 

Assim esta lista assume como compromisso: 

• Incentivar a participação dos Colegas nas activida
des da Ordem de modo a que todos sintamos que
temos uma palavra e esta é ouvida;

• Dinamizar reuniões periódicas com as estruturas dis
tritais e consultivas;

• Promover a criação do Conselho de Honra dos
Médicos Portugueses, do qual farão parte os ex
-Presidentes da Ordem dos Médicos e, por convite
do Conselho Nacional Executivo, outros ex-dirigentes
da Ordem dos Médicos que se distinguiram pela sua
acção ou opinião;

• Lutar pela revisão da actual metodologia de avaliação
nos internatos (Portaria n.º 416-B/91), de modo que
seja a titulação única a garantia da actividade médica
diferenciada, seja qual for o enquadramento do seu
exercício;

• Dignificar e reforçar o estatuto e funções dos Colégios
através de:

- Nomeação das Direcções dos Colégios após aus
cultação efectiva dos seus membros;

- Integração nos respectivos Colégios de todos os
assistentes das Carreiras Médicas;

- Definição de critérios e padrões de qualidade de
formação e prática médica;

- Manutenção do trabalho de uniformização das
Especialidades e actualização dos seus curricula,
num diálogo com as entidades responsáveis pelos
internatos médicos;



• Assumir as atribuições da Ordem dos Médicos na for
mação e educação médica, através dos Colégios, como 
dinamizadores e fiscalizadores das actividades de for
mação pós-graduada e de projectos de investigação;

• Promover o estudo e acompanhamento da situação
dos jovens médicos em formação sugerindo alterna
tivas tendentes à melhoria do enquadramento da sua
actividade profissional;

• Exigir a publicação da legislação sobre o Acto Médico,
o Código Disciplinar e Código Deontológico. Estes
documentos terão que ter na sua elaboração a impres
cindível participação da Ordem dos Médicos;

• Assumir a Ordem dos Médicos como a entidade com
capacidade e idoneidade para garantir a qualidade da
prática médica e o combate ao exercício ilícito da
Medicina;

• Reforçar a defesa do princípio da humanização dos
cuidados de saúde e da personalização do binómio
médico-doente;

• Prestigiar as Carreiras Médicas, elaborando docu
mentos que contenham os princípios tendentes à sua
reestruturação, respeitando a especificidade dos perfis
profissionais no âmbito da medicina estatal, privada ou
mista;

• Assumir um conjunto de princípios em relação ao
Sistema de Saúde, para que a Ordem dos Médicos
tenha uma visão global, que permita uma actuação
menos pontual e mais sistematizada; assim, qualquer
que seja o sistema, será garantida a qualidade de pres
tação de cuidados de saúde e a possibilidade de os
médicos os exercerem de acordo com os seus valores
éticos e deontológicos;

•Promover a criação do chamado "Forum Médico",
que será uma instância de consulta e debate com as
outras estruturas e associações profissionais, àcerca dos 
problemas mais candentes que se vão pôr à classe;

• Dinamizar amplos debates nomeadamente sobre:
- Estatuto do Serviço Nacional de Saúde
- Carreiras Médicas
- Gestã , Hospitalar
- Regulamento dos Centros de Saúde
- Responsabilidade Civil e Profissional

• Dar continuidade ao já projectado "Clube Médico",
tentando que a sua execução seja uma realidade num
curto espaço de tempo. Também finalizaremos as
obras que decorrem na sede destinadas à ampliação do
espaço e valorização do património;

• Manter e dinamizar a Revista Medice de forma a pri
vilegiar a comunicação entre todos os colegas.

É esta a firme disposição da nossa lista, se os colegas 
nela depositarem como esperamos, a sua confiança. 
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PROGRAMA DE ACÇÃO 
ORGÃOS REGIONAIS 

LISTAB 

Mesa da Assembleia 

Presidente 
- Henrique Vilaça Ramos

Vice-Presidente 
- Vicente Manuel Nogueira Soto

l.º Secretário
-Francisco Manuel Santos Faria Pais

2.º Secretário
-João Alberto Baptista Ganho

Conselho Regional 

-Agostinho Diogo Jorge de Almeida Santos
-José Ferreira Júnior
-Fernando de Jesus Regateiro
-José Domingos de Ascenção Cabeças
-Isabel Maria Araújo Veiga de Miranda
-Fausto Afonso Pontes
-Maria Luísa Henriques Costa
-João Manuel Brás da Silva Fróis Robalo
-Ana Teresa Moreira de Almeida Santos
- Emanuel San Bento Furtado
-António Camilo Caldas Pires Pereira Leite

Conselho Fiscal Regional 

Presidente - Norberto Jaime Rego Canha 
-António Henriques de Pinho Marques
-Maria Isabel Ribeiro dos Reis Torgal Dias da Costa

Conselho Disciplinar Regional 

-Alexandre José Linhares Furtado
-Manuel de Jesus Antunes
-José Lopes Cavalheiro
-José Júlio Albuquerque Alves de Moura
-José Filipe Varela Neves

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTAB 

POR UMA ORDEM INDEPENDENTE, 
ACTUANTE E RENO V ADA 

As listas que se apresentam a sufrágio para os órgãos da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e tam
bém para os órgãos do distrito, sob o lema: POR UMA 
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA, resultam de uma generalizada constatação de que 
os anteriores responsáveis pelos destinos da Ordem, a 
nível regional, embora tenham assumido, com frontali
dade, algumas missões que se reconhecem meritórias, não 
tiveram, contudo, ao longo do tempo, uma actuação sufi
cientemente eficaz nem uma intervenção aberta, auscultante 
e de diálogo com a classe que representavam. 

É de presumir que, em novo mandato, uma equipa 
constituída, no fundamental, pelos mesmos elementos que 
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vêm assumindo, na Região Centro, os destinos da Ordem, 
venha a prefigurar-se com projectos semelhantes aos do 
passado e com estratégias fundamentadas nos mesmos 
princípios e executadas segundo idênticos padrões. 

Assim, entenderam os elementos que integram e apoiam 
as presentes listas ser seu dever apresentar à classe um pro
jecto Novo, Alternativo e Realista, resultante de uma 
análise desapaixonada, mas que se procurou reflectida e 
ponderada, acerca dos muitos problemas que preocupam 
a classe médica. E isto porque somos também dos que 
acreditam nas vantagens da renovação em que a Mudança 
assegura novas energias e novas ideias. 

Para concretização de uma alternativa eleitoral demo
crática houve uma peocupação dominante na escolha dos 
membros integrantes da lista que ora se apresenta. 
Procurou-se congregar médicos com reconhecidas quali
dades de trabalho e independência, oriundos de todos os 
graus das carreiras médicas, privilegiando a presença dos 
mais jovens. Daí acontece que integram estas listas cole
gas perfilhando correntes ideológicas democráticas dife
rentes e subscritores ou não subscritores das candidaturas 
que se apontam para a Presidência da Ordem dos Médicos. 

Nesta conformidade e com o propósito firme de pugnar 
pela defesa intransigente do prestígio da classe médica: 

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pretendem privilegiar um cordial, dialogante
e eficaz relacionamento interinstitucional com clara
assumpção das missões e propósitos que lhes incum
bem por vínculo estatutário;

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pugnarão por uma necessária e renovada inter
venção activa de todos os médicos na vida interna da
Ordem, procurando dinamizar uma ampla e periódica
divulgação de informações e linhas de acção tenden
tes a motivar construtivas e desejáveis reflexões indi
viduais ou de grupos;

• Os membros integrantes das listas por UMA ORDEM
INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO V ADA
assumem a responsabilidade de trabalhar por uma
dignificação profissional do médico, empenhando-se
na defesa intransigente de princípios éticos e deonto
lógicos e na luta constante por uma medicina de qua
lidade que respeita o direito à saúde de todos os cida
dãos de qualidade que respeita o direito à saúde de
todos os cidadãos.

Com base nestes princípios norteadores propomo-nos: 

1. Dinamizar a actividade da Ordem de acordo com os
princípios estatutários;

2. Defender a dignidade profissional do Médico e a sua
liberdade de acção;

3. Pugnar pela independência da Ordem relativamente
a poderes tutelares, partidários ou sindicais;

4. Participar activamente em diálogo firme e sonstrutivo
com o Poder, nomeadamente na concretização de um
Sistema Nacional de Saúde prestigiado, eficaz e de
qualidade que salvaguarde os interesses fundamen
tais dos médicos e promova uma autêntica justiça
social;
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5. Lutar pela implementaçãb de melhores cuidados de
saúde com reconhecimento do princípio da liberdade
do doente;

6. Fomentar ampla e regular divulgação das actividades
da Ordem entre os seus membros e estreitar as relações
mútuas com base numa confiança recíproca;

7. Patrocinar acções de formação profissional e cultural
dos médicos;

8. Dignificar as estruturas, missões e representativi
dade dos Colégios de Especialidade;

9. Defender a titulação única dos especialistas com
dignificação, justeza e isenção dos concursos;

10. Assumir o princípio da qualidade na progressão das
carreiras médicas, de molde a assegurar padrões pro
fissionais equiparáveis aos da Comunidade Europeia;
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11. Promover acções visando melhor inserção dos jovens
médicos nas novas condicionantes do exercício pro
fissional, estimulando a sua intervenção colectiva na
definição dos princípios e estratégias que procurem
concretizar legítimos anseios;

12. Defender a dignificação do acto médico, e combater
o exercício ilícito da Medicina;

13. Colaborar com cordialidade e numa base de mútuo
interesse com as diversas estruturas das classes e
organizações profissionais de outros técnicos de
saúde.

14. Reestruturar o apoio jurídico aos médicos e facultar
patrocínio jurídico quando necessário;

15. Incentivar medidas de solidariedade social com os
médicos manifestamente carenciados.

ORGAOS DISTRITAIS 

DISTRITO DA GUARDA 

LISTA B 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Júlio Pereira Gomes

Vice-Presidente 
- Manuel José de Oliveira Almeida Aleixo

l .  º Secretário 
-João Manuel Melo Lucas Coelho

2. º Secretário
-José Aníbal Pinto da Silva

Conselho Distrital 

Presidente 
- Luis António Vicente Gil Barreiros

Vogais 
-António Domingos Cerdeira Leitão Pires
-António Jorge da Costa Braz Pereira
- Rogério Ramiro da Câmara Camacho Sousa
-José João Garcia Pires

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

- Rui Manuel Taborda Rodrigues Gonçalves
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PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA B 

POR UMA ORDEM INDEPENDENTE, 
ACTUANTE E RENO V ADA 

As listas que se apresentam a sufrágio para os órgãos da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e tam
bém para os órgãos do distrito, sob o lema: POR UMA 
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA, resultam de uma generalizada constatação de que 
os anteriores responsáveis pelos destinos da Ordem, a 
nível regional, embora tenham assumido, com frontali
dade, algumas missões que se reconhecem meritórias, não 
tiveram, contudo, ao longo do tempo, uma actuação sufi
cientemente eficaz nem uma intervenção aberta, auscultante 
e de diálogo com a classe que representavam. 

É de presumir que, em novo mandato, uma equipa 
constituída, no fundamental, pelos mesmos elementos que 
vêm assumindo, na Região Centro, os destinos da Ordem, 
venha a prefigurar-se com projectos semelhantes aos do 
passado e com estratégias fundamentadas nos mesmos 
princípios e executadas segundo idênticos padrões. 

Assim, entenderam os elementos que integram e apoiam 
as presentes listas ser seu dever apresentar à classe um pro
jecto Novo, Alternativo e Realista, resultante de uma 
análise desapaixonada, mas que se procurou reflectida e 
ponderada, acerca dos muitos problemas que preocupam 



a classe médica. E isto porque somos também dos que 
acreditam nas vantagens da renovação em que a Mudança 
assegura novas energias e novas ideias. 

Para concretização de uma alternativa eleitoral demo
crática houve uma peocupação dominante na escolha dos 
membros integrantes da lista que ora se apresenta. 
Procurou-se congregar médicos com reconhecidas quali
dades de trabalho e independência, oriundos de todos os 
graus das carreiras médicas, privilegiando a presença dos 
mais jovens. Daí acontece que integram estas listas cole
gas perfilhando correntes ideológicas democráticas dife
rentes e subscritores ou não subscritores das candidaturas 
que se apontam para a Presidência da Ordem dos Médicos. 

Nesta confo1midade e com o propósito firme de pugnar 
pela defesa intransigente do prestígio da classe médica: 

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pretendem privilegiar um cordial, dialogante 
e eficaz relacionamento interinstitucional com clara 
assumpção das missões e propósitos que lhes incum
bem por vínculo estatutário; 

• Os membros integrantes das listas POR UMA.
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pugnarão por uma necessária e renovada inter
venção activa de todos os médicos na vida interna da
Ordem, procurando dinamizar uma ampla e periódica
divulgação de informações e linhas de acção tenden
tes a motivar construtivas e desejáveis reflexões indi
viduais ou de grupos;

• Os membros integrantes das listas por UMA ORDEM
INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENOVADA
assumem a responsabilidade de trabalhar por uma
dignificação profissional do médico, empenhando-se
na defesa intransigente de princípios éticos e deonto
lógicos e na luta constante por uma medicina de qua
lidade que respeita o direito à saúde de todos os cida
dãos de qualidade que respeita o direito à saúde de
todos os cidadãos.

Com base nestes princípios norteadores propomo-nos: 

1. Dinamizar a actividade da Ordem de acordo com os
princípios estatutários;

2. Defender a dignidade profissional do Médico e a
sua liberdade de acção;

3. Pugnar pela independência da Ordem relativamente
a poderes tutelares, partidários ou sindicais;

4. Participar activamente em diálogo firme e sonstrutivo
com o Poder, nomeadamente na concretização de um
Sistema Nacional de Saúde prestigiado, eficaz e de
qualidade que salvaguarde os interesses fundamen
tais dos médicos e promova uma autêntica justiça
social;

5. Lutar pela implementação de melhores cuidados de
saúde com reconhecimento do princípio da liberdade
do doente;

6. Fomentar ampla e regular divulgação das actividades
da Ordem entre os seus membros e estreitar as relações
mútuas com base numa confiança recíproca;

7. Patrocinar acções de formação profissional e cultmal
dos médicos;
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8. Dignificar as estruturas, missões e representativi
dade dos Colégios de Especialidade;

9. Defender a titulação única dos especialistas com
dignificação, justeza e isenção dos concursos;

10. Assumir o princípio da qualidade na progressão das
carreiras médicas, de molde a assegurar padrões pro
fissionais equiparáveis aos da Comunidade Europeia;

11. Promover acções visando melhor inserção dos jovens
médicos nas novas condicionantes do exercício pro
fissional, estimulando a sua intervenção colectiva na
definição dos princípios e estratégias que procurem
concretizar legítimos anseios;

12. Defender a dignificação do acto médico, e combater
o exercício ilícito da Medicina;

13. Colaborar com cordialidade e numa base de mútuo
interesse com as diversas estruturas das classes e
organizações profissionais de outros técnicos de
saúde. 

14. Reestruturar o apoio jurídico aos médicos e facultar
patrocínio jurídico quando necessário;

15. Incentivar medidas de solidariedade social com os
médicos manifestamente carenciados.

DISTRITO MÉDICO DE CASTELO BRANCO 

LISTA B 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Álvaro Rascão Ferreira Pinto

Vice-Presidente 
-José Carlos Almeida Mendes Borga

l.º Secretário
-António João de Figueiredo Gomes

2.º Secretário
-António Feio Neves da Gama

Conselho Distrital 

Presidente -João Manuel Ferreira Gabriel 
- Carlos Manuel Gaspar Duarte
-António David Pinto Martinho
-João de Deus Relvas Dantes Lopes
- Rui Manuel Gonçalves Martins Sousa

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

-Ana Maria Amaro Soares Torres de Almeida

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA B 

POR UMA ORDEM INDEPENDENTE, 
ACTUANTE E RENO V ADA 

As listas que se apresentam a sufrágio para os órgãos da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e tam
bém para os órgãos do distrito, sob o lema: POR UMA 
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ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA, resultam de uma generalizada constatação de que 
os anteriores responsáveis pelos destinos da Ordem, a 
nível regional, embora tenham assumido, com frontali
dade, algumas missões que se reconhecem meritórias, não 
tiveram, contudo, ao longo do tempo, uma actuação sufi
cientemente eficaz nem uma intervenção abe1ta, auscultante 
e de diálogo com a classe que representavam. 

É de presumir que, em novo mandato, uma equipa 
constituída, no fundamental, pelos mesmos elementos que 
vêm assumindo, na Região Centro, os destinos da Ordem, 
venha a prefigurar-se com projectos semelhantes aos do 
passado e com estratégias fundamentadas nos mesmos 
princípios e executadas segundo idênticos padrões. 

Assim, entenderam os elementos que integram e apoiam 
as presentes listas ser seu dever apresentar à classe um pro
jecto Novo, Alternativo e Realista, resultante de uma 
análise desapaixonada, mas que se procurou reflectida e 
ponderada, acerca dos muitos problemas que preocupam 
a classe médica. E isto porque somos também dos que 
acreditam nas vantagens da renovação em que a Mudança 
assegura novas energias e novas ideias. 

Para concretização de uma alternativa eleitoral qemo
crática houve uma peocupação dominante na escolha dos 
membros integrantes da lista que ora se apresenta. 
Procurou-se congregar médicos com reconhecidas quali
dades de trabalho e independência, oriundos de todos os 
graus das carreiras médicas, privilegiando a presença dos 
mais jovens. Daí acontece que integram estas listas cole
gas perfilhando correntes ideológicas democráticas dife
rentes e subscritores ou não subscritores das candidaturas 
que se apontam para a Presidência da Ordem dos Médicos. 

Nesta conformidade e com o propósito füme de pugnar 
pela defesa intransigente do prestígio da classe médica: 

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pretendem privilegiar um cordial, dialogante
e eficaz relacionamento interinstitucional com clara
assumpção das missões e propósitos que lhes incum
bem por vínculo estatutário;

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pugnarão por uma necessária e renovada inter
venção activa de todos os médicos na vida interna da
Ordem, procurando dinamizar uma ampla e periódica
divulgação de informações e linhas de acção tenden
tes a motivar construtivas e desejáveis reflexões indi
viduais ou de grupos;

• Os membros integrantes das listas por UMA ORDEM
INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENOVADA
assumem a responsabilidade de trabalhar por uma
dignificação profissional do médico, empenhando-se
na defesa intransigente de princípios éticos e deonto
lógicos e na luta constante por uma medicina de qua
lidade que respeita o direito à saúde de todos os cida
dãos de qualidade que respeita o direito à saúde de
todos os cidadãos.

Com base nestes princípios norteadores propomo-nos: 

1. Dinamizar a actividade da Ordem de acordo com os
princípios estatutários;
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2. Defender a dignidade profissional do Médico e a
sua liberdade de acção;

3. Pugnar pela independência da Ordem relativamente
a poderes tutelares, partidários ou sindicais;

4. Participar activamente em diálogo firme e sonstrutivo
com o Poder, nomeadamente na concretização de um
Sistema Nacional de Saúde prestigiado, eficaz e de
qualidade que salvaguarde os interesses fundamen
tais dos médicos e promova uma autêntica justiça
social;

5. Lutar pela implementação de melhores cuidados de
saúde com reconhecimento do princípio da liberdade
do doente;

6. Fomentar ampla e regular divulgação das actividades
da Ordem entre os seus membros e estreitar as relações
mútuas com base numa confiança recíproca;

7. Patrocinar acções de formação profissional e cultural
dos médicos;

8. Dignificar as estruturas, missões e representativi
dade dos Colégios de Especialidade;

9. Defender a titulação única dos especialistas com
dignificação, justeza e isenção dos concursos;

1 O. Assumir o princípio da qualidade na progressão das 
carreiras médicas, de molde a assegurar padrões pro
fissionais equiparáveis aos da Comunidade Europeia; 

11. Promover acções visando melhor inserção dos jovens
médicos nas novas condicionantes do exercício pro
fissional, estimulando a sua intervenção colectiva na
definição dos princípios e estratégias que procurem
concretizar legítimos anseios;

12. Defender a dignificação do acto médico, e combater
o exercício ilícito da Medicina;

13. Colaborar com cordialidade e numa base de mútuo
interesse com as diversas estruturas das classes e
organizações profissionais de outros técnicos de
saúde.

14. Reestruturar o apoio jurídico aos médicos e facultar
patrocínio jurídico quando necessário;

15. Incentivar medidas de solidariedade social com os
médicos manifestamente carenciados.

DISTRITO MÉDICO DE LEIRIA 

LISTA B 

Assembleia Distrital 

Presidente 
- Felizardo José Prezado dos Santos

Vice-Presidente 
- Virgolino Ferreira Cardoso

1.º Secretário
- Belarmino Damião Spencer

2.º Secretário
- Isidro da Ascenção Costa



Conselho Distrital 

Presidente - Helder Manuel Matias Roque 
- Helder Manuel Matias Roque
- Serafim Manuel Silva Carvalho
- Celso Ruivo Crespo
- Luís Armando Silva Morato
- Helder Manuel Lopes Leitão

Membro Consultivo ao Conselho Regional 

-Américo Pereira Ó1fão

"PARA UMA ORDEM FORTALECIDA 
E PARTICIPADA" 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA B 

O reconhecimento da necessidade de completar o tra
balho a que nos propusemos no mandato anterior, apesar 
de alguns dos objectivos traçados, terem sido plenamente 
conseguidos, motiva a nossa disponibilidade para uma 
recandidatura aos Órgãos Distritais de Leiiia da Ordem dos 
Médicos. 

Esta atitude decorre da experiência adquirida, tomando 
contacto e intervindo nas reuniões, a nível Regional e 
Nacional dos Órgãos da Ordem, pe1mitindo pensar que nos 
encontramos habilitados e melhor colocados para dar con
tinuidade a um conjunto de acções desenvolvidas em prol 
da dignificação de um Órgão Distrital da Ordem.

Apresentamos uma lista renovada, associando a expe
riência e conhecimento do funcionamento da Ordem dos 
Médicos com o interesse e motivação de efectuar um t:ra
balho credível e digno no nosso Distrito Médico. 

O Distrito Médico é a base da Ordem, onde deve come
çar a unidade e onde se constrói a força dos médicos, e 
como tal, necessita de uma mobilização médica constante. 
Torna-se necessário sentir a Ordem como nossa, como 
algo que nos diz respeito, e que não serve só para a quo
tização obrigatória. 

Esta obrigatoriedade de inscrição deverá condicionar a 
Ordem a assumir-se como estrutura aglutinadora dos médi
cos. 

A Ordem deve intervir em todos os assuntos que digam 
respeito aos médicos, independentemente da especificidade 
do assunto, desenvolvendo um trabalho concertado com 
outras estruturas médicas. Tal atitude, traduzir-se-á num 
benefício para a classe e originará uma maior unidade 
dos médicos, fortalecendo a capacidade reivindicativa 
junto do poder instituído. 

Para conseguir os nossos objectivos de unidade dos 
médicos e de prestígio e dignificação dos Órgãos Dist1itais 
de Leiria, propomos como linhas de actuação: 

1 - Pretendemos ser o porta-voz e um forte elo de ligação, 
de todos os médicos do Distrito, às Estruturas 
Dirigentes da Ordem. 

2 - Acesso à informação: a comunicação do que se passa 
na Secção Regional do Centro e no Conselho Nacional 
Executivo, tem que se encontrar disponível de forma 
imediata para conhecimento de todos os médicos, 
sendo entendida como um modo de na província sen
tinnos a vivência da Ordem. 
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3 - Estaremos disponíveis para contribuir na resolução 
dos problemas decorrentes do exercício da actividade 
profissional de cada um dos médicos do nosso Distrito. 

4 - Maior autonomia do Distrito Médico de Leiria, com 
descentralização de funções e reforço financeiro Uá foi 
conseguido a dotação de 10% da quotização dos médi
cos do Distrito para Leiria), com igualdade de acesso 
e de oportunidades, de modo a que não possam existir 
diferenças de tratamento com os nossos colegas resi
dentes em Lisboa, Porto e Coimbra, sedes das respec
tivas Secções Regionais. 

5 - Casa do Médico em Leiria, que possa funcionar como 
área de convívio, mas também corno local de resolução 
de problemas da Classe. 

6 - Consultor Jurídico da Ordem em Leiria, que possa 
estar habilitado a dar resposta ao contencioso local, evi
tando idas a Coimbra. 

7 - Cumprimento integral dos Estatutos, no que se refere 
à competência dos Órgãos Distritais, e nomeadamente:

a) Fomentar a união da Classe;

b) Dinamizar as deliberações dos Órgãos Regionais e
Nacionais;

c) Actualizar o registo de todos os médicos do Distrito.

São estes os pontos que nos parecem prioritários. 
Acreditamos na validade deste projecto e queremos mere
cer a confiança dos Colegas para o podermos executar. 

DISTRITO MÉDICO DE COIMBRA 

LISTAB 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Jorge Manuel de Oliveira Fagulha

Vice-Presidente 
- Paulo de Almeida Cravo

1.0 Secretário 
- Maria Graciete Carreira Sousa de Andrade

2. º Secretário
- Jorge Manuel Tavares Lopes de Andrade Saraiva

Conselho Distrital 

Presidente - Maximino José Correia Leitão 
-António de Figueiredo Ribeiro
-Anette Felicidade de Almeida
- Paulo José Azeredo Falcão Freitas Tavares
-António Manuel da Cruz Chieira
- Paulo José Azeredo Falcão Freitas Tavares

Membros Consultivos ao Conselho Regional 

- Fernando José Martins Serra Oliveira
-José Eduardo almeida Esteves dew Pina Cabral
- Cesário Ilídio Andrade Silva
- Maria José Jorge de Oliveira Negrão Miguéis
-António Viriato Baptista Garrett

59 



16 DE DEZEMBRO 

ELEIÇÕES 

-Alfredo José Fanzeres da Mota
-Duarte Nuno Pessoa Vieira
-António José Mamede de Albuquerque
- Paulo António Santos Temido Caetano
- José António Brás da Luz
- Carlos Silva Guardado

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTAB 

POR UMA ORDEM INDEPENDENTE, 
ACTUANTE E RENO V ADA 

As listas que se apresentam a sufrágio para os órgãos da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e tam
bém para os órgãos do distrito, sob o lema: POR UMA 
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA, resultam de uma generalizada constatação de que 
os anteriores responsáveis pelos destinos da Ordem, a 
nível regional, embora tenham assumido, com frontali
dade, algumas missões que se reconhecem meritórias,.não 
tiveram, contudo, ao longo do tempo, uma actuação sufi
cientemente eficaz nem uma intervenção aberta, auscultante 
e de diálogo com a classe que representavam. 

É de presumir que, em novo mandato, uma equipa 
constituída, no fundamental, pelos mesmos elementos que 
vêm assumindo, na Região Centro, os destinos da Ordem, 
venha a prefigurar-se com projectos semelhantes aos do 
passado e com estratégias fundamentadas nos mesmos 
princípios e executadas segundo idênticos padrões. 

Assim, entenderam os elementos que integram e apoiam 
as presentes Listas ser seu dever apresentar à classe um pro
jecto Novo, Alternativo e Realista, resultante de uma 
análise desapaixonada, mas que se procurou reflectida e 
ponderada, acerca dos muitos problemas que preocupam 
a classe médica. E isto porque somos também dos que 
acreditam nas vantagens da renovação em que a Mudança 
assegura novas energias e novas ideias. 

Para concretização de uma alternativa eleitoral demo
crática houve uma peocupação dominante na escolha dos 
membros integrantes da lista que ora se apresenta. 
Procurou-se congregar médicos com reconhecidas quali
dades de trabalho e independência, oriundos de todos os 
graus das carreiras médicas, privilegiando a presença dos 
mais jovens. Daí acontece que integram estas listas cole
gas perfilhando correntes ideológicas democráticas dife
rentes e subscritores ou não subscritores das candidaturas 
que se apontam para a Presidência da Ordem dos Médicos. 

Nesta conformidade e com o propósito firme de pugnar 
pela defesa intransigente do prestígio da classe médica: 
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• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pretendem privilegiar um cordial, dialogante
e eficaz relacionamento interinstitucional com clara
assumpção das missões e propósitos que lhes incum
bem por vínculo estatutário;

• Os membros integrantes das listas POR UMA
ORDEM INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO
V ADA pugnarão por uma necessária e renovada inter
venção activa de todos os médicos na vida interna da

Ordem, procurando dinamizar uma ampla e periódica 
divulgação de informações e linhas de acção tenden
tes a motivar construtivas e desejáveis reflexões indi
viduais ou de grupos; 

• Os membros integrantes das Listas por UMA ORDEM
INDEPENDENTE, ACTUANTE e RENO V ADA
assumem a responsabilidade de trabalhar por uma
dignificação profissional do médico, empenhando-se
na defesa intransigente de princípios éticos e deonto
lógicos e na luta constante por uma medicina de qua
lidade que respeita o direito à saúde de todos os cida
dãos de qualidade que respeita o direito à saúde de
todos os cidadãos.

Com base nestes princípios norteadores propomo-nos: 

l .  Dinamizar a actividade da Ordem de acordo com os 
princípios estatutários; 

2. Defender a dignidade profissional do Médico e a
sua liberdade de acção;

3. Pugnar pela independência da Ordem relativamente
a poderes tutelares, partidários ou sindicais;

4. Participar activamente em diálogo firme e sonstrutivo
com o Poder, nomeadamente na concretização de um
Sistema Nacional de Saúde prestigiado, eficaz e de
qualidade que salvaguarde os interesses fundamen
tais dos médicos e promova uma autêntica justiça
social;

5. Lutar pela implementação de melhores cuidados de
saúde com reconhecimento do princípio da liberdade
do doente;

6. Fomentar ampla e regular divulgação das actividades
da Ordem entre os seus membros e estreitar as relações
mútuas com base numa confiança recíproca;

7. Patrocinar acções de formação profissional e cultural
dos médicos;

8. Dignificar as estruturas, missões e representativi
dade dos Colégios de Especialidade;

9. Defender a titulação única dos especialistas com
dignificação, justeza e isenção dos concursos;

l O. Assumir o princípio da qualidade na progressão das 
carreiras médicas, de molde a assegurar padrões pro
fissionais equiparáveis aos da Comunidade Europeia; 

11. Promover acções visando melhor inserção dos jovens
médicos nas novas condicionantes do exercício pro
fissional, estimulando a sua intervenção colectiva na
definição dos princípios e estratégias que procurem
concretizar legítimos anseios;

12. Defender a dignificação do acto médico, e combater
o exercício ilícito da Medicina;

13. Colaborar com cordialidade e numa base de mútuo
interesse com as diversas estruturas das classes e
organizações profissionais de outros técnicos de
saúde.

14. Reestruturar o apoio jurídico aos médicos e facultar
patrocínio jurídico quando necessário;

15. Incentivar medidas de solidariedade social com os
médicos manifestamente carenciados.
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ÓRGÃOS REGIONAIS 

SECÇAO REGIONAL DO SUL 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

LISTA A 

CANDIDATA AOS ÓRGÃOS REGIONAIS 
TRIÉNIO 1993/1995 

ORDEM: A CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

COMPROMISSO DE CANDIDATURA 

JUSTIFICAÇÃO 

A formulação de uma candidatura pressupõe uma crítica 
ao que tem sido o posicionamento e gestão da O.M .. 

Sem anátemas ou juízos de intenção, afirmamos clara
mente que, por omissão, por erros de cálculo e/ou por 
incapacidade estratégica e de intervenção eficaz, a O.M. se 
tornou conivente com os responsáveis pela situação actual 
da medicina portuguesa em que se reconhece haver: 

- Desprestígio e subversão das carreiras médicas.

- Desinvestimento na formação e no futuro dos jovens
médicos.

- Interferência dos poderes burocrático e administrativo
em áreas de exclusiva competência e autonomia de
decisão dos médicos, comprometendo, inclusivé a
relação médico doente.

- Degradação dos serviços públicos de saúde sem que
se tenha progredido na definição e desenvolvimento
de modelos alternativos de assistência médica.

A introdução de factores estranhos à tradicional hie
rarquia de competência médica, o desprestígio em que 
caíram os concursos para progressão na carreira médica 
hospitalar, o abandono a que foi votada a carreira de clínica 
geral e a hostilidade e desinteresse com que são tratadas 
todas as iniciativas privadas de médicos, são alguns exem
plos elucidativos da situação a que chegámos. 

É de recear, a curto ou médio prazo, uma quebra de 
confiança da população nos seus médicos se persistirem 
estas situações anómalas e desprestigiantes. 

Se a Classe Médica não tomar nas suas mãos o processo 
de garantia de qualidade da prática e formação médicas, 
outros o farão por ela. 

A Ordem dos Médicos tem urgentemente que se assu
mir como uma estrutura que salvaguarde a qualidade e 
garanta aos Portugueses a confiança a que têm direito nas 
suas instituições e profissionais. 

Ao se antever que também na Saúde o Estado seja cada 
vez menos um "prestador" para ser cada vez mais um 
"regulador" e "fiscalizador" é necessário e urgente: 

- Garantir que na sua área de intervenção os Serviços
Públicos mantenham e, se possível, melhorem a qua
!idade atingida.

- Garantir que a qualidade de prestação privada seja
avaliada e recompensada de forma isenta e por pro
fissionais da máxima competência.

- Garantir que os direitos adquiridos e as expectativas
legítimas dos médicos que tem dedicado a vida ao
Serviço Público não possam ser postas em causa. Tal
só é possível com o apoio eficaz da O.M. aos
Sindicatos Médicos.

- Garantir que a perspectiva de privatização não sirva
para criar uma situação que se eternize na sua transi
toriedade, impeditiva da melhoria dos serviços e das
prestações quer p úblicas quer privadas.

- Garantir a qualidade na formação médica e o direito
a "saídas profissionais" com liberdade e equidade
competitiva dos actuais e futuros internos.

Seguros que a OM, pelo seu exclusivismo, é a única 
entidade capaz de se assumir como garante da quali
dade e do prestígio da modicina e dos médicos portu
gueses, também estamos certos que tal só será possível 
se ela mesmo for o exemplo de verticalidade, transpa
rência e bom-senso. 

Para que a OM adquira tais funções é necessário que não 
defenda acefalamente nem hostilize os médicos. É neces
sário que todos nela se revejam, nela encontrem o exem
plo, nela se acolham, numa palavra que ela seja efectiva
mente 

A CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

PARTE! 

PONTO PRÉVIO 

Os grandes princípios da medicina traduzidos nos pre
ceitos da ética tradicional não estão em causa em quaisquer 
eleições. São património de todos os médicos e como tal 
por nós defendidos os princípios basilares da deontologia 
médica e que são: 

- Respeito pela vida e pessoa humana.
- Independência profissional do médico.
- Livre escolha do médico pelo doente.
- Direito do doente ao segredo profissional.
- Responsabilidade pessoal do médico.

Entendemos ainda que, da mesma forma que não estão 
em causa princípios básicos comuns a todos os médicos 
também não está em causa uma escolha em termos de 
política de saúde. 

Cabe à Ordem dos Médicos, qualquer que seja o 
Governo e qualquer que seja a política de saúde preconi-
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zada garantir a qualidade do acto médico e o seu exercício 
de acordo com os princípios basilares supramencionados. 

PRINCÍPIOS GERAIS 

1 - Reconhecendo embora o mérito profissional e a dedi
cação pessoal dos anteriores Bastonários, os colegas 
António Gentil Ma.ttins e Manuel Machado de Macedo, 
bem como de outros dirigentes da OM, as caracterís
ticas do momento que se atravessa bem como a dos que 
se avizinham recomendam uma substancial transfor
mação do funcionamento da OM e dos seus protago
nistas. 

2 -Depois de ultrapassada a fase de radicalismo político, 
depois de resolvida a questão Ordem versus Sindicatos, 
depois de arrefecida a guerra movida pelo Ministério 
da Saúde contra os médicos, chegou a altura da O.M. 
se afirmar como um organismo independente, clara
mente apa.ttidário, prestigiado e com autoridade técnica 
e moral nos domínios da medicina e da saúde. 

3 -A participação da O.M. em todas as decisões sobre 
política de saúde decorrerá naturalmente da sua capa
cidade de se antecipru· no estudo dos problemas, de 
delineru· soluções alternativas e de contribuir para a for
mação de uma opinião pública mais esclarecida. 

4 - A O.M., sendo indiscutivelmente a estrutura com 
maior capacidade técnica que intervém na área da 
Saúde deve assumir frontalmente o papel que a 
Sociedade lhe reserva e o estatuto lhe outorga enquanto 
entidade pública. 

5 -A O.M. não tem de se arvorar em polícia da classe 
médica, mas deve definir com clru·eza os princípios éti
cos, deontológicos e de qualidade técnica que devem 
orientar as actividades profissionais dos médicos, exi
gindo do Governo a publicação dos diplomas legais 
indispensáveis ao enquadramento daqueles princípios. 

6 - A O.M. deve transformar-se no ponto de referência 
ético-profissional para os médicos, para a sociedade 
civil e para o poder político. Deve opôr-se com finneza 
a todas as acções que visem denegrir o prestígio e a 
dignidade da profissão médica no seu conjunto. Deve 
igualmente ser firme em relação aos médicos que não 
respeitem as ideias e princípios fundamentais que 
enformam a prática da medicina. 

7 -Para conseguir estes projectos a O.M. terá que se cons
tituir como um "forum" onde seja feito o debate e 
reflexão dos problemas que se põem à classe médica, 
tentando atrair para esse debate todas as gerações de 
médicos. 

8 -Uma Ordem assim renovada e transparente, uma 
CASA DE TODOS OS MÉDICOS, como tal por eles 
sentida e assumida será necessru·iamente ouvida e res
peitada pelos portugueses e por qualquer Governo. 

PARTE II 

Passamos a apresentar, em termos concretos, o que 
pensamos e o que nos comprometemos a executar, em 
relação aos temas: 
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1- ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS

2 - CRIAÇÃO DO CONSELHO DE HONRA DA O.M. 

3 - COOPERAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS ORGA
NIZAÇOES MÉDICAS 

4-COLÉGIOS DE ESPE1 IALIDADE

5 -FORMAÇÃO E TITL LAÇÃO DE ESPECIALIS
TAS 

6-CARREIRAS MÉDICAS

7 -EPISTEMOLOGIA E DEFINIÇÃO DE ESPECIA
LIDADES MÉDIC/\S 

8 - EDUCAÇÃO MÉDICA 

9-INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA EM MEDICINA

!O-ÉTICA, DEONTOLOGIA E ACÇÃO DISCIPLI
NAR 

11 -EXERCÍCIO ILÍCITO DA MEDICINA 

12-COMUNIDADE EUROPEIA E COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL

13 -POLÍTICA DE SAÚDE 

14-PATRIMÓNIO E CO\ilUNJf ! � \O NA O.M.

1- ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA O.M.

O PROBLEMA 
A O.M. tem sido um espaço fechado onde apenas par

ticipam alguns dos seus dirigentes. 

OS PRINCÍPIOS 

-A O.M. deve ser um espaço aberto de diálogo, de aco
lhimento de iniciativas e de participação.

-A coesão da O.M. não advém da unanimidade acrítica
conseguida num círculo restrito de médicos mas sim na
possibilidade de acolher e considerar uma diversidade de
opiniões.

-A O.M. deve tornar-se, de facto, A CASA DE TODOS
OS MÉDICOS

O COMPROMISSO 
l -Incentivaremos a participação de Colegas na vida e na 

gestão da O.M. quer propondo, quer acolhendo, grupos 
de trabalho e projectos de índole sócio-cultural, tecnico
científica, organizativa, de política de saúde e outros 
que sejam do interesse dos membros da O.M .. 

2 -Daremos a máxima prioridade à articulação, à comu
nicação e ao apoio aos órgãos distritais, afim de que 
estes possam participar mais activamente nas deci
sões da O.M ..

3 -Cuidaremos da manutenção e do ape1feiçoamento dos 
serviços ja existentes, procurando alargar a sua utili
zação a cada vez maior número de Colegas. 

4 -Privilegiaremos as consultas referendat,frias à Classe 
sobre assuntos relevantes, como instrumento de aus
cultação e formulação das tomadas de posição da 
O.M ..



2- CRIAÇÃO DO CONSELHO DE HONRA DA
ORDEM DOS MÉDICOS

O PROBLEMA 
O não aproveitamento institucional do saber e da expe

riência dos ex-dirigentes da O.M. representa um desper
dício de valores intelectuais e de capacidades estratégicas 
da Classe. 

OS PRINCÍPIOS 

- A participação de sucessivos grupos de médicos assegura
nas decisões que afectam o colectivo é um factor de
renovação, vitalidade e dinamismo da O.M.

- A mudança regular dos dirigentes da O.M. assegura
novas energias e novas ideias e com isso o constante
progresso da nossa casa comum.

- O capital de experiência adquirido no desempenho de
cargos não pode, nem deve, ser desperdiçado.

- Há uma dívida de gratidão para com os colegas que
aceitaram presidir aos destinos da O.M. que deve ser
assumida pelas sucessivas direcções.

O COMPROMISSO 
Promoveremos a criação do Conselho de Honra dos 

Médicos Portugueses. Este Conselho terá carácter per
manente devendo obedecer aos seguintes princípios e 
regras: 

a) Integrarão este Conselho, por direito próprio e vita
lício, os ex-Presidentes da O.M ..

b) Poderão ainda integrar este Conselho, por convite
do CNE, outros ex-dirigentes da O.M., desde que
não exerçam qualquer cargo ou função na estrutura
directiva.

c) É incompatível a qualidade de membro do Conselho
de Honra e de dirigente com tunções executivas da
O.M ..

d) O Conselho reúne regularmente e sempre que soli
citado pelo CNE mantendo-se informado de toda a
vida da O.M. e produzindo as recomendações inter
nas que considerar oportunas para o bem da O.M. e
da Medicina Portuguesa.

e) Os membros do Conselho de Honra têm assento nos
actos e cerimónias solenes da O.M. e podem ser con
vidados pelo CNE a representar a Ordem em actos ou
organismos específicos, nacionais ou internacionais,
em que a sua experiência seja relevante ou particu
larmente adequada.

3 - COOPERAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS ORGA
NIZAÇÕES MÉDICAS 

O PROBLEMA 
Os médicos fundaram e desenvolveram diversas asso

ciações profissionais totalmente desligadas da O.M. 
As atitudes de diversos dirigentes da O.M. para com 

estas organizações médicas em nada favoreceu a necessária 
coesão e coordenação de esforços no seio da Classe. Tal 
coesão e coordenação foram meramente pontuais e em 
situações de grave agressão à Classe. 

16 DE DEZEMBRO 
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OS PRINCÍPIOS 

- Os médicos portugueses reconhecem-se hoje em diver
sas organizações que no seu âmbito específico de acti
vidade (cultural, científico, profissional, laboral) traba
lham para os promover e defender.

- A criação e desenvolvimento de diversas organizações
médicas (sindicatos, associações patronais, profissio
nais, etc.) algumas dela� reunindo milhares de associa
dos, são a prova de que a capacidade de iniciativa e
organização da Classe Médica são elevadas, devendo a
O.M. reconhecer e congratular-se com este facto.

- Compete à O.M., em vez de hostiiizar, apoiar a sua
acção, promover a sua articulacão e gerar os consensos
necessários em cada momento.

O COMPROMISSO 

1 - Promoveremos a criação de um Forum Médico 
Permanente em que a O.M. disponibilizará instala
ções e apoio logístico para reuniões e contactos mul

tilaterais regulares entre: Associação Portuguesa dos 
Médicos da CaiTeira Hospitalar, Associação Portuguesa 
dos Médicos de Clínica Geral, Associação Nacional 
dos Médicos de Saúde Pública, Associação Nacional 
dos Jovens Médicos, Federação Nacional dos Médicos, 
Sindicato Independente dos Médicos e outras 
Associações Médicas. 

2 - O Forum Médico Permanente terá um Coordenador 
que assegurará a ligação ao CNE e um Secretariado 
composto por um representante de cada organização 
representada. 

3 - Sob a nossa gestão a O.M. consultará regularmente o 
Forum Médico e estará sempre disponível para qual
quer reunião com carácter regular ou extraordinário 
proposto pelo FMP. 

4 - COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE 

O PROBLEMA 

Os Colégios de Especialidade, pela sua génese e dinâ
mica, não têm assumido cabalmente as responsabilidades 
e competências que, naturalmente, lhes caberiam. 

OS PRINCÍPIOS 

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

- Os Colégios de Especialidade devem assumir, de facto,
a responsabilidade de formulação de critérios e padrões
de qualidade de fonnação e prática médica na respectiva
especialidade.

- A interligação entre os Colégios de Especialidade e as
Sociedades Científicas deve ser permanente.

O COMPROMISSO 

a) Após a tomada de posse promoveremos a nomeação
de uma comissão instaladora constituída por três mem
bros (um por cada Secção Regional) para cada Colégio
de Especialidade actualmente existente.
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-A comissão instaladora terá como missão integrar como
membro do colégio respectivo todos os médicos portu
gueses que demonstrem ser reconhecidos como espe
cialistas hospitalares, de Clínica Geral e de Saúde Publica
pelo Ministério da Saúde e/ou pela Comunidade Europeia
ao abrigo das directivas 75/362/CEE e 86/457/CEE.

-Tal integração far-se-á sem que haja lugar à prestação de
qualquer prova ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 92
do Estatuto da O.M ..

b) Após os Colégios assim traduzirem a realidade nacio
nal em termos de especialistas, encerrada uma polé
mica de anos que só prejudicou os médicos individu
almente nada lhes trazendo colectivamente, serão
promovidas eleições. Tais eleições terão lugar em cada
Colégio, para o universo dos seus membros por voto
directo e secreto.

c) A nomeação das direcções dos Colégios (art.º 88 n.º 1
do Estatuto da O.M.), respeitará o resultado das eleições.

d) Serão transferidas progressivamente para os Colégios
assim legitimados e renovados as responsabilidades
que, naturalmente lhes compitam. Este processo visa
transformar o executivo na entidade moderadora e coor
denadora que dê coerência e homogeneidade à acção da
Ordem.

5 - FORMAÇÃO E TITULAÇÃO DE 
ESPECIALISTAS 

O PROBLEMA 
-A garantia de qualidade na formação de especialistas é

uma exigência nacional e do espaço europeu em que
nos integramos.

-O aberrante e anacrónico problema da-dupla titulação de
especialistas continua por resolver persistindo-se numa
inútil agressão a centenas de Colegas com relevantes
prejuízos morais e materiais.

OS PRINCÍPIOS 
-A todos os médicos deve ser dada a possibilidade de

aceder a uma formação pós-graduada complementar que
lhe garanta a necessária qualificação quer na área hos
pitalar, quer nas áreas de clínica geral ou saúde pública.

-À O.M. compete a definição, verificação e acompanha
mento regular das condições de idoneidade dos Serviços,
quer para a prática assistencial, quer para a formação
médica.

- A O.M. compete verificar da qualidade da formação
prestada e atribuir os títulos correspondentes.

-O momento de titulação como especialista, hospitalar, de
clínica geral ou de saúde pública, tem um relevo parti
cular na vida do médico. Tal momento, que como a
licenciatura encerra e inicia um ciclo de vida, deve ser
particularmente marcado e elevado.

-A prestação de provas, que pela exigência de preparação
estimula o progresso e o adquirir do saber, deve ser um
processo de grande dignidade, justiça e isenção.

- Não toleraremos que este processo perca a sua dignidade
quer pelo seu desmantelamento, sacrificando a prepara
ção aos interesses do trabalho e da economia de mão de
obra, quer pela sua utilização como meio de assegurar o
poder e privilégio de grupos.
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O COMPROMISSO 

1 -Proporemos ao Ministério da Saúde que a titulação 
de especialistas seja reconhecida simultaneamente 
pelo Estado e pela Ordem através de um processo em 
que: 

-Após a conclusão do Internato ou período de for
mação considerado adequado a cada caso serão rea
lizadas provas curriculares, práticas e teorias.

-A realização das provas sera feita no Serviço ou
unidade que assegurou a formação.

- Num júri de cinco elementos, nomeado peio
Ministério da Saúde, e constituído por médicos espe
cialistas de reconhecida competência na área res
pectiva, pelo menos dois são indicados pelo Colégio
de Especialidade da O.M. e um deve ter interferido
com constância e regularidade na formação do can
didato.

2 -No caso de o Ministério da Saúde não estar disponível 
para assegurar esta forma de titulação, aliás já anteri
ormente proposta pelo Governo e inexplicavelmente 
recusada pela O.M., procederemos da seguinte forma: 

-Todos os médicos considerados especialistas pelo
Ministério e consequentemente reconhecidos pela
CE serão admitidos ao respectivo colégio com dis
pensa de qualquer formalidade de avaliação.

-A admissão ao colégio assegura todos os direitos e
regalias inerentes.

-A O.M. disponibilizará anualmente uma "Prova de
Mérito" inteiramente voluntária a que se poderão
candidatar os membros do Colégio que tenham
obtido esta qualidade sem realização de provas públi
cas adequadas.

-Esta prova, com as adaptações inerentes a cada espe
cialidade, terá componentes curricular, prático e teó
rico.

-O júri de cinco elementos será constituído por:

Um Presidente que será o Presidente do respectivo
Colégio ou quem ele designar.

Um vogal, membro do Colégio designado pelo con
junto dos candidatos que irão prestar provas.

Três vogais, um por cada Secção Regional, sorteados
de entre os membros do Colégio reconhecidos em
Merito.

-São desde já reconhecidos em Mérito todos os espe
cialistas que obtiveram a sua titulação por prestação
de provas públicas (exames finais dos internatos
complementares hospitalar, de clínica geral e saude
pública, avaliação final dos programas de formação
específica em exercício de clínicos gerais e exame
perante a Ordem no modelo até agora em vigor).

6 - CARREIRAS MÉDICAS 

O PROBLEMA 

A legislação recente relacionada com as carreiras médi
cas tem descaracterizado, desvalorizado e subvertido o 
espírito fundamental das Carreiras Médicas. 



OS PRINCÍPIOS 

_ O conceito de Carreira Médica que defendemos ultra
passa o mero âmbito das carreiras estatais e representa o 
instrumento indispensável para a integração do trabalho 
médico interdisciplinar que caracteriza a medicina 
moderna. 

- A garantia de qualidade da medicina deve obedecer aos
mesmos princípios e métodos quer os médicos exerçam
nos serviços estatais ou fora deles.

- Os critérios para progressão nas Carreiras Médicas
devem ser essencialmente técnico-científicos e baseados
na demonstração do nível das competências adquiridas.

- A integração em Carreiras estruturadas não pode sub
verter os princípios tradicionais da Ética Médica nome
adamente a liberdade de exercício, a independência pro
fissional do médico e os direitos do doente à livre escolha
e ao segredo profissional.

COMPROMISSO

1 - Organizaremos um debate sistematizado e participado 
sobre Carreiras Médicas e sobre a sua aplkação no 
âmbito da medicina estatal, privada e nos modelos 
assistenciais de tipo misto. 

2 - Apresentaremos na sequência do debate anterior, e no 
prazo máximo de 12 meses após a tomada de posse, um 
documento-guia para a reestruturação das carreiras 
medicas estatais que contemple a equivalência de dig
nidade, de direitos, de regalias e de deveres nas três car
reiras, respeit:ando;---não obstante, a diversidade e a 
especificidade dos perfis profissionais envolvidos (car
reira hospitalar, carreira de clínica geral e carreira de 
saúde pública). 

7 - EPISTEMOLOGIA E DEFINIÇÃO DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

PROBLEMA 

O quadro de referência em que são definidas as disci
plinas médicas não é estático. Está em constante evolução 
e mudança corno, de resto toda a ciência. 

Actualmente há Internatos complementares que não 
têm a correspondente especialidade reconhecida pela 
Ordem e vice-versa. 

Há especialidades como a "medicina interna", a "medi
cina geral e familiar" e outras que atravessam uma fase de 
discussão e redefinição epistemológica, de que a O.M. 
tem estado completamente alheia 

OS PRINCÍPIOS 

- A O.M. é, em Portugal, a única entidade vocacionada
para reconhecer as especialidades médicas traduzidas
na existência de Colégios de Especialidade dignifica
dos e autónomos.

- O reconhecimento das especialidades e a concertação
internacional visando a homogeneização destas no con
texto da Comunidade Europeia e uma competência da
Ordem.
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O COMPROMISSO 
1 - Promoveremos a constituição de um conselho coor

denador especialmente vocacionado para a 
Epistemologia da Medicina e das respectivas impli
cações práticas ao nível da definição de disciplinas e 
especialidades. Este terá em conta a situação europeia 
e mundial e funcionará em ligação com as Sociedades 
Científicas Médicas. 

2 - Será constituído por um Coordenador Nacional e três 
coordenadores regionais. Trabalharão junto deste 
Conselho representantes dos medicos e das especiali
dades directamente implicados nos problemas em aná
lise. 

8 - EDUCAÇÃO MÉDICA 

O PROBLEMA 
A influência da O.M. no aperfeiçoamento da Educação 

Médica tem sido praticamente nula 
A acção do Conselho Nacional de Ensino e Educação 

Médica não tem tido os necessários estímulos e apoios 
por parte dos dirigentes da O.M. 

A Educação Médica não é ainda conceptualizada, orga
nizada e desenvolvida como um processo global, contínuo 
e coerente: pré-graduação, formação complementar espe
cífica ou de especialização e formação contínua ou per
manente. 

OS PRINCÍPIOS 
- A qualidade da Educação Médica é indispensável para

garantir a qualidade da prática médica.
- As transformações demográficas, sociais e culturais da

sociedade e a evolução vertiginosa das ciências e da
tecnologia médicas impõem uma nova forma de equa
cionar, organizar e desenvolver todo o processo de
Educação Médica.

O COMPROMISSO 
1 - Revitalização do Conselho Nacional de Ensino e 

Educação Médica e apoio e incentivo à sua acção, em 
articulação com as Faculdades de Medicina e Ciências 
Médicas, com os Colégios de Especialidade e com a 
Comissão Nacional do Internato Médico. 

2 - Ao Conselho será cometida a tarefa de estimular e 
desenvolver o processo de formação contínua dos 
médicos. 

3 - Para o bom prosseguimento da sua acção poderá o 
Conselho propor ao CNE a nomeação de delegados. 

4 - O Conselho através do seu Coordenador representará 
e assegurará a ligação da O.M. ao Ministério da 
Educação, da Saúde, ao Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas, à Academia Europeia de 
Formação Médica e à Federação Mundial para a 
Educação Medica. 

9 - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA EM MEDICINA 

O PROBLEMA 
A investigação científica em medicina e as questões 

de natmeza ética que se colocam à moderna investigação 
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biológica e das ciências da vida são, actualmente, de 
grande complexidade. 

OS PRINCÍPIOS 
-A investigação científica, garante do progresso da medi

cina e do alargamento do direito à saúde, deve ser assu
mida de forma isenta pelos médicos com independência
técnica e material.

-As normas éticas que regulam as acções de investigação
têm de estar garantidas em cada caso e ser permanente
mente verificáveis.

- É importante a existência de um órgão que centralize a
informação sobre as acções empreendidas neste âmbito
e a sua adequação aos princípios mencionados.

O COMPROMISSO 
1 -Promoveremos a criação, ao abrigo do art.º 75 do 

Estatuto da O.M. de um Conselho Nacional Consultivo 
para a Investigação Científica em Medicina 

2-A composição deste Conselho é a que resulta do art.0 

76 n.º 1 do estatuto.
3 -Serão funções deste Conselho pronunciarJse sobre 

todas as acções no âmbito da investigação científica em 
medicina principalmente as que incidem sobre seres 
humanos doentes ou voluntários saudáveis. 

4 -Para melhor assegurar os seus fins deverá este 
Conselho propor ao CNE a nomeação de entre os 
médicos das unidades de saúde em que se realize 
investigação, de Comissões de Ética. Tais comissões 
que reportam directamente ao Conselho avaliarão, 
autorizarão e acompanharão as acções de investigação 
empreendidas. 

5 -O Coordenador deste Conselho será, sempre que pos
sível o representante da O.M. nos organismos nacionais 
e internacionais ligados à investigação científica em que 
esta se faça representar. 

10 - ÉTICA, DEONTOLOGIA E ACÇÃO 
DISCIPLINAR 

O PROBLEMA 
Tem-se assistido ao lamentável cenário em que o 

Ministério da Saúde surge regular e frequentemente nos 
órgãos de comunicação social como o "justiceiro" que 
põe os médicos na "ordem". 

Tal espectáculo, que não corresponde a qualquer reali
dade, visa transformar os médicos no "bode expiatório" de 
múltiplas insuficiências e irresponsabilidades. 

OS PRINCÍPIOS 

-A acção disciplinar deriva do poder delegado na O.M.

pelo Estado que assim reconhece ser esta instituição a
única capaz de avaliar a adequação da acção médica.

- Para que essa acção seja eficaz é necessário poder julgar
com imparcialidade e transparência bem como possuir os
mecanismos dissuasores de comportamentos incorrectos.

-É imprescindível a existência de um código deontológico
claro e referendado pelos médicos bem como um código
disciplinar com "força de lei".
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-São imprescindíveis, por fim, normas processuais que
garantam a celeridade e isenção dos processos bem
como o direito dos acusados à defesa e preservação do
bom nome até atribuição de culpa

-O exercício da acção disciplinar de forma transparente e
isenta é a garantia que os portugueses exigem para con
fiar na Ordem dos Médicos. Tal exercício prestigia os
médicos e é a sua melhor defesa -A defesa do seu bom
nome e autoridade moral.

O COMPROMISSO 
1 -Informaremos o Governo da disponbilidade da O.M. 

para cumprir as funções que lhe estão estatutariamente 
cometidas, desde que para tal seja dotada dos instru
mentos necessários 
-Publicação de um código disciplinar com validade
jurídica

2 - Indicaremos ao Governo a disponibilidade dos mem
bros do Conselho Nacional de Deontologia Médica 
em estudarem os diplomas legais necessários. 

3 - Desencadearemos sob a direcção do mencionado 
Conselho um debate referendatário do Código 
Deontológico por parte dos médicos. 

4 -Alteraremos, sob parecer do Conselho, o Regulamento 
Interno da O.M. para que as normas processuais dis
ciplinares se aproximem do seguinte modelo: 
a) Após entrada de queixa o Conselho Nacional de

Deontologia ou o Colégio de Especialidade, con
forme se trate de acusação por violação ética ou
por malpraxis, nomeará um instrutor do processo
que formulará a acusação ou concluirá da inopor
tunidade desta.

b) O médico acusado será informado da natureza da
acusação podendo nomear um defensor que elabo
rará a respectiva defesa.

c) Os relatórios de acusação e defesa serão remetidos
para o Conselho Disciplinar Regional que tomará a
decisão. Desta cabe recurso para o Conselho
Nacional de Disciplina.

11 - EXERCÍCIO ILÍCITO DA MEDICINA 

O PROBLEMA 
A medicina, arte e ciência de prevenir, curar ou mino

rar a doença e o sofrimento humanos, é hoje invadida por 
profissionais sem habilitações e sem escrúpulos perante a 
indiferença das autoridades, causando prejuízos incontáveis 
aos doentes, verdadeiras vítimas de burlas exploradas na 
sua inocência, ignorância e credulidade. 

O exercício ilícito da medicina escapa ao controlo da 
O.M .. Cabe ao Governo a responsabilidade de o combater.
Tal responsabilidade não tem sido, porém assumida e tem
havido mesmo laxismo e aparente conivência das autori
dades em relação àquelas situações.

OS PRINCÍPIOS 

-O exercício da medicina rege-se por padrões técnico
científicos e por principias deontológicos que só aos
médicos obrigam e que existem para defesa da própria
sociedade.



- Consequentemente, a prática de quaisquer actos médicos
só pode ser permitida aos profissionais legalmente com
prometidos com aqueles padrões e princípios.

- A permissividade do Governo e das autoridades neste
domínio lesa, em primeiro lugar, os cidadãos e constitui
uma afronta aos médicos que se vêem assim atingidos na
sua dignidade pelo desrespeito dos poderes públicos em
relação à sua actividade profissional.

O COMPOMISSO 

l - Imediatamente após a tomada de posse faremos um pri
meiro e único alerta ao Governo para que num prazo 
razoável publique legislação que defina "acto médico" 
e crie os mecanismos adequados de combate ao exer
cício ilícito da medicina 

2 - Durante esse tempo colocar-nos-emos à disposição 
do Governo e dos órgãos de comunicação social para 
os esclarecimentos e debates que considerarem neces
sários. 

3 - Após decorrido tal prazo, e não estando a situação. 
resolvida de forma satisfatória, a O.M. considerar-se
à livre para tomar as medidas que entender, na defesa 
dos legítimos interesses dos doentes. 

12 - COMUNIDADE EUROPEIA E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 

O PROBLEMA 

A O.M. tem vivido ensimesmada e alheia às grandes 
transfommações que ocorrem na Europa e no Mundo. 

As presidências das organizações medicas internacionais 
que tem cabido honrosamente a dirigentes da Ordem não 
têm tido, para além dos aspectos de "imagem", o desejá
vel impacto prático em termos de dinâmica e iniciativas no 

lano quer nacional quer de cooperação internacional. 

OS PRINCÍPIOS 

- A O.M. deve decidir nos superiores interesses da saúde
e dos doentes sem contudo lesar, por acção ou omis
são, os médicos portugueses nos seus direitos funda
mentais.

- Perante a realidade da integração europeia e o seu cada
vez maior peso no quotidiano, os médicos não podem ser
lesados por circunstancialismos nacionais e, menos ainda
pela acção da sua Ordem.

- É conhecido que o desemprego médico tem vindo a
aumentar, tomando-se, portanto necessário definir
padrões de qualificação profissional e instituir meca
nismos de controlo de qualidade que impeçam que a
nossa população seja exposta a profissionais de baixa
qualificação e desempenho.

- A cooperação internacional no âmbito da medicina e
da saúde é um imperativo cívico, etico e técnico-cientí
fico.
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O COMPROMISSO 

l - Promoveremos a criação de um Gabinete de Estudos 
Comunitários que acautele situações desfavoráveis e 
injustas para a população e para os médicos portu
gueses, sem pôr em perigo o princípio da livre circu
lação de profissionais. 

2 - Asseguraremos todos os compromissos já assumidos 
pela Ordem no plano da cooperação internacional com 
outras estruturas e organizações médicas. 

3 - Incentivaremos a cooperação com as organizações 
médicas dos Países de Lingua Oficial Portuguesa e 
da Comunidade Europeia. 

13 - POLÍTICA DE SAÚDE 

O PROBLEMA 

A O.M. não tem sido capaz de fazer algo mais do que 
reagir pontualmente às iniciativas do Ministério da Saúde 
ou publicar os modelos de sistema de saúde da preferên
cia de alguns dos seus dirigentes. 

OS PRINCÍPIOS 

- A Ordem é uma instituição de legitimidade democrática
tal como aliás o Governo eleito do País.

- Cabe ao Governo definir a política de saóde não devendo,
no entanto a Ordem demitir-se das suas responsabili
dades em termos de opinião sobre tal matéria. A O.M.
tem o dever de expressar e defender intransigentemente
os princípios éticos que norteiam o exercício da profis
são médica.

- Havendo no meio dos médicos opiniões diversas em
matéria política, e por maioria de razões em matéria de
política de saúdew, não deve a Ordem enquanto

CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

procurar privilegiar um modelo em detrimento de outros, 
desde que em conformidade com os princípios mencio
nados. 

O COMPROMISSO 

1 - Promoveremos a actividade de dois Conselhos 
Nacionais que consideramos imprescindíveis na aná
lise e acompanhamento da política de saúde - o 
Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saúde 
e o Conselho Nacional para o Exercício Livre da 
Medicina. 

14- PATRIMÓNIO E COMUNICAÇÃO NA
ORDEM

14.1 - INSTALAÇÕES 

- Reconhece-se o progresso havido nos últimos anos em
matéria de instalações da O.M., nomeadamente com A
Casa do Médico no Porto e as novas instalações da
Secção Regional do Sul.
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-Controversos, embora, alguns aspectos das decisões
tomadas cumpre administrar bem o que existe e pers
pectivar em termos de futuro.

- Entendemos como prioritário, e promoveremos o inves
timento em instalações distritais, sedes dos Conselhos
Distritais (até hoje com funções puramente nominais) e
ponto de encontro e convívio dos médicos.

-As Delegações distritais da O.M. são a nossa grande
aposta em termos de uma O.M. activa, participada e
acolhedora uma

CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

14.2 - PUBLICAÇÕES DA O.M. 

- Reconhece-se que os meios de comunicação da O.M. não
atingem os seus objectivos de informar, estimular a par
ticipação e promover a troca de informação entre médi
cos.

-Proporemos a edição com carácter regular de uma publi
cação que resulte da cooperação das várias hoje exis
tentes e da colaboração de outras entidades.

-Tal publicação poderia ter como modelo os "Cahiers
de Chirurgie" com as adaptações decorrentes da nossa
realidade havendo, no entanto toda a abertura para o
estudo de outras possibilidades alternativas.

O objectivo - ORDEM, A CASA DE TODOS OS
MÉDICOS passa inelutavelmente por uma correcta gestão 
da informação e da comunicação entre os médicos. 

Indicaremos um grupo coordenador, que reporta direc
tamente ao C.N.E., com a função de dinamizar, gerir e 
coordenar a informação. 

O Coordenador deste grupo será simultaneamente o 
director da nova revista e de todas as publicações regula
res da O.M. 

/ -

LISTA A 

Mesa da Assembleia Regional 
Presidente 

-José Jacinto de Sousa Gonçalves Simões
Vice-Presidente 

-António do Carmo Galhordas
1. 0 Secretário 

-Ana Maria Branco Aleixo
2. º Secretário

-Luís Miguel Henriques da Silva Rebelo

Conselho Regional 
- Carlos José Pereira da Silva Santos
-Francisco José Madail Rosa
-Henrique Manuel de Lemos Vaz Velho
-João Simão Neves Saraiva
-Joaquim Machado Cândido
-Joshua Gabriel Benoliel Ruah
-Manuel Ferreira Seixas
-Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes
-Rasiklal Ranchhod
-Rui Simões Bento
- Vítor Manuel Borges Ramos

Conselho Fiscal Regional 
Presidente 

-José António Castel-Branco Mota
-Alcides Alves Carvalho
-António Manuel Gomes Branco

Conselho Disciplinar Regional 
-Alberto Rodrigues de Matos Ferreira
-Francisco Manuel Canelhas Freire de Andrade
-João Manuel Bentes de Jesus
-José Manuel Braz Nogueira
-José Miguel Ramos de Almeida

ORGAOS DISTRITAIS 

DISTRITO MÉDICO DE LISBOA-CIDADE 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Preidente 
-Daniel José Branco de Sampaio

Vice-Presidente 
- Ernesto Eduardo de Sousa Luz

1. º Secretário
- Luís Carlos Viegas Gamito

2. 0 Secretário 
-Maria José da Conceição Pereira Reis
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Conselho Distrital 

Presidente 
-Manuel João Gaspar Moradas Ferreira

Vogais 
-Adriano Rosário Natário
-Francisco Manuel da Cruz Ferreira Crespo
-Maria Manuela Piedade Reis
-Nuno José Duarte Monteiro Pereira

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-Alexandre Zacarias Pereira Marques Cabaço

-Ana Maria Teodoro Jorge



-Antóni'o César Pinheiro Gata Simão
-António Geirinhas Crisóstomo
-António João Dias F e mandes
-António Manuel Martins Ricardo Romão
-Hélder Albino Soares Coelho
-João António Frazão Rodrigues Branco
-João Carlos Teles de Sousa
-João Jorge ela Silva Sennfelt
-Joaquim António Pancada Correia
-Jorge Manuel Cannas ela Silva Simões
-José António elo Nascimento Alves
-José António Peres de Noronha Sanches
- Manuel Albino Frazão Rodrigues de Sousa
-Manuel Rodrigues Martins
-Maria Alice Medeiros Madeira Nobre
-Maria Elena Godinho Raymundo Cardoso
-Maria José Braz Fernandes Albuquerque
-Maria Luisa Gonçalves Carvalho
- Maria Manuela Martins Capitão-Mor da Costa e

Silva 
-Maria Micaela Quintino Correia de Freitas
-Paula Maria Broeiro Gonçalves
-Pedro Vassalo Santos Cabral
-Ricardo Jorge Gonçalves Orne/as Camacho
-Rui Alberto Robles Teixeira de Oliveira
-Rui Manuel da Fonseca Cunha Guimarães

DISTRITO MÉDICO DA GRANDE LISBOA 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Luiz Fernando Bravo de Sousa Uva

Vice-Presidente 
-João Álvaro Leonardo Correia da Cunha

1. º Secretário
-Maria Rosa de Sousa

• 
0 Secretário 
-Paulo Cristiano do Nascimento Simões

Conselho Distrital 

Presidente 
-António Paes Duarte

Vogais 
-José Miguel Marques Boquinhas
-Isabel Maria Mousinho de Almeida Galrica Neto
-José Daniel Pereira Figueira de Araújo
- Maria do Céu Lourinho Soares Machado Franca

Gouveia

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-Ângela Maria Pereira Marques
-Emílio Isidro Imperatori Ruiz
-Francisco Alves Carrasquinho Gomes
-João Adelino Neves Duarte
-João Camilo Vieira Carvalhal Gonçalves
-João José Passos Alves Mendes
-João Manuel dos Reis Torroaes Valente
-João Miguel da Conceição Pedro de Deus
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-Joaquim Afonso de Oliveira
-Jorge Manuel Reis Alves Brandão
-Luís António Carvalho Teixeira Rodrigues
-Manuel Nuno Vital Mendes Riso
- Maria do Céu dos Reis Dias Vieira da Luz
- Maria de Fátima Rodrigues Clemente Figueira de

Araújo
-Pedro Gustavo Pacheco Barreiros dos Reis
- Rui José da Silva Ribeiro
- Victor César Ferreira de Moura Gonçalves

DISTRITO MÉDICO DO ALGARVE 

LISTA A 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

"SEGUROS QUE A O.M., PELO SEU EXCLUSI
VISMO, É A ÚNICA ENTIDADE CAPAZ DE SE 
ASSUMIR COMO GARANTE DA QUALIDADE E DO 
PRESTÍGIO DA MEDICINA E DOS MÉDICOS POR
TUGUESES, TAMBÉM ESTAMOS CERTOS QUE TAL 
SÓ SERÁ POSSÍVEL SE ELA MESMO FOR O EXEM
PLO DE VERTICALIDADE, TRANSPARÊNCIA E 
BOM-SENSO." 

COMPROMISSO DE CANDIDATURA 
DISTRITAL 

Os signatários são um núcleo que nasce com o impulso 
de diversas organizações médicas, nomeadamente os dois 
sindicatos, SIM e FNAM, Associação de Medicos 
Hospitaiares, Associação de Clínica Geral, Associação 
de Jovens Médicos, que durante alguns meses discutiram 
e elaboraram um programa de acção intitulado "ORDEM 
-A CASA DE TODOS OS MÉDICOS".

Este núcleo distrital esteve na raíz deste movimento e
por diversas vezes esteve em diálogo com o núcleo dos 
chamados "50", proponentes a uma lista candidata à Secção 
Regional do Sul. 

Preocupámo-nos em que a lista Distrital tivesse repre
sentação Hospitalar (H.D.F.-H.D.P.), de Clínica Geral, 
de Saúde Mental, da Associação Médica do Algarve, do 
sector privado de Saúde, do SlM e FNAM. Que ela fosse 
apartidária, e que transportasse em si valores de diálogo, de 
transparência, de responsabilidade e de resistência. 

Somos definitivamente apoiantes do programa 
ORDEM - A CASA DE TODOS OS MEDICOS". 
Somos definitivamente "Resistentes" aos ataques que os 

Médicos, quer na vertente privada, quer na vertente pública, 
vão e estão a sofrer, quando se pretende a sua exclusão na 
realidade e na evolução de uma prática política de saúde em 
Portugal. 

Somos definitivamente apoiantes da candidatura, que 
pretendemos nacional, do Dr. Santana Maia, para 
Bastonário da Ordem dos Médicos. 

Teremos como preocupação a avaliação e o levanta
mento da realidade pública e privada da saúde no Algarve. 

Teremos também como finalidade ainstalação da dele
gação distrital da Ordem dos Médicos no Algarve, o seu 
funcionamento e a sua dinamização. 
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Somos definitivamente pela auscultação da classe, em 
assembleias gerais distritais, quer no barlavento, quer no 
sotavento, com uma frequência mínima bianual. 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Luís Manuel de Andrade Rodnigues Batalau

Vice-Presidente 
- Luís Manuel Neves Sena

1. º Secretário
- Carlos Alberto Rosário dos Santos

2. 0 Secretário
-Augusto Jorge Correia Agostinho

Conselho Distrital 

Presidente 
-Jorge Manuel Monteiro da Silva Gabriel

Vogais 
- Ceiso António Pires Estevens
-João José Capaz Moleiro
- Luís Eduardo Nogueira da Costa Lima
- Maria João Salgado e Melo

Membros Consultivos do Conselho Regional 

- Celso António Pires Estevens
- Daniel Bernardo Rodrigues Seabra Ferreira
-Fernando José Caeiro Pessoa de Almeida

DISTRITO MÉDICO DE BEJA 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Agostinho Marques Moleiro

Vice-Presidente 
- Maria Adelaide Belo Alves Parreira

1. º Secretário
-Benilde Rosa Fontes Heitor

2. 0 Secretário
-João Manuel Fernandes de Brito Camacho

Conselho Distrital 

Presidente 
-Fernando Martins Areal

Vogais 
-Fernando Vasco da Silva Marques
-Helena Maria Rocha Torrado de Vasconcelos

Barbosa
-João Manuel de Lemos Santos
- Maria da Conceição Martins Vilão

Membro Consultivo do Conselho.Regional 

- Mário Durval Póvoa do Rosário

DISTRITO MÉDICO DE ÉYORA 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Hélder Manuel Martins Gonçalves

Vice-Presidente 
-António Manuel Nascimento Fráguas

1. 0 Secretário
-Heitor Manuel Pancada Fonseca

2. º Secretário
- Maria Helena Azevedo dos Santos Teixeira da Silva

Conselho Distrital 

Presidente 
-José Manuel Aires Ramos

Vogais 
-António Manuel Parente Salvado
- Luís Fernando Biga Camões Galhardas
- Luís Filipe de Oliveira Pinto
- Rui Maximiano Espada Rovisco Matono

Membro Consultivo do Conselho Regional 

- Rogério Aurélio das Neves Costa

DISTRITO MÉDICO DO OESTE 

LISTA A 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Sendo uma candidatura distrital, não podemos deixar de 
sublinhar alguns aspectos particulammente sensíveis no 
nosso distrito médico. 

1 - Informação 
A dispersão dos médicos pelo distrito, particularmente 

a nível da carreira de Clínica Geral, e a ausência total de 
apoio sentido pelos médicos de Saúde Pública, obriga 
uma atenção muito particular neste ponto. 

Assim comprometemo-nos a promover, através de todos 
os meios disponíveis, os esclarecimentos necessários às 
questões que se colocarem à classe ou às que os médicos 
deste distrito médico considerarem suficientemente rele
vantes para deles nos darem conhecimento. 

Para que esta informação seja o mais completa possível 
comprometemo-nos a procurar congregar esforços com 
todas as outras associações profissionais. 

Tendo em atenção que o Estatuto da Ordem dos 
Médicos reconhece e defende que a defesa dos legítimos 
interesses dos médicos passa em primeiro lugar pelo exer
cício de uma medicina humanizada que respeite o direito 
à saúde de todos os cidadãos, promoveremos acções ten
dentes a esclarecer as populações, não esquecendo a denún
cia das carências e das precárias condições de trabalho, 
quando for caso disso. 

2 - Defesa dos interesses dos médicos 
Neste ponto ter-se-á particular atenção na defesa dos 

médicos em relação aos actos prepotentes das instituições 
estatais, com particular relevo para os órgãos de gestão dos 
hospitais e ARS. 



3 -Defesa das condições de trabalho 
Promoveremos o levantamento das condições de tra

balho no nosso distrito médico, com particular incidência 
nos recursos humanos existentes, instalações e equipa
mentos. 

4-Formação
Na medida em que várias instituições deste distrito

médico possuem internato médico, será nossa preocupação 
velar pela idoneidade dos serviços e pela qualidade da 
formação ministrada. 

Para além destes pontos, a Ordem dos Médicos só cum
prirá as suas finalidades se mudar o seu posicionamento. 

Acreditamos que essa mudança obriga a um congre
gar da plenitude de vontades 

Subscrevemos assim plenamente o compromisso de 
candidatura 

ORDEM: A CASA DE TODOS OS MÉDICOS 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Fernando Paulo Monteiro

Vice-Presidente 
-Rui Manuel Félix da Mota Araújo

1. º Secretário
-Jorge Manuel de Sousa Nunes

2. 0 Secretário 
- Célia Maria Rodrigues Neto

Conselho Distrital 

Presidente 
-José Fernando d' Almeida Silva Pereira

Vogais 
-António Manuel Pacheco Vieira Branco
-António Marques Gonçalves Curado
- Carlos Jorge Miranda Bandeira Duarte
-José Julião Sarmento de Figueiroa Rego

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-António Manuel dos Santos Martins
-António Pedro Quintans de Soure

DISTRITO MÉDICO DE PORTALEGRE 

LISTA A 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

Os candidatos aos órgãos distritais da Ordem dos 
Médicos da Secção Regional Sul comprometem-se a cum
prir os estatutos da Ordem dos Médicos e na sua actividade 
irão privilegiar os seguintes aspectos: 

- Promover e dinamizar o associativismo médico

- Defender intransigentemente a qualidáde do acto
médico, através da melhoria das condições de traba
lho dos médicos

16 DE DEZEMBRO 
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- Desenvolver acções que dignifiquem os Médicos pela

. sua promoção cultural e científica

- Subscrevendo Programa de Acção "ORDEM: A
CASA DE TODOS OS MÉDICOS"

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Álvaro Gomes Pacheco

Vice-Presidente 
- Celestino Ventura Rodolfo

1. º Secretário
-Maria Fernanda da Silva Leite Gouveia

2. º Secretário
- Eduardo Fernandes Soeiro

Conselho Distrital 

Presidente 
- Casimiro António da Piedade Menezes

Vogais 
-António Pedro de Carvalho Amorim Afonso
-João do Carmo Dias
-José Augusto Lopes Costa
-Maria Margarida Ferreira Saudade e Silva Gomes

da Silva

Membro Consultivo do Conselho 

-António Luís Pinheiro Ribeiro

DISTRITO MÉDICO DE SETÚBAL 

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Eurico Nuno de Magalhães Garrido

Vice-Presidente 
-Arnaldo dos Santos Fernandes da Encarnação

1. º Secretário
-Manuel Gonçalves Valente Fernandes

2. º Secretário
- Ireneu da Silva Ferreira da Cruz

Conselho Distrital 

Presidente 
-Manuel Amaro Lourenço

Vogais 
- Cristina Maria Simões Veríssimo
-João Mário Viegas Pires Bárbara
-José Manuel Domingues Poças
- Luís Manuel Mendonça Ferreira

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-Aristides da F ante Alpendre
- Carlos Manuel Pereira Pacheco
- Delfin José Oliveira Tavares
-Joaquim Carlos Salgueiro Martins
- Luís Manuel Gonçalves Matos Caturra
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-

PROGRAMA DE ACÇAO 

ÓRGÃOS REGIONAIS 

LISTA B 

- Em 1977, precedendo a elaboração do Estatuto da Ordem
dos Médicos, teve lugar um referendo em que, na essên
cia, se punha à Classe a escolha entre duas concepcões
do Exercício da Medicina - por um lado uma associação
de profissionais livres e independentes, que se autoge
rissem nos campos técnico, ético e disciplinar indepen
dentemente da tutela do Estado e mantivessem um vín
culo privilegiado à pessoa doente, qualquer que fosse o
local e a forma do seu exercício.

- Outra linha defenclia o vínculo à sociedade como um
todo, (despersonalizando o doente), a integração apro
fundada em carreiras públicas, consideradas como um 
fim em si mesmo, sob a tutela do Estado, e, consequen
temente, privilegiavam-se estruturas Sindicais na óptica
de um exercício salariado predominantemente público.

- A primeira opção colheu a larga maioria, cerca de 80%
dos médicos e exprimiu, de certeza, concepções mais
fundas sobre o modelo geral de sociedade que se pre
tendia.

- Esta matriz repetiu-se, protagonizada mais ou menos
pelas mesmas pessoas, nos vários actos eleitorais que
periodicamente foram tendo lugar e mais uma vez surge
como ponto de clivagem.

- Os temas variados que foram sendo defendidos ou acei
tes: - SNS de cariz socializante, carreiras de subordina
ção estatal, nomeadamente de clínica geral, gestão hos
p i ta I ar não médica, exclusividade de funções,
(designadamente obrigatória), titulação nas estruturas
do Estado, e as premeditadas violações ao Estatuto da
Ordem e ao Código Deontológico que estão a ser des
pudoradamente anunciadas etc., não são mais que expres
sões da mesma antinomia de base. Não deixa de ser
estranho que apesar de protestos verbais, que imperati
vos políticos impunham, haja uma coincidência objectiva
nas finalidades a atingir, que foram introduzidas pro
gressivamente pelos vários Governos e culminaram no
quadro imposto pela Ministra Leonor Beleza.

- Esta convergência é bem objectivada no apoio do seu
Secretário de Estado, Dr. Albino Aroso, ao grupo que se
nos opõe.

- Este facto tornou sobremaneira difícil a actuação das
sucessivas direcções da Ordem dos Médicos que tinham
de se opor às orientações asfixiantes dos Governos e
viam a sua actuacão minada pela posição objectiva
mente concordante de uma fracção da Classe que,
embora fortemente minoritária, era actuante e que teve
a sua expressão no comportamento de alguns dirigentes
da Secção Regional do Centro, nomeadamente do seu
presidente, agora candidato a Bastonário.

- Este quadro bem nítido foi todavia complicado nos últi
mos anos por duas ordens de factores.
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- Por um lado as possibilidades objectivas de exercício
foram-se tornando tão restritivas e falhas de alternativa
que grande número de Colegas foram forçados a exercer
predominante ou exclusivamente nas estruturas Estatais.

- Muito embora acreditemos que apesar disso a maioria
não tenha perdido o gosto e o culto da liberdade profis
sional, corre-se o risco que um número não desprezível
não conceba, independentemente das suas opções ideo
lógicas, outra forma de exercício, ainda que alternativas
diferentes Ihes sejam oferecidas. Esta reacção tornou-se
evidente quando o Governo aproveitou a pressão que
fizemos para tenninar a exclusividade obrigatória para os
Internos, que tão contestada tinha sido há escassos anos,
para terminar com todo o regime de dedicação exclusiva,
que não havíamos requerido e consideramos excessivo
e injusto.

- Por outro lado e mais importante ainda apareceu uma fac
ção que embora, por forma expressa, confesse coincidir
com as linhas programáticas que defendemos, foi arras
tada por querelas de pessoas e projectos de culto da per
sonalidade, pondo estes últimos acima do interesse geral
possibilitando objectivamente com total inconsciência,
a tomada de vulto das posições que nos são adversas.

- Num momento em que o Governo pretende introduzir
mudanças radicais no Sistema de Saúde, torna-se parti
cularmente importante para os médicos que a direcção da
Ordem seja integrada por elementos com uma informa
ção intensamente vivida, tanto nacional como interna
cionalmente.

- Só assim se conseguirá um vector forte e actuante capaz
de salvaguardar os legítimos direitos dos médicos a um
estatuto técnica e materialmente compensatório, que
preserve integralmente a sua liberdade e independên
cia, sem esquecer os interesses dos doentes, que nos
compete acima de tudo defender. Será a única forma
de se atingir um resultado final convergente com as
soluções que vimos há longo tempo apontando e que
constituem a razão final de todo o trabalho conjunto
despendido. A experiência recente mostra bem a jus
teza das nossas afirmações.

- Apenas a persistência numa actuação muito firme e
decidida, que se mantendo contudo dentro da postura
social consentanea com a dignidade que se exige à qua
lidade de médico e à natureza séria dos assuntos em
causa, seja impermeável à forma aveludada com que
são abordados pelos órgãos do Estado, permitirá conse
guir que a voz da classe médica tenha uma audiência
determinante na definição da futura política de saúde.

- Sejam quais forem as modalidades que assuma e os
quadros em que se desenvolva nunca poderá deixar de
respeitar o direito da pessoa doente à liberdade de esco
lha, à independência dos profissionais e à disponibili
zação dos meios materiais mais elevados possíveis,
garantias da qualidade do acto médico. É dever inalie
nável da profissão, representada pela sua Ordem, como
aliás consigna o Guia Europeu de Ética Médica que
ratificamos, denunciar publicamente, e a cada doente
em particular, situações em que aqueles condicionalismos
não se encontrem reunidos e portanto a responsabili
dade médica perca muito do seu sentido.



- Só um grupo que considere estes princípios como
inegociáveis qualquer que seja a moeda de troca com
que o tentem, poderá ser digno de representar em
pleno a profissão médica.

-Assim a opção de voto reveste-se duma importância
vital pelas consequências fundamentais que a prazo dela
podem decorrer.

Acresce que dela poderá depender a possibilidade de
exercício digno e compensador para o grande número de 
médicos internos que, por imposição legal da Ministra 
Beleza, vão ser forçados a abandonar a função pública 
bem como doutros que do seu jugo exclusivo se pretendem 
libertar. 

Deste modo o voto deve ser reflectido, não emocional 
e independente de simpatias pessoais. 

Como a prudência e o interesse individual aconse
lham, o voto deve recair num grupo que tanto na fase 

e afrontamento aberto, como na fase de diálogo e 
· onquista de credibilidade negocial, conseguiu acu
mular um capital de experiência e a capacidade de
audiência capazes de levar a cabo com êxito a fase de·
transformação que se avizinha.

Pro pomo-nos 

Na concretização dos objectivos programáticos gerais 
já expostos, detalhadamente analisados em texto opor
tunamente divulgado (que anexamos ao presente) e no 
respeito dos Estatutos propomo-nos: 

A) NO ÂMBITO EXTERNO

1 - Alternativas Profissionais 

Colaborar e promover a concretização de um Sistema 
do exercício da profissão que permita saída alternativa 
aos medicas que não tenham ingresso na função pública e 
a todos os outros que a ele pretendam aderir. 

2 - Carreiras Médicas 

- Área Hospitalar
Pugnar pela revisão do Decreto das Carreiras Médicas

(Dec.-Lei 73/90), negociado pelo grupo que actualrnente 
se nos opõe e contra o parecer expresso da Classe repre� 
sentada por esta Ordem. 

Um dos pontos mais preocupantes e que urge corrigir 
continua a ser a ausência de definição dos conteúdos fun
cionais das várias categorias das carreiras de maneira que 
estas sejam acima de tudo um veículo de valorização e dife
renciação profissional e não um mero instrumento de inte
gração administrativa. 

Também distorções salariais injustas que persistem 
sobretudo no que se refere aos médicos que não se encon
travam em tempo completo prolongado bem como o des
bloqueamento de escalões remuneratórios, necessitam de 
urgente correcção. 

Do mesmo modo relativamente ao regime. de dedicacão 
exclusiva quer as vantagens injustas e discriminatórias 
que lhe são inerentes (possibilidade de clínica privada, 
facilidades de fomiação, redução de horários, alargamento 
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de horários), quer a sua obrigatoriedade, que persiste no 
tocante a Directores de Serviço, cujos critérios de nome
ação continuam aliás nebulosos, impondo se a sua revo
gação. 

3 - Concurso das Carreiras 

Continuar a exigir a revisão que se impõe da regula
mentação de concursos nomeadamente no que se refere a: 

- Composição de Júris

A serem constituídos exclusivamente por médicos da
especialidade, credíveis e responsáveis e não presididos por 
médicos politicamente nomeados e alheios à especiali
dade em causa. 

- Clarificacão dos factores de apreciacão

Por forma a evitar as constantes impugnações que decor
rem da indefinição existente da hierarquização, valoriza
ção e tipificação dos parâmetros a atender e que impede 
uma classificação justa, equitativa e transparente. 

- Conteúdo das provas

Alteração dos critérios actuais de natureza essencial
mente administrativa, para outros predominantemente téc
nicos e profissionais. 

- Valorizacão do Título de Especialista pela OM.

Toma-se imperativo que esse titulo seja factor deter
minante na classificação, uma vez que é actualmente a 
única prova estruturada e credível de qualificação profis
sional. 

4 - Internatos 

a) Internato Geral

Recuperação da dimensão formativa que tinha anterior
mente à intervenção da Drª. Beleza, e adequação de modo 
a satisfazer as necessidades de formação mínima de dois 
anos após a licenciatura impostas pelas Directivas 
Comunitárias. 

Conseguir-se-á assim que não haja nenhum médico 
português impedido de exercer no espaço comunitário. 

Criação de mecanismos que permitam opções consci
entes e vocacionadas, bem como uma avaliação credível. 

b) Internato Complementar

- Programação das necessidades e capacidades formativas
em bases objectivas, obviando à flutuação do número de
vagas, subordinadas a interesses políticos e não técnicos
(1346 vagas em 1992, para 484 em 1993).

- Abertura de todas as vagas em Serviços com Idoneidade
reconhecida pela Ordem.

- Prioridade na abertura de vagas nos locais de formação
mais diferenciada.

- Treino profissional de acordo com os Curricula defini
dos pelos Colégios de Especialidade da Ordem dos
Médicos.

- Criação de saídas profissionais dignas e alternativas às
Carreiras Públicas, no fim dos Internatos.
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5 - Área da clínica geral (Medicina Geral e Familiar -
MGF) 

a) - Desenvolvimento

1.1 Formação 
- Apoio ao incremento de políticas de formação específica

em exercício para os médicos já colocados e sem essa
formação, visando a adequação da prática à procura e a
especificidade da MGF.

- Actuação no sentido da qualificação do internato com
plementar de MGF como especialidade, defendendo,
inclusivamente o aumento da duração de internato de 3
para 4 anos.

- Contribuição para uma política de formação contínua
que vise a actualização permanente e a adequação da prá
tica da MGF, enfatizando a componente pessoal, das
associações profissionais e dos serviços prestadores e
rejeitando a actual situação incoerente de acções for
mativas paternalistas ditas "a bem dos clínicos gerais".

- Promoção dum amplo diálogo com as Coordenações do
internato de MGF, com os Institutos de Clínica Geral e
com associações profissionais neste âmbito, com vista à
concertação de políticas de desenvolvimento.

1.2 Investigação 
- Apoio ao desenvolvimento da investigação como estra

tégia promotora duma cultura própria da MGF que per
mita, nomeadamente, a identificação das necessidades
formativas e a construção de bases sólidas que funda
mentem as políticas de desenvolvimento e da organiza
ção dos serviços estatais ou privados prestadores de cui
dados de MGF.

b) - Carreiras

- Promoção duma ampla discussão entre os clínicos gerais
sobre a estrutura da sua carreira com o objectivo de ate
nuar a verticalização exagerada actualmente existente,
abusivamente decalcada da Carreira Hospitalar, e onde
a diferenciação resulte do reconhecimento inter-pares.

c) - Dinamização interna e externa da MGF

- Através do Colégio que por ser o mais numericamente
expressivo e representar uma especialidade em desen
volvimento merece uma especial atenção dos órgãos
executivos promotora de dignificação, reconhecimento
e gratificação.

- Assegurando a representação da MGF em organizações
e grupos de trabalho nacionais e internacionais

- Intervenção que promova uma articulação entre a MGF
e as outras especialidades reconhecendo a MGF como
uma especialidade com conteúdos e intervenção que a
colocam em situação de grande relevo e nunca de dimen
são menor no contexto dessa articulação.

6 - Área de Saúde Pública 

Individualização funcional deste ramo da Medicina, 
simbolizada pela recente criação duma Especialidade den
tro do quadro da Ordem, cuja diluição no conceito global 
de Cuidados Primários se revelou como ineficaz na prática 
e geradora de conflitos de competências e de desmotiva
ção dos colegas que a ele se dedicam. 
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7 - Convenções 

Propor e negociar normas técnicas e éticas que rejam as 
convenções, bem como as suas cláusulas financeiras e 
zelar pelo seu cumprimento atempado. 

8 - Formação Médica Contínua 

Pretende a Ordem dos Médicos assumir a responsabi
lidade da garantia de qualidade, independência e credita
ção do processo de Formação Médica Contínua, em cola
boração estreita com outras entidades interessadas no 
assunto (Sociedades Científicas, Universidades, etc). 

Porque entendemos que a Educação Médica Contínua, 
para além de um duplo dever ético e profissional, é também 
um direito que assiste a todos os médicos independente
mente do seu modo de exercício público ou privado, exi
giremos que cessem todos os obstáculos à realização 
daquela finalidade, inclusivamente os que decorrem ao 
nível das Carreiras Médicas do regime de trabalho de 
cada médico, privilegiando os que exercem em regime 
de exclusividade. 

9 - Articulação com as Universidades e Sociedades 
Científicas 

Para além do que respeita à formação médica conti
nua necessário se torna a articulação com essas entida
des noutros dois campos. 

Em primeiro lugar, com total respeito pela autonomia 
universitária, a Ordem dos Médicos deverá contribuir para 
a definição do perfil desejável para o futuro médico por
tuguês e dos meios para o atingir. 
Por outro deverá incentivar as medidas adequadas ao estí
mulo da investigação médica clínica e básica e ao seu 
reconhecimento como actividade profissionalizada para 
maior prestígio da Medicina portuguesa. 

10 - Audição da Ordem 

Exigir o cumprimento integral por parte do Governo das 
disposições legais que obrigam a uma audição prévia da 
Ordem em todos os assuntos que aos médicos e ao exer 
cício da Medicina dizem respeito. 

11 - Acto Médico 

Insistência na publicação de Legislação sobre "Acto 
Médico" e audiência da Ordem em processos relacionados 
com o exercício profissional, já entregue ao Governo. 

12 - Gestão Hospitalar 

Revisão da Lei garantindo a participação dos médicos. 

B) NO ÂMBITO INTERNO

1 - Nomeação das Direcções dos Colégios 

Proceder a auscultação sistemática e institucionalizada 
de todos os membros dos vários Colegios tendo em vista 
a nomeação do respectivo Conselho Directivo, conforme 
decisão do C.N.E. oportunamente anunciada, que prevê a 
designação por cada membro de cinco nomes recaindo a 
nomeação sobre os cinco mais votados por Secção. 



2 - Ingresso nos Colégios de Especialidade 

Encontrar solução adequada, dentro do respeito dos 
Estatutos, para os Colegas que possuindo exames finais de 
Internato Hospitalar não puderam ser admitidos ao ingresso 
nos Colégios de especialidade, na linha do já anterior
mente proposto mas que não obteve o consenso das 
Secções Centro e Norte da Ordem dos Médicos. Tal pro
posta previa a admissão ao Colégio mediante uma avalia
ção Curricular, desses Colegas, segundo critérios expres
sos a definir ouvidos os colégios da especialidade, durante 
um período temporário e com carácter excepcional. 

3- Sede

Desenvolver as actividade relacionadas com a nova
Sede nomeadamente: 

- Conferências, Técnicas e Culturais

- Criação de um Serviço de Viagens

-
- Serviços Bibliográficos

- Serviços de Audio-Visuais

4 - Acção Disciplinar 

Fornecer meios e promover a rapidez e eficiência dos 
órgãos disciplinares da Ordem nomeadamente: Conselho 
Disciplinar, do Exercício Técnico da M edicina e 
Deontológico. 

O QUE JÁ FIZEMOS 

São penhor das nossas propostas as concretizações mais 
relevantes inegavelmente alcançadas a partir do programa 
de anteriores eleições e subscrito por alguns de nós: 

B) NO ÂMBITO EXTERNO

1 - Lei de Base de Saúde 

Negociação da Lei de Bases de Saúde que evitou mui
os aspectos gravosos designadamente no sentido do exer
cício exclusivo e incompatibilidades e preservou as funções 
cometidas à Ordem dos Médicos. 

2 - Duplo Exame 

Abolição do duplo exame no final do Treino da 
Especialidade. 

3 - Idoneidade de Serviços e Curricula 

Garantia de treino apenas em Serviços considerados 
idóneos pela Ordem dos Médicos e segundo Curricula 
elaborados pelos respectivos Colégios de Especialidade. 

4 - Exclusividade obrigatória/vínculo 

a) Abolição da exclusividade obrigatória durante o
Internato Complementar e na ocupação dos lugares nas 
Carreiras Médicas para os Médicos que ingressaram no 
Internato após 1988 

b) Prorrogação do vínculo laboral por 18 meses para os
médicos que foram sujeitos a exclusividade obrigatória. 
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S - Concursos para Consultor / Assistente Graduado 
Contagem do tempo a partir do fim do Internato 

Complementar. 

6 - Serviços do Contencioso 
Apoio jurídico, com êxito, a colegas vítimas de pre

potências laborais da Administração Pública e de proces
sos infundados por má prática. 

7 - Estatuto do S.N.S. 

Contestação ao recém publicado Estatuto do S.N.S., 
com apresentação de propostas alternativas, garantindo 
os legítimos interesses dos médicos e as competências da 
Ordem. 

B) NA ORDEM INTERNA

1- Sede

Concretização da nova Sede, (a casa que já é de todos
os médicos) e dos benefícios sociais com ela conexos, 
designadamente: Serviço de bar e restaurante, auditórios e 
salas de reuniões e serviços de reprografia. 

2 - Consultadoria 

Implementação de Consultadorias Jurídica, Fiscal, 
Segurança Social e Imprensa. 

3- Seguros

Criação de uma mediadora de Seguros SanoSeguros -
específica para médicos. 

4 - Conferências 

Promoção de ciclos de Conferências Técnicas e Culturais 
de colaboração com os Colégios de Especialidade. 

S - Clínica geral 
Inscrição no Colégio de todos os Colegas com o grau de 
assistente. 

6 - Tabela de Actos Médicos 
Publicação da nova Tabela de Valores Relativos de Actos 
Médicos. 

7 - Sedes Distritais 

Instalação de Sedes Distritais na Madeira, Açores e 
Algarve. 

É dever e direito dos médicos, organizados na sua 
Ordem, a definição e fiscalizacão da qualidade dos 
actos médicos tanto no sector público como no pri
vado, sem qualquer interterência alienadora do Estado. 
A este compete porém disponibilizar, directa ou indi
rectamente, os meios materiais indispensáveis a essa 
qualidade, sem o que será ilegítima a exigência de uma 
responsabilidade plena. 

"Ao enquadrar um ideal devemos assumir 
o que desejamos mas temos de evitar as
impossibilidades"

Aristóteles 
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ESCLARECIMENTO CRÍTICO AOS 
MÉDICOS DA SECÇÃO REGIONAL DO SUL 

Com o decorrer do tempo e mais intensamente em datas 
recentes têm surgido mal entendidos, críticas e incompreensões 
relativamente às posições assumidas pelo Conselho Regional 
do Sul da Ordem dos Médicos. 

Considerou este Conselho que seria útil, para sua própria 
orientação e tomada de consciência, exprimir num único docu
mento os princípios essenciais em que acredita e de que decorre 
permanentemente a sua actuação a respeito de cada aspecto par
ticular e até de cada caso concreto. Pareceu-nos também vanta
joso tentar explicitar qual o nexo entre os princípios que lhe são 
subjacentes e a orientação assumida, ou a assumir, relativamente 
aos assuntos dominantes na prática da Medicina no presente e no 
futuro. 

Só com um exercício desta natureza se atingirá uma conduta 
coerente, lógica e harmoniosa impermeável às decisões arbitrá
rias e aos impulsos ou interesses circunstanciais momentâneos ou, 
porventura, espúrios. 

Afigura-se-nos que, para total esclarecimento de todos e tendo 
em vista evitar equívocos, seja vantajoso difundir aos médicos da 
nossa Secção, aos restantes órgãos da Ordem dos Médicos e até 
aos médicos das outras Seccões o presente texto que, em prin
cípio, se destinava a utilização interna. 

I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Os princípios axiomáticos dos quais devem decorrer todos 
os outros são os seguintes: 

a) O vínculo primordial de lealdade deve ser estabelecido
com a pessoa doente e os seus interesses devem sobrelevar
quaisquer outros, inclusive os do próprio profissional.

b) Deve gozar da máxima liberdade e independência. sem
interferências estranhas, condição para o assumir de uma
responsabilidade profissional plena.

c) A qualidade técnica de cada acto deve ser a mais elevada
possível, constituindo um dever ético de cada profissional
procurar atingi-la quer por si, quer pelos meios ao seu dis
por, protestando quando estes não se encontrem reunidos.

d) Deve ser regida por padrões éticos estritos, definidos pela
própria profissão, de que o segredo, base da confiança, é um
dos primordiais.

e) Deve estar integrada numa organização profissional inde
pendente e autónoma e como tal reconhecida pela
Sociedade, com poderes disciplinares de auto regulação,
tanto no campo Técnico como Deontológico.

Estes princípios que definem uma profissão liberal são 
aplicáveis qualquer que seja o regime laboral em que o pro
fissional exerça quer como independente, quer por conta de 
outrém, tanto no sector público como no privado. 

Vejamos agora qual a aplicação prática destes princípios, 
quer na ordem externa, quer no seio da própria organização. 

II - NO PLANO EXTERNO 

A - Sistema de Saúde 

1 - Considera-se essencial que a par dos serviços públicos de 
saúde, e com eles articulado, exista um Sistema de Saúde 
eventualmente global, mas porventura e preferencialmente 
diversificado, que constitua alternativa, com forte signifi
cância, quer para médicos quer para a população. 

76 

2 - A necessidade de tal Sistema decorre de vários factores: 

a) Incapacidade do Estado em assumir a totalidade dos
Serviços de Saúde. Esta incapacidade assume várias face
tas. Em primeiro lugar é essencial e decorre da vocação
predominantemente normativa e integradora do Estado
aliada às suas limitações intrínsecas como fornecedor
directo de Serviços.

Acresce que em termos práticos o custo crescente dos
serviços potenciado pela elevada carga administrativa
própria da Administração Pública inviabilizam a curto
prazo o assumir da globalidade do Sistema. Assim as ver
bas investidas terão progressivamente uma relacão custo
benefício cada vez menor que acabará por aconselhar ine
quivocamente a procura de um Sistema alternativo, como
desejável contribuicão directa dos seus beneficiários.

b) Da insatisfação dos utilizadores do Sistema Estatal, que é
patente, sobretudo na vertente humana dos serviços que
provoca uma procura de Sistemas alternativos desde que
financeiramente aceitáveis.

c) Da consciência generalizada que, dados os custos envol
vidos e a prática social corrente, relativamente sobretudo
a actos de valor financeiro relevante, a figura clássica 1 

pagamento directo ao médico pelo doente se tende a trans
formar progressivamente numa contribuição de moldes
cooperativos, dentro de uma figura de tipo seguro, embora
não necessariamente dentro dos esquemas e instituições
clássicas deste.

Queremo-nos referir concretamente à hipotese de organizações 
autónomas de médicos nomeadamente cooperativas poderem 
oferecer este serviço, nos termos propostos, directamente ao 
público. 

3 - A possibilidade que se pretende, de esta forma de Serviços ter 
uma essência privada, não prejudica a hipótese do Sistema de 
Estado, para uma maior rentabilidade dos capitais investidos 
e maior salistação da população, poder adoptar o figurino pro
posto, como aliás já acontece, restritamente, em alguns ramos 
da Medicina. 

4 - De qualquer forma e fosse qual fosse o modelo adoptado e as 
suas várias modalidades deveriam pautar-se pelas seguintes 
normas genéricas. 
a) Livre escolha do Médico pelo Doente

b) Pagamento por Acto Médico, sem prejuízo de existênc·
de remunerações de base, moduladas no tempo e no lug

c) Livre acesso de todos os profissionais devidamente cre
denciados em termos técnicos pela Ordem dos Médicos.

d) Se titulado por convenções, como garante da qualidade téc
nica e da adequação ética, a Ordem dos Médicos deverá ter
naquelas uma participação activa quer na sua elaboração
tanto técnica, como profissional e ética quer no seu acom
panhamento prático, conforme já foi explicitamente soli
citado ao Governo.

5 - Um Sistema desta Natureza embora centrado essencialmente 
na prática em ambulatório da Clínica Geral e das outras 
especialidades deverá englobar o sector hospitalar privado. A 
sua execução prática está facilitada quer pela tabela de Actos 
Médicos da Ordem dos Médicos, quer pela Tabela de 
Diagnósticos Homogéneos do Ministério da Saúde. 

6 - É evidente que a implementação dum Sistema como o pro
posto passa pela adopção de certos pressupostos políticos, que 
foram sugeridos aos poderes públicos mas que, infelizmente, 
não tiveram acolhimento significativo no texto da Lei de 
Bases de Saúde e de que ressaltam: 
a) Não obrigatoriedade de adesão ao Sistema Geral desde que

assegurada a adesão a um sistema alternativo.



b) Vantagens fiscais significativas, tanto para pessoas sin
gulares como colectivas,nomeadamente no imposto a
pagar, sem prejuizo da retenção duma fracção respeitante
à solidariedade social e cobertura de grandes riscos.

7 - Se a adopção dum Sistema deste tipo se impõe por impera
tivos de natureza conceptual, neste momento torna-se urgente 
por razões de carácter prático. 

B - Soluções profissionais alternativas após o internato 

De facto o Dec. Lei 90/88 ao retirar a manutenção do vínculo 
à função pública aos médicos internos no final do seu internato, 
embora mitigado pelo período temporário de 18 meses conse
guido no Dec. Lei 128/92, vai a muito curto prazo ter uma 
ex pressão real e grave. 

Temos a noção que esta medida tomada de maneira isolada 
assumirá proporções catastróficas se não for encontrada de ime
diato uma saída viável. 

Realisticamente vê-se que a sua integração nas estruturas 
existentes não poderá ser mais do que marginal e diferida e que 
e não for imaginada uma solução alternativa, que pensamos 

ver ser do tipo proposto, a situação dos Médicos Internos tor
nar-se-á insustentável. 

Pensamos pois que a integração a contento dos Colegas 
nesta situação, e dos que se lhe vão seguir, no exercício da pro
fissão constitui o problema mais importante que se coloca de· 
imediato à Classe Médica, sobrelevando de longe todos os 
outros e deverá portanto merecer uma atenção prioritária. 

C - Carreira Hospitalar 

Se a necessidade de criação a curto prazo de um Sistema 
alternativo se impõe, ela não deverá prejudicar a dignificação das 
estruturas existentes, nomeadamente da Carreira Hospitalar. 

De facto o Hospital Público, como ponto de treino dos pro
fissionais, como círculo de troca de experiências, como local 
de desenvovimento de técnicas de ponta e de investigação médica, 
não pode, dentro da estrutura nacional e europeia, encontrar 
substituto dentro dum horizonte temporal previsível. 

Cumpre portanto dignificar a sua estrutura e ao contrário da 
doutrina corporizada no Dec. 73/90 que, maniqueisticamente, ten
dia a dividir os médicos em hospitalares e outros, encontrar fór
mulas flexíveis que pennitam aos médicos, que não centrem a sua 

�tividade na estrutura hospitalar, não ficar dela arredados, tanto
� sector da Clínica Geral como das outras especialidades. 

Os pontos mais relevantes a encarar e que reiteradamente 
têm sido colocados ao Ministério da Saúde, embora sem aco
lhimento, pensamos serem: 

1 - Gestão Hospitalar 

Embora reconhecendo o direito da Tutela ter confiança nas pes
soas para tal nomeadas estamos certos que essa confiança deve
ria ser compartilhada pelo corpo médico, e que, ao contrário do 
que acontece actualmente, deveria ser encontrada uma fórmula 
que permitisse a sua audição prévia. De contrário corre-se o 
risco de as nomeações serem encaradas como meramente polí
ticas, com consequente desinteresse e atritos inevitáveis com os 
médicos hospitalares, desresponsabilizados da gestão. 

2 - Concursos 

a) Se aguele defeito é notório a nível de gestão e defmição da polí
tica das instituições torna-se gritante a nível de Júris.
É inadmíssivel que os júris de provimento para lugares técnicos 

sejam integrados, com predominância, por médicos cuja nome
ação possa ser encarada como política e que só acidentalmente 
tenham competência técnica para o efeito. 

É um ponto que urge alterar de imediato, sob pena de total des
prestígio da carreira. 
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b) Critérios de avaliação
A subsbtuição de critérios técnicos por pontos de natureza

administrativa e de gestão como critério de avaliação, sobre
tudo mas não só, a nível de Chefe de Serviço, parece-nos que tam
bém contribui para o desprestígio da carreira e deve ser profun
damente alterada. 

Também o aspecto processual de classificação pouco nítido, 
e que na prática arrasta a cerca de duzentas impugnações em 
curso, parece fortemente criticávei e deve passar para uma fór
mula mais simples e clara com reforço da respeitabilidade técnica 
e responsabilidade do júri, que é evidente só a pode assumir se for 
credível. 

3 - Regime de Trabalho - Exclusividade 

a) Exclusividade obrigatória
É um regime que repudiamos "in limine" por atentatório da

liberdade do exercício profissional e contrário aos princípios 
essenciais definidos. 

Congratulamo-nos que tenha conseguido ser evitado, face a 
versões iniciais, no Dec Lei 73/90 e na Lei de Bases de Saúde e 
tenha sido revogado no recente Dec Lei 128/92 para os internos 
actuais e futuros. 

Permanece todavia relativamente aos Directores de Serviço, 
sendo mais uma das já de si tão pouco límpidas condições de 
nomeação. 

A própria Administração reconhece tacitamente a injustiça e 
impratibilidade da sua aplicação, violando constantemente a lei, 
mercê de subterfúgios de concessões privadas ou sinonímias 
púdicas de coordenadores, director interino, etc. Bom seria que 
assumisse frontalmente uma alteração do texto legal. 

b) Exclusividade opcional
É um regime que, de momento, aceitamos como justo no

estado actual da situação pelas seguintes razões. 
- Se existe deve ser acessível a todos os médicos que a ele pre

tendam aceder, designadamente os Médicos Internos.
- É o único artifício que permite a médicos que se dediquem

somente à actividade pública, sobretudo no início e fim de
carreira, atingir níveis salariais minimamente aceitáveis.

Tem todavia os seguintes inconvenientes práticos, para além 
dos conceptuais, que não são de desprezar: 

- Toma os médicos mais vulnerávies às coarctações da liber
dade profissional, por via administrativa, a que diante nos
referiremos.

- Dificulta a inserção dos médicos em formação no exercício
da profissão, que como vimos se vai tornar agudo a curto
prazo, uma vez que é de prever que a maioria seja afastada
da função pública.

- Vai ao encontro, e não seria realista nem honesto escamoteá
lo dos desígnios de alguns grupos médicos que a propalaram, 
por maioria de razão com carácter obrigatório, para libertar
da concorrência o mercado privado.

Isto para já não falar dos grupos financeiros ávidos de se
apoderarem, por baixo preço, de trabalho médico dócil que
vislumbraram facilitado num passado não muito distante.

c) Regime Livre
Afigura-se o regime mais correcto porque mais consentâneo

com a liberdade do exercício profissional. 
Para além do aparente contra-senso de uma pessoa ser espe

cialmente remunerada por não executar determinada actividade, 
pensamos que seria mais desejável que os vencimentos dos 
médicos atingissem valores que, sem artifícios, lhe pe1mitissem 
optar por um exercício exclusivo se tal desejassem. 
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Isto sem prejuízo, claro está, dos médicos que optassem por 
esta situação poderem ser especialmente remunerados por acti
vidades que efectivamente desempenhassem para além elas suas 
tarefas normais quer no campo ela assistência quer cio ensino, de 
investigação, de disponibilidade permanente em projectos espe
ciais (cirurgia pesada, transplantações, etc.) ou outros inerentes 
à actividacle pública. 

Assim sendo, pensamos que seria ele reformular inteiramente 
a filosofia subjacente ao Dec. Lei 73/90 que considera o regime 
exclusivo como o nonnal e desejável, concedendo como atractivo 
múltiplas benesses quer em te1mos de de formação, quer ele car
reira, quer financeiros aos médicos que por eles optarem. 

Pensamos que este tratamento desigual é injustificável não só 
em tem1os éticos, mas também práticos. 

Como prevíramos, arrastou um péssimo clima de trabalho 
sem qualquer melhoria aparente, antes pelo contrário, na pro
dutividade dos serviços. 

O en01me esforço financeiro a que obrigou, que se cifrou nas 
palavras cio Senhor Ministro em 70 milhões de contos só no 
primeiro ano, foi, é evidente, em pura perda e poderia ter tido uma 
aplicação muito mais rentável e justa, com maiores benefícios 
para a generalidade dos médicos. 

Só uma persistência cega leva à sua manutenção, quando 
tudo mostra que deveria ser alterado, com salvaguarda é ce1to dos 
direitos entretanto adquiridos pelos colegas que por ele opta
ram. 

d) Saúde Pública

A diluição das actividades autónomas da área específica da
Saúde Pública no conceito global de Cuidados Primários de 
Saúde, embora conceptualmente atraente, revelou-se na prática 
como não sendo a mais eficaz aos objectivos em vista. 

Consideramos como desejável o retomo a uma individuali
zação funcional deste ramo da Medicina ele tão largas tradições 
em Portugal e como súnbolo desta orientação patrocinamos a sua 
institucionalização como Especialidade no quadro ela Ordem 
dos Médicos. 

e) Clínica Geral

A estabilidade de emprego, remuneração e progressão con
cecliclas por um Sistema de Carreira são inegáveis. 

Todavia o horário burocratizado e excessiva carga adminis
trativa e a relação predominantemente institucional estabelecida 
com o doente parecem adaptar-se mal à natureza ela Clínica 
Geral e são factores de desmotivação e frustração. 

Por outro lado o ênfase colocado na visão social e comunitá
ria da Medicina, em detrimento da sua dimensão individual, afi
gura-se excessivo. 

Impõe-se portanto encontrar uma fómrnla que, preservando as 
vantagens referidas tome o exercício mais atraente e humano. 

Deverá ser privilegiada a função face ao horário, o número e 
qualidade ele actos exercidos, a boa empatia com o doente face ao 
cumprimento de deveres meramente administrativos. 

O Ministério da Saúde teve consciência do problema e empre
endeu uma tentativa tímida e desconfiada nesse sentido. Mantinha 
todavia tantos defeitos do Sistema vigente que confom1e preví
ramos, não teve qualquer êxito significativo e não foi objecto de 
adesão, senão por escasso número de médicos. 

Os comentários referentes ao regime de exclusividade no 
Sector Hospitalar aplicam-se, por maioria de razão, ao âmbito da 
Clínica Geral. 

Ainda no campo extra hospitalar a política de retirar do ambu
latório o exercício da maioria das outras especialidades acanto
nando-o aos hospitais, parece errada e vem ao arrepio da ten
dência que se verifica em todo o munclo,_com maior rentabilidade 
quer humana, quer técnica, quer financeira. Mas é sobretudo no 
campo ela clínica Geral que se verifica outro grave problema 
que passamos a abordar. 
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f) Coarctações por via administrativa da liberdade profissional

Um inquérito recente levado a cabo no âmbito da Conferência
Internacional elas Ordens mostrou a existência de limitações à 
liberdade profissional em todos os países da C.E., mas evidenciou 
que aquele onde eram mais extensas e profundas era Portugal. 

A delegação portuguesa já levantou o assunto a nível do 
Comité Permanente cios Médicos ela CE e pretende que ele seja 
aí tratado com carácter prioritário. 

Naturalmente que essas limitações são sempre apresentadas e 
justificadas como uma tentativa de racionalização cios gastos 
mas na prática representam ele facto um racionamento dos 
Serviços. 

Uma vez que em última análise correm contra os interesses cios 
doentes, violando portanto o princípio fundamental ele que par
timos, a classe médica não lhes deve dar a sua cumplicidade, 
tendo portanto o dever de as denunciar e combater. 

Lamentamos que haja médicos que, esquecidos dos seus deve
res éticos, de que os lugares que ocupam os não eximem, pro
curem impo-las a outros médicos que deles hierarquicamente 
dependem. 

Convém sumariamente recordar estas medidas, para se ter a 
noção como representam um todo coerente, por vezes não ev· 
dente quando se torna cada uma em particular. 

Para além das propostas brutais ele fazer depender os venci
mentos de médicos cio seu nível financeiro de prescrição, de 
que existem exemplos explícitos e de proibição directa de requi
sição ele exames auxiliares e de prescrição de medicamentos, 
existem outras mais subtis. 

Estão neste caso o controlo individual de prescrição, através 
de vinhetas, que, para além de por vezes ter assumido uma 
expressão retaliatória, constitui uma coacção psicológica latente 
e permanente. 

Também a prática de comparticipar preferencialmente os 
medicamentos mais baratos, para não falar dos genéricos, cons
titui uma fonna indirecta, encapotada e subtil de coarctar a liber
dade de prescrição. 

Para te1minar citamos a obrigatoriedade, que permanece, de 
enviar prioritariamente a Serviços do Estado doente para a exe
cução de exames auxiliares de diagnóstico e terapêutica, que 
nalguns casos se torna absoluta. Esta violação evidente do direito 
dos doentes à liberdade de escolha e do médico à liberdade pro
fissional faz-nos passar ao tema seguinte: 

g) "Convenções"

As aspas não são erro tipográfico.
De facto de tal forma se afastam do conceito de convença

sinónimo de convénio e negociação, as chamadas convenções 
existentes que as aspas inteiramente se justificam. Isto explica o 
seu tratamento fora do sistema alternativo que propomos e com 
o qual se não devem confundir.

Efectivamente passou-se de uma 1101ma geral elaborada por
negociação entre os poderes públicos e a profissão médica orga
nizada, que definisse inequivocamente as condições técnicas, 
profissionais e financeiras e os direitos e deveres das partes con
tratantes e ao qual tivessem Livremente acesso os profissionais nas 
condições requeridas, para o plano de um contrato individual. 

As condições deste são estabelecidas unilateralmente, o seu 
valor financeiro negociado caso a caso, quer como grupo quer até, 
como caso individual, onde é abertamente proposta a prática de 
valores abaixo dos convencionados, e a adesão é condicionada ao 
arbítrio da Administração Pública. Além disso o seu âmbito foi 
praticamente cingido a meios complementares de diagnóstico, e 
terapêutica, com exclusão real de outros actos cirúrgicos e médi
cos. 

Acresce que este contrato é ainda pervertido pelas limitações 
à escolha acima referidas. 

Para cúmulo, as cláusulas financeiras, para além duma actu
alização acumulada exígua de cerca de 60% relativamente a 
1980 face a uma inflação acumulada de mais de 400%, são sis
temática e displicentemente não cumpridas. Chega a espantar 



como há ainda colegas que conseguem persistir neste esquema, 
mas o número dos que desistem e sobretudo dos que o não ini
ciam é deveras preocupante e aponta para que a situação se 
tornará, a curto prazo, insustentável. 

Fortes solicitações ao Governo para uma correcta redefinicão 
deste quadro caótico encontram sempre como eco uma vaga 
aceitacão de princípio, mas na realidade ainda não levaram a 
nenhuma actividade concreta. 

Fica-se com a sensação que a solucão imediata de problemas 
urgentes de Tesouraria, inibe a criatividade, provoca a descon
fiança e atemoriza o Governo na procura de soluções claras e, por
ventura, técnica e financeiramente mais rentáveis e gratificantes 
para todos. 

Mas vejamos como tem decorrido globalmente as relações 
com o Ministério da Saúde. 

h) Relações com o Ministério da Saúde

Ao contrário das aparências as relações estão longe de ser
satisfatórias. 

Uma relação urbana e normal no campo pessoal e humano não 
deve fazer esquecer a não solução de problemas reiteradamente 

e veementemente expostos.
A maior parte dos assuntos foi objecto ou de uma negativa for

mal ou de vagas promessas de aceitação e protelamento da reso-
1 ução que, na prática, não conduziram a qualquer resultado. 

Ressaltamos como mais importantes: 

a) Regulamentação da Lei de Bases de Saúde

- Que permitisse explorar ao máximo as potencialidades, embora
tímidas, que contem de instituir um sistema alternativo nas
linhas apontadas.

- Que permitisse criar uma legislação quadro de Convenções
que obviasse ao marasmo a que se chegou.

- Que permitisse definir e regular por via legislativa o "Acto
Médico" (conforme projecto apresentado) e evitasse o exercí
cio da medicina por profissionais não qualificados.

b) Revitalização da Carreira Hospitalar

- Revisão do Dec. Lei 73/90, sobretudo no que ao problema da
exclusividade se refere mas também a uma definição nítida do
conteúdo funcional das várias categorias profissionais que
desse um sentido ao termo Carreira para além do meramente
administrativo.

- Revisão da Lei de Gestão Hospitalar.

- Revisão dos Regulamentos de concursos, sobretudo na com-
posição dos júris, parâmetros de avaliação e simplificação do
processo e dignificação da função dos júris.

c) Reestruturação do exercício da Clínica Geral

De acordo com os princípios anteriormente expostos e neces
sários para a valorização e dignificação dum ramo de activi
dade médica fundamental no panorama nacional e cuja qualidade 
é paradigma de todo o Sistema. 

O único campo em que se conseguiu um progresso positivo, 
mesmo assim bastante aquém dos objectivos pretendidos, foi 
na estrutura dos Internatos. Foi reconhecido o papel primordial 
da Ordem dos Médicos na definição das Especialidades, na 
Idoneidade dos Serviços, na definição dos Curricula e na 
Titulação dos Especialistas. 

Conseguiu-se a manutenção temporária ao Serviço dos inter
nos vítimas do regime de dedicação exclusiva obrigatória imposta 
por legislação anterior. 

Conseguiu-se também, por via da Lei de Bases, terminar com 
a obrigatoriedade do regime de exclusividade imposta aos inter
nos após 1988, caso acedessem a lugares do quadro. 

Os objectivos atingidos embora fundamentais em tennos de 
associação profissional, são modestos tendo em vista a reestru-
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turação da filosofia do exercício da medicina que se pretendia e 
a que urge proceder. 

As relações com o Ministério merecem mais um comentário. 
Estas relações foram permanentemente inquinadas pela exis

tência de "Lobbies" quer individuais, quer organizados quer até 
institucionalizados, que exprimindo interesses parcelares e opi
niões divergentes geraram perplexidade no Ministro e retiraram 
peso negocial aos representantes da Ordem dos Médicos. 

Temos de compreender que o Governo, cujos objectivos polí
ticos e constrangimentos financeiros não coincidem com os inte
resses dos médicos e dos doentes, tenha aproveitado a expressão 
dessas divergências para não resolver os assuntos ou tentar che
gar a soluções ditas consensuais, que acabam por não agradar a 
ninguém. 

Embora seja perfeitamente legítimo e saudável que nem todos 
os médicos compartilham das convicções e soluções apresenta
das pelos dirigentes da Ordem dos Médicos, existem mecanismos 
estatutários apropriados à expressão dessa discordância. 

Embora legítima não deixa de ser bizarra a proliferação de ins
tituições médicas cujo único objectivo aparente parece ser sapar 
a actuação da sua organização representativa. 

Acresce que toda esta actividade não deixa de ter reflexos 
no seio do próprio Conselho Nacional da Ordem o que ainda 
coarcta mais a sua capacidade reivindicativa. 

Neste contexto este Conselho Regional foi forçado a não se 
opor à substituição da política de afrontamento pela política de 
convencimento, decidida a nível nacional e, porventura, a única 
possível dentro destes condidonalismos. 

Afigura-se-nos todavia pelo menos cínico que nos sejam assa
cadas crítcas de falta de operacionalidade e brandura em relação 
ao Ministério da Saúde por sectores que tudo fizeram para minar 
a nossa actuação. 

Mas as vítimas, e longe de nós está o assumir esse papel, são 
os médicos como um todo e a eles compete, em consciência, jul
gar. 

III - NO PLANO INTERNO 

A Colégios e Exames de Especialidade 

O reconhecimento das competências acima referidas e a abo-
1 ição do exame final do Internato Complementar, aumenta a 
responsabilidade dos Colégios de Especialidade no exercício 
dessas competências e na orientação dos Exames. 

Convém portanto conferir o máximo de cuidado à composição 
das suas Direcções para que atinjam a maior operacionalidade e 
dignidade possíveis. 

Deste modo, e aprofundando a linha seguida no início deste 
mandato, o Conselho Regional do Sul propôs aos outros 
Conselhos Regionais que a nomeação estatutária das Direcções, 
se fizesse sobre nomes indicados, após audicão formal, pelos 
membros de cada Colégio. Se tal não for decisão nacional é 
nossa decisão que, pelo menos nesta Secção, assim passe a ser. 

B - Admissão nos Colégios de Especialidade 

A abolição do exame final do Internato Complementar encer
rou um ciclo marcado por_muita polémica e divergências con
ceptuais. 

Consciente de que era desejável iniciar novo ciclo não inqui
nado por divergências do passado este Conselho elaborou uma 
proposta no sentido de as sanar. 

Embora respeitando as susceptibilidades legítimas que iria 
despertar propôs que, durante um período limitado, os médicos 
possuidores do exame de saída submetessem o seu curríulo 
tendo em vista a sua admissão eventual, por equivalência, aos 
Colégios de Especialidade. 

Esta proposta foi inviabilizada pelas outras Secções Regionais. 
Neste momento este Conselho continua a pesquisar uma fór
mula que, sem possibilidade de se projectar como regra para o 
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futuro, permita resolver os problemas do passado e possa mere
cer consenso nacional. 

C -Serviços dos Médicos 

Aproveitando as potencialidades concedidas pela nova Sede 
devem ser aprofundados e alargados os serviços prestados aos 
Colegas que neste momento recordamos serem os seguintes: 

1 - Utilização das instalações nomeadamente Auditório, Salas 
de Reunião, Bar e Restaurante, para uso individual ou em 
grupo. 

2 -Consultadoria Jurídica 

3 - Consultadoria Fiscal 

4 -Consultadoria sobre Segurança Social e Reforma 

5 -Consultadoria e mediação de Seguros quer individuais, 
quer de grupo 

6 -Linha de Crédito Bonificada 

7 -Aquisição de material informático 

8 - Serviços de Reprografia e Impressão 

9 - Apoio logístico a actividades científicas, designadamente de 
Sociedades 

10 -Distribuição gratuita da Revista Científica "Acta Médica 
Portuguesa" 

Estão neste momento em estudo: 

1 -Convénio com Agência de Viagens 

2 - Clube de Férias 

3 - Serviço de Pesquisa Bibliográfica 

4 -Serviço de Execução de Slides 

5 -Hotel para Médicos 

D-Ouotas

Embora, menor que anteriormente, ainda se mantém uma per
centagem de 10 a 15% de médicos que não satisfazem as suas 
obrigações financeiras, apesar de para tal serem repetidamente 
solicilados. 

Afigura-se imoral e inqualificável a situação desses colegas de 
usufruírem dos benefícios da organização à custa das contribu
ições financeiras dos restantes 90%. 

É portanto intenção deste Conselho, se assim for decidido a 
nível nacional, accionar judicialmente, por dívidas, os colegas que 
continuem impermeáveis a qualquer forma de persuasão. 

E -Poder Disciplinar 

Toma-se necessário aumentar a operacionalidade e rapidez pro
cessual quer a nível do próprio Conselho Disciplinar, quer nos que 
com ele estão conexos, do Exercício Técnico e de Deontologia. 

O volume e natureza dos processos em apreço não se com
padece com a mera boa vontade e espírito benévolo e meritório 
dos Colegas que os integram. 

Torna-se necessário escolher para esse fim Colegas que para 
além dessas qualidades possam dar garantias de disponibilidade 
pe1manente de tempo para uma actividade semi-profissionaJizada. 
Esta necessidade tornar-se-á imperiosa se para além da legisla
ção prevista sobre ensaios medicamentosos, for aceite a pro
posta da Ordem de audição obrigatória em todos os processos que 
envolvam responsabilidade profissional Médica, Disciplinar, 
Civil ou Criminal. 

Esta proposla visa que o julgamento do número de acusa
ções infelizmente crescente, de má prática médica, possa assen
tar em bases técnicas sólidas e se distancie do tratamento muitas 
vezes emocional de que é objecto. 
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IV-RESUMO

Cremos ter exposto inequivocamente as posições conceptuais
sobre que assenta a nossa praxis relativamente aos principais 
problemas do exercício da Medicina e da condição de Médico. 

Em síntese optamos por um figurino assente nos princípios que 
informam uma profissão liberal (liberdade e independência tec
nicas e éticas, sentido do dever face ao doente, qualidade técnica 
e responsabilidade pessoal) e que abranja e concilie um exercí
cio público dignificado e gratificante com uma aclividade privada 
em regime convencionado com o Sistema público ou dentro 
dum sector privado vigoroso e alternativo. 

Criar-se-ia assim uma gama de alternativas que permitiria ao 
médico escolher o seu rumo próprio balanceando-as de acordo 
com a sua vocacão e interesses de forma flexível, integrada e não 
mutuamente exclusiva. 

Apesar desta diversidade pensamos que todos os médicos 
podem ainda convergir numa única organização garante dos 
princípios fundan1entais da profissão, da sua capacidade de auto
disciplina e árbitro dos interesses, por vezes conflituais, em 
jogo, e que os represente globalmente face à Sociedade e ao 
Estado. 

Lisboa 21 de Julho de 1992 

Seria hipocrisia evidente afomar que a difusão do presente 
texto não tem significado eleitoral. 

Sentimos todavia que era um dever e um servico prestado à 
classe equacionar num único documento os principais tópicos que 
estão em controvérsia, exprimindo ao mesmo tempo com clareza 
as nossas opções sobre eles, de modo a permitir aos colegas 
formular repousadamente a sua opinião. 

O contacto directo com muitos colegas demonstra-nos que o 
afã da vida diária lhes não pennite ter uma visão global e inte
grada dos assuntos, cingindo-se muitas vezes a uma óptica sec
torial e imediatista, quando não meramente pessoal. 

Como pensamos que uma opção eleiloral se deve fundamen
tar numa escolha racional ideológica global e não numa mera 
designação,tomada muitas vezes em clima e motivações emoci
onais, de pessoas como protagonistas parece-nos que este escla
recimento é útil como matéria de reflexão para os colegas. 

Afigura-se portanto que esta é a altura para essa reflexão 
desapaixonada e não o clima duma luta eleitoral que pelos pre
núncios existentes se adivinha personalizada, centrada em calú
nias pessoais e sob o signo da desinibição verbal. 

Por outro lado poderá fazer despertar nalguns a consciência de 
necessidade e imperativo moral de participar activamente e nã 
como espectadores passivos no desenvolvimento dos processos 
em jogo. Se compartilharem da nossa visão e considerarem que 
merece ser defendida, que se apresentem para colaborar com a 
certeza de serem muito bem recebidos, pois sentimos a necessi
dade de um reforço de novos elementos, ideias e fo1mas de actu
ação frescas e dinâmicas. 

Avisamo-los porém que a luta em que há longo tempo estamos 
empenhados só traz cansaço, inimizades e incompreensões e 
como única recompensa a sensação de ter contribuído para a 
persistência dos valores do exercício da medicina em que con
victamente acreditamos. 

Mas para que não haja equívocos e surpresas com as ori
entações tomadas, queremos tornar claro que: 

- Se não considera que o objectivo primordial da sua acção
é a pesoa doente e não a sua relação laboral com a entidade
empregadora, ainda que seja o Estado.

-Se pensa que a Medicina apenas pode ser exercida como
actividade salariada por conta de outrém, no âmbito de
um sistema estatal ou privado.

- Se acha que as carreiras médicas são um mero instrumento
de integração no funcionalismo público e não, acima de
tudo, uma via para a valorização profissional.



- Se não se revolta com as coartações à liberdade profissio
nal impostas pelas entidades empregadoras.

- Se considera que o mais importante é o cumprimento de um
horário e não a qualidade da função exercida.

- Se considera que é legítima a interferência do governo na
escolha para lugares técnicos.

- Se considera que a profissão médica não deve convergir
numa organização profissional, livre e independente capaz
de se auto regulamentar técnica e deontologicamente.

Então este não é o seu campo. 

"Não há bom vento para o marinheiro 
que não sabe qual é a sua rota" 

Seneca 
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Conselho Disciplinar Regional 

- Carlos Augusto Lima das Neves
- Eusébio de Sousa Lopes Soares
-Fernando Augusto Coelho Rosa
-Jorge Manuel de Oliveira Soares
-José Guilherme Lopes Jordão

-----------------------___ ._ ____ ----- ---------�---

: REQUISIÇÃO PARA DIPLOMAS · 
1 

1 

1 

.. 

N.º ---

NOME COMPLETO DO MÉDICO --- ---------

NOME QUE DESEJA IMPRESSO NO DIPLOMA DE MÉDICO ___________ _ 

FACULDADE PELA QUAL SE LICENCIOU ANO __ 

NOME QUE DESEJA IMPRESSO NO DIPLOMA DE ESPECIALISTA ___ __ _____ __ _ 

ESPECIALIDADE 

N.º CHEQUE ________ _ BANCO _________________ _

NUMERÁRIO ______________________ _ 

DATA __ de ______ de 19 __ Assinatura 

(Preencher em ma1Usculas ou letras de imprensa) 

Morada para eventual envio do diploma: 

---�- -------- ----- --------------------------�- ---
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ORGAOS DISTRITAIS 

DISTRITO MÉDICO DE LISBOA-CIDADE 

LISTA B 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Carlos Fernando Pereira Alves
-Jorge Paulo Roque da Cunha

l.º Secretário
-Maria Helena da Silva Correia Knight

2. º Secretário
-Rui da Silva Delgado

Conselho Distrital 

Presidente 
- Victor Manuel Gabão da Veiga

Vogais 
- Hernâni Eduardo Costa Pinharanda
-José António Martins Canas da Silva
-José Augusto Antunes
-José Maria Tormenta Bravo Marques

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-Alfredo Adão Pedro
-António Maria de Sá Leal
- Corália Maria Vicente da Luz Pinto Soares
-Fernando Augusto Gonçalves de Carvalho
-Fernando Eduardo Barbosa Nolasco
-Francisco Manuel Guerreiro Abecassis
-Jaime Francisco da Cruz Maurício
-Jorge Manuel Virtudes dos Santos Penedo
-José Correia Marques
-José Cristiano Vicente Miranda Cortez
-Jose Eduardo Ferreira Rosado Pinto
-José Luis Antunes Feio Terenas Champalimaud
-José Manuel Lopes Vieira Campos Leite da Silva
-José Manuel da Silva Appleton
-José Maximiano Pereira Henriques
-José Ricardo Confraria Varatojo
- Luis Manuel Caetano Paulino Pereira
-Manuel Francisco Oliveira Carrageta
-Manuel do Rosário Caneira da Silva
-Maria do Céu Pereira Bernardo Ferreira Santo
-Maria Emília Gouveia Silvestre Pelágio
- Nuno Santiago Silva
- Paulo António Fernandes Domingues
- Pedro Alberto Louzada Abrantes
-Raul Jorge Cabral de Amaral Marques
-Rui da Silva Santos Penha
- Valdemar Saraiva Marques

DISTRITO MÉDICO DA GRANDE LISBOA 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-João Carlos Fernandes Rodrigues
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Vice-Presidente 
-Maria Cecília Craveiro Forte Longo

1. 0 Secretário 
- Isabel Betina Xisto Bruno de Sousa Teixeira da

Costa 
2. ºSecretário

-João Maria Rolo Garcia

Conselho Distrital 

Presidente 
-Fernando Manuel Antunes Pinheiro

Vogais 
-Álvaro Raúl Canas da Mota
-António José de Carvalho Gonçalves Ferreira
-João Novita Teixeira Jacquet
-José Eduardo Carepa Mendonça Santos

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-António Alberto dos Santos Ferreira
-António Manuel Bensabat Rendas
-António Neves Pires de Sousa Uva
-António Rodrigues Gomes
-Fernando Jesus Fernandes
-Fernando José Pita Pereira da Silva
- Henrique Braz da Silva Parreira
-José Luís Ramos Osório
- Libério José Duarte Bonifácio Ribeiro
- Luciano Pinto Ravara
- Luís Gonzaga Godinho de Abreu Novais
-Manuel António de Matos Pina de Carvalho
-Mário Fernando de Moura Ferreira da Silva
- Norberto Pereira Costa
- Paolo Maria Casella
- Pedro Manuel da Fonseca Amaral
-Rui Pompeu Henriques Pinheiro

DISTRITO MÉDICO DE PORTALEGRE 

LISTA B 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Rui Manuel Trabucho Caeiro

Vice-Presidente 
-Alice Martins de Almeida Neves dos Santos

l.º Secretário
-João Fernando Belo Martins

2. º Secretário

-Fernando António Monteiro de Albuquerque Grilo

Conselho Distrital 

Presidente 
-António Jaime Correia Azedo

Vogais 
-Fernando de Oliveira Rodrigues
-João Fernando Sena Martins Transmontano
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-Maria da Conceição Sequeira Neves Rodrigues
-Maria Fernanda Monteiro Martins

Membro Consultivo do Conselho Regional 

-João Fernando Belo Martins

DISTRITO MÉDICO DE SETÚBAL 

LISTA B 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-José Paulino Pereira

Vice-Presidente 
- Gustavo dos Anjos Lima

1. º Secretário 
-Manuel Veríssimo da Silva

PROGRAMA DE ACÇAO 

ÓRGÃOS REGIONAIS 

LISTA C 

1. Reforço da Ordem dos Médicos como associação
de encontro de todos os médicos para a defesa da
ética, da valorização profissional e dos internsses da
classe.

2. Realização prioritária de um plebiscito para clarifica
ção dos atributos da Ordem: ética, qualificação e defesa
sócio profissional (incluindo sindical).

3. Apoio eficaz aos médicos através de: gabinete jurídico,
aconselhamento fiscal, seguros, actividades científicas,
fundo de solidariedade, etc.

4. Combate ao exercício ilegal da Medicina.

5. Defesa das carreiras médicas incluindo aqueles que
até agora têm sido consideradas secundárias.

6. Remuneração condigna aos vários níveis das carrei
ras de acordo com a responsabilidade, esforço produ
zido e diferenciação técnica adquirida.

7. Não ao estatuto da exclusividade, sem prejuízo dos
direitos legalmente adquiridos.

8. Desbloqueamento dos concursos hospitalares
impugnados e abertura das vagas reais.

9. Revisão das situações que levaram à desvinculação
compulsiva de médicos da função pública, nomeada-
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2. 0 Secretário 
-João Manuel Roque Rodrigues

Conselho Distrital 

Presidente 
-Luís da Conceição Serra Pinto

Vogais 
-José António Pardete Costa Ferreira
-Maria Fernanda Ferreira do Nascimento Ferrão e

Vasconcelos
- Pedro Nuno Melo Pessoa
-Rogério Mário de Almeida Barroso

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-João Manuel Roque Rodrigues
-José António P arde te Costa Ferre ira
-Maria Fernanda Ferreira do Nascimento Ferrão e

Vasconcelos
- Pedro Nuno Melo Pessoa
-Rogério Máho de Almeida Barroso

mente, daqueles a quem anteriormente foi imposta a 
exclusividade. 

10. Implementação de um seguro de riscó' profissional.

11. Título de especialista mediante exame único ou
equivalência sob parecer de júri nomeado pela Ordem,
que deverá valorizar as informações fornecidas pelos
orientadores da formação.

12. Promoção de um maior dinamismo dos Colégios de
Especialidade com nomeação para a Direcção de ele
mentos escolhidos pelos seus membros e ouvidas ainda
as Associações da Especialidade respectiva.

13. Dinamização dos Conselhos Nacionais com destaqu
para o Disciplinar e criação de novos Conselhos para
defesa dos assuntos sócio-profissionais.

14. Sistema Nacional de Saúde que garanta o acesso de
todos a uidado's de saúde adequados, a livre escolha do
médico pelo doente, e, a dignidade e independência
profissional do médico.

15. Garantia de acessibilidade a cuidados de saúde de
qualidade através da criação de um Seguro Nacional
de Saúde.

16. Relações firmes com o Governo na perspectiva da sal
vaguarda dos princípios deste Programa, sem pres
cindir, entre outros aspectos, da audição prévia sobre
a necessária reforma da saúde, de acordo com os
Estatutos da Ordem (aprovados em Dec.-Lei).

Os Candidatos ao Conselho Regional do Sul 

Lisboa, 11, 92 
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ÓRGÃOS REGIONAIS 

LISTA C 

Mesa da Assembleia Regional 

Presidente 
-João Manuel Varandas Fernandes

Vice-Presidente 
- Samuel Allenby Bentes Ruah

1. º Secretário
- Maria Angélica Ratto da Silva Roberto de Almeida

2. º Secretário
- Francisco Xavier Godinho de Abreu Novais

Conselho Regional 

-António Maria Trigueiros de Sousa Alvim
-Jacinto Rui da Silva Bernardo Gonçalves
-João José Mourato Caldeira
-João Paulo Moreno Rosa Camilo Malta
-Joaquim Manuel de Abreu Nogueira

/ -

-José Fernando Ferre ira Béraud 
-José Jorge Durão Maurício
-José Manuel Domingos Pereira Miguel
- Luís Manuel Ferrão Ribeiro da Silva
- Manuel Luís Fernandes da Silva
- Maria Alice Cabugueira

Conselho Fiscal Regional 

Presidente 
-José Alexandre de Gusmão Ruefe Tavares
- Maria da Graça Frias Barreiros
- Miguel Pedro Collares Pereira Iglésias de Oliveira

Conselho Disciplinar Regional 

-Artur Torres Pereira
-João Nuno da Rocha e Menezes Cordeiro
-Joaquim Teto Simões Soares da Costa
- Luís Casal Ribeiro Cabral
- Maria de Lurdes da Guerra Quaresma Vilhega

Quinhones Levy

ORGAOS DISTRITAIS 

DISTRITO MÉDICO DE LISBOA-CIDADE 

LISTA C 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Jorge Manuel Chiti Parente da Costa

Vice-Presidente 
-Álvaro Camilo Malta

1. º Secretário
-José Manuel Santos Soares de Oliveira

2. º Secretário
-Nuno José Machado Carneiro de Brito

Conselho Distrital 

Presidente 
- Carlos Jorge Mendes Leal

Vogais 
-João Pedro Garcia Iglésias de Oliveira
-Joaquim António Martins de Carvalho
- Manuel Clarimundo Manso Preto Emílio
- Maria da Nazaré Pereira dos Santos Pires Monteiro

Gomes

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-Adalberto José de M oráis Falcão
-Ana Luísa Vaz Pinheiro de Almeida
- Carlos Alberto do Carmo Lopes da Cunha
- Felisberto Matos Fernandes Coito
- Guilherme Carvalho Pereira Baltazar
-João Manuel Jacinto de Figueiredo Viegas
-João Teixeira Ferreira
-Joaquim António Martins de Carvalho
-José Amaro Mira Cabaço
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-José Eduardo Tavares de Castro
-José Manuel Gião Toscano Rico
-José Maria Escarduça Dias
-José Virgílio Apolinário de Macedo
-Júlio Augusto Gonçalves Guedes Carvalhal
- Luís Adriano das Neves Gonçalves Sobrinho
- Manuel Alberto Lélis Vicente da Cruz
- Manuel Gonçalo Cordeiro Ferreira
- Maria Helena Cargaleiro Delgado
- Maria Irene Marques Pissarra
- Maria Júlia Marques Hermano Pedro Serra Amaral
- Maria Manuela Dias Coimbra Lourenço
- Maria do Rosário Vilela Cardoso Malheiro
- Paulo Alexandre de Sá Antunes Rodrigues
-Raúl do Carmo Teixeira Barbosa da Silva
-Regina Guedes da Silva Mendes Lourenço
-Rui Manuel dos Santos Pereira
-Ruy Mascarenhas Leiria

DISTRITO MÉDICO DA GRANDE LISBOA 

LISTA C 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Amílcar Apolinário Cardigos Ramos Castanhinha

Vice-Presidente 
- Paulina Odete Bettencourt Ferrugento Gonçalves

Cardigos Reis
1. 0 Secretário

- Mário Safes Sousinha
2. º Secretário

- Maria Fernanda Marçal Castanhinha
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Conselho Distrital 

Presidente 
-Fernando José dos Santos Paredes

Vogais 
-António Vasco do Rego da Costa Salema
-Francisco José Sepúlveda da Fonseca
-João Manuel das Neves Videira de Amaral
-Maria Isabel Dias Pereira Gens

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-Aldina Augusta César de Carvalho Gonçalves
-Ana Maria Marques de Almeida Afonso
-António Amaral Gomes da Costa

ÓRGÃOS DISTRITAIS 

CONSELHO DA REGIÃO AUTÓNOMA 
DOS AÇORES DA ORDEM DOS MÉDICOS 

LISTA A 
INDEPENDENTE 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

A lista de candidatos aos órgãos distritais dos Açores da 
Ordem dos Médicos para o triénio 1993/1995 propõe-se: 

1. Continuar a ser defensor intransigente duma prática
deontológica isenta e correcta, que não deixe margem de
dúvidas à população e ao poder político dos seus pro
pósitos.

2: Defender o direito à saúde e pugnar pela dignidade do 
exercício da profissão em respeito pelos pressupostos 
tradicionais da livre escolha e confiança mútua médico
doente. 

3. Colaborar na Política Regional de Saúde o que pressu
põe sermos previamente consultados sobre problemas
tão relevantes para os cidadãos, como a elaboração de
um Estatuto dum Serviço Regional de Saúde.

4. Lutar pela criação de uma Secção da Ordem para a
· Região Autónoma dos Açores, de acordo com os

Estatutos da O.M., com autonomia e poder que permi
tam transformá-la no interlocutor de direito com a
Secretaria Regional de Saúde, no respeitante às matérias
de legislação regional.

LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Victor Manuel da Silva Melo Santos

Vice-Presidente 
- Francisco Pacheco Rego Costa

1.º Secretário
- Álvaro Graco da Cunha Gregório
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-António Filipe Coutinho
-António Manuel Sancho
-Artur Manuel Lino Ferreira
- Célia Maria da Silva Saraiva Ferreira da Silva
-Fernando Teófilo Ferrero Marques dos Santos
-João Honorato Sepúlveda da Fonseca
-Jorge Manuel Nazaré Gomes
-José Manuel de Oliveira Rodrigues
-Maria Irene Gonçalves Lourenço Nunes
-Maria Isabel Dias Pereira Gens
-Maurício Manuel Lima Chumbo
-Paulo de Lyz Girou Martins Ferrinho
- Tiago Manuel Marques da Rocha
- Vítor Manuel Garcia Neves

2.º Secretário
- Vítor Manuel Silva Santos

Conselho Distrital 

Presidente 
-Maria Fernanda da Silva Mendes

Vogais 
-Alberto Fernanda da Silva Mendes
-Alberto Eduardo Borges da Rosa
-Ana Maria da Silva gomes Camacho Baião
-Duarte Manuel Ávila Severino Soares
-Maria de Fátima Machado Soares Porto

Membro Consultivo do Conselho Regional 

-José Manuel Dias Pereira

DISTRITO MÉDICO DO ALGARVE 

LISTA B 

PROGRAMA MÍNIMO DE CANDIDATURA 

1. Participação da actividade na Ordem dos Médicos

Pensamos que é fundamental o reforço da participa
ção dos médicos nas actividades e estruturas da ORDEM 
DOS MÉDICOS. A descentralização é um aspecto fulcral 
para evitar o alheamento ou desencanto dos médicos pelo 
seu órgão de classe. Pensamos que o DISTRITO MÉDICO 
DO ALGARVE deverá ter dentro da Ordem dos Médicos 
a representação correspondente ao número de médicos e 
respectivas quotizações. Propomos defender as perspecti
vas dos médicos deste Distrito e colaborar activamente 
com as estruturas Regionais e com o Bastonário na defesa 
dos interesses da classe. 

2. Exercício da Medicina

É nosso objectivo a defesa de condições de dignidade de
exercício da ARTE MÉDICA nas Instituições Públicas e 
Privadas. Lutaremos contra a legislação ou práticas adrni-
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nistrativas que condicionem o livre EXERCÍCIO DA 
MEDICINA, distorçam a RELAÇÃO MÉDICO
DOENTE, ou condicionem os DIREITOS DO DOENTE 
por restrições economicistas. 

3. Casa do Médico no Algarve

Com a recente aquisição da propriedade para a CASA
DO MÉDICO NO ALGARVE, situada em Faro, pro
pomo-nos promover a sua instalação tendo em vista a 
descentralização das actividades administrativas, científi
cas, culturais e sociais que competem à Ordem dos 
Médicos. Procuraremos que a CASA DO MÉDICO NO 
ALGARVE venha a ser um pólo aglutinador dos médicos 
desta Região. 

LISTAB 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente 
-Alberto Gomes Pires Cabral

Vice-Presidente 
-António João Moita

1.º Secretário
-Maria Margarida Santos Feteira

2.º Secretário
-José Manuel de Oliveira Santos

Conselho Distrital 

Presidente 
-Manuel José Machado Veloso Gomes

Vogais 
-Ana Maria alves Cardoso Lopes
-Ana Maria Soares de Oliveira Vicente
-João Augusto de Carvalho da Silva
- Vítor Manuel Anselmo Antunes Ferreira

Membros Consultivos do Conselho Regional 

-António João Fernandes de Brito Camacho
-António José Milheiras Rodrigues
- Vítor Manuel Cardoso Carneiro

CONSELHO DA REGIÃO AUTÓNOMA 
DA MADEIRA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

LISTA A 

PROGRAMA DE ACÇÃO 

RAZÃO DA CANDIDATURA: 

Não pretendemos construir a nossa candidatura sobre 
qualquer crítica. Fizémo-la no tempo certo e no local indi
cado. 

Bem pelo contrário, teremos sempre uma palavra de 
apreço e consideração para com todos os Colegas que se 
disponibilizaram, ao longo deste anos, para serem a face 
pública dos Médicos desta Região. 

Excluímos assim, qualquer abordagem pela negativa, 
elegendo como alicerces desta candidatura, os 
PRINCÍPIOS que enunciámos como referência da nossa 
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actuação, e os PROJECTOS, que publicamente nos com
prometemos a realizar. 

PRINCÍPIOS: 

- Defesa da Ética Médica e Qualidade da Medicna,
como preocupação fundamental.

- Total Independência em relação ao poder constituído e
organizações partidárias, ou grupos de pressão, como
tal reconhecidos.

- Responsabilidade na acção fiscalizadora, assumindo
frontalmente, com competência esclarecida e firmeza, a
denúncia de comportamentos menos correctos, não admi
tindo a sua generalização a toda a Classe ou o descrédito
deste Organismo, como entidade reguladora dos princí
pios éticos.

- Defea da Classe na comunicação social, junto dos pode
res públicos e em todas as circunstâncias em que esteja
em causa, a dignidade dos Médicos desta Região.

- Disponibilidade para o diálogo, privilegiando a col
boração indispensável e o bom relacionamento com o ._ 
órgãos de tutela no poder, garantindo os aspectos éticos
e técnicos que caracterizam a Profissão. ·

- Considerando que no exercício da Medicina há um evi
dente carácter assalariado/serviço público, será mantido
um cuidadoso relacionamento com o sindicatos Médicos,
respeitando e fazendo respeitar, as áreas específicas,
que hoje regem a relação Ordem dos Médicos/Sin
dicatos Médicos.

- Finalmente, esta lista reconhece-se como independente
em relação às candidaturas nacionais, preservando assim
um espaço indispensável, para melhor defender os inte
resses específicos da Classe, nesta Região.

PROJECTOS 

Considerando a necessidade de informar os Médicos 
de todos os assuntos relevantes para a sua vida profissio
nal: 

Propomos a criação do Boletim Informativo, com a 
periodicidade julgada necessária e possível, que será dis 
tribuído a todos os Médicos desta Região. 

Ainda neste âmbito, haverá uma secção que centralizará 
toda a informação referente a concursos nacionais (Vagas, 
instituições, datas, burocracia) bem como alguma legisla
ção avulsa, respeitante a esta matéria. 
- Procurar obter maior autonomia financeira, para tomar

possível estabelecer a prazo, um programa de iniciativas
que valorizem o património da Ordem, na Região.

- Dinamizar o apoio jurídico já existente, obtendo assim
uma melhor capacidade de resposta numa matéria cada
vez mais exigente e provavelmente, mais necessária.

- Procurar solucionar definitivamente o problema das ins
talações da Ordem dos Médicos no Funchal, de modo
que os Médicos da nossa Região, passem a dispor de um
espaço digno, acabando assim com a precaridade exis
tente até aqui.

- Para que o divórcio Médicos/Ordem se transforme numa
realidade, serão programadas reuniões periódicas aberta
a todos os Médicos. Sempre que as circunstâncias assim
justificarem, haverá reuniões extraordinárias, como pre
visto nos estatutos da ordem.
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LISTA A 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
- Lígia Maria de Freitas da Silva Nóbrega

Vice-Presidente 
- Carlos Magno Jérvis Pereira Fernandes

1.2 Secretário 
- Paulo Jorge das neves Gomes

2.º Secretário
- Luís Filipe Santos Fernandes

Conselho Distrital 

Presidente 
- Manuel Veloso de Brito

Vogais 
- Carlos José de Abreu Andrade
- Celso António Rosa de almeida e Silva
-José Jorge Rodrigues de Araújo
- Ricardo Jorge Figueira da Silva Santos

Membro Consultivo do Conselho Regional 

-João manuel Rodrigues Silva

CONSELHO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 
MADEIRA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

LISTA B 

PROGRAMA DE ACÇÃO. 

PREÂMBULO 

Dentro em breve a classe médica será confrontada com 
uma realidade diferente do Sistema de Saúde, que a nível 
hospitalar, quer a nível da Medicina Familiar e de Clínica 
Geral, quer Medicina convencionada ou privada. 

Estas alterações vão obrigar a classe médica a estar 
atenta e apta a defender os seus interesses. 

Por este motivo torna-se evidente que no interesse de 
todos nós, devemos ser representados, por um grupo de 
colegas totalmente independente, tanto do poder como co 
contrapoder de modo a evitar o afrontamento desneces
sário, e garantir credibilidade e respeito. 

PROPOMOS: 

1. Devolver à classe médica o prestógio e o respeito a que
tem direito.

2. Pugnar pela observância da deontologia e respeito
pelas competências devidamente adquiridas.

3. Diligenciar que a Ordem possa ser um parceiro na
apreciação das alterações do S.N.S. a aplicar na
R.A.M., para que não sejam lesados os interesses da
classe.
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4. Defender os direitos adquiridos pelos colegas no
âmbito do S.R.S.

5. Pugnar pela revisão periódica das cláusulas da
Convenção, actualizando-a nos seus múltiplos aspec
tos, e exigir o respeito pela sua letra.

6. Apoiar e estimular as Direcções dos Internatos Médicos
das Carreiras Hospitalares, de Clínica Geral e de Saúde
Pública, na formação dos Internos.

7. Pugnar peka inclusão de Médicos da R.A.M. nos júris
de exames de especialidade à Ordem dos Médicos.

8. Pugnar pelo reconhecimento por parte da ordem dos
Médicos do título de especialista adquirido no con
curso das carreiras médicas.

9. Reunir pe1iodicamente em Assembleia Geral os médi
cos da R.A.M., para auscultação de opiniões referen
tes a problemas da classe.

10. Promover reuniões peródicas com as entidades sindi
cais em matéria fora do âmbito da Ordem dos Médicos,
mas do interesse da classe médica, como o caso da
matéria salarial.

11. Organização de um boteim informativo t:Iimestral para
distribuir à classe.

12. Diligenciar pela aquisição de uma sede própria e con
digna, e dotá-la das melhores condições de funciona
mento.

13. Incrementar o apoio jurídico já existente, aos colegas
do Conselho.

LISTA B 

Mesa da Assembleia Distrital 

Presidente 
-Adolfo de Sousa Brazão Filho

Vice-Presidente 
- Heliodoro Paulino Rebelo de Freitas

l.º Secretário
-António José Serrão

2.º Secretário
-Fernando Teixeira games Jasmins

Conselho Distrital 

Presidente 
-Jorge Manuel Barroso Mendes de Morais

Vogais 
-José António Oliveira Melvill de Araújo
-José Carlos da Costa Exposto
-José Fernando dos Santos Rodrigues
- Rafael Lourenço Vasconcelos e Castro de Freitas

Membro Consultivo do Conselho Regional 

-José Carlos da Cost Exposto




