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A Direção da Competência em Gestão dos Serviços de Saúde propôs em 
Abril de 2013 ao Conselho Nacional Executivo a criação de uma Distinção 
Honorifica a atribuir anualmente a médicos que ao longo da sua vida 
profissional se tivessem destacado na área de gestão.

Ideia prontamente apadrinhada pelo Conselho Nacional Executivo permitiu 
que pela primeira vez a distinção fosse atribuída em novembro de 2014.

Era claro que a Organização do Setor da Saúde, pela dimensão e impacto 
que causa no orçamento de estado e na economia do País obrigaria os 
médicos a aprofundar o seu saber muito para além da medicina e exigiria 
aos seus membros decisores amplos conhecimentos que lhes permitissem 
participar de forma cada vez mais exigente e rigorosa nas grandes decisões 
organizacionais.

Se a sustentabilidade financeira é imprescindível não podemos esquecer 
que o ser humano é algo mais do que matéria. Que muitas vezes o 
tratamento começa na prevenção e que a economia dos recursos não se 
limita a consumir menos.

Acreditamos que o envolvimento dos médicos neste processo é um
fator facilitador da defesa do doente e da qualidade da medicina e da 
sustentabilidade do sistema de saúde. É senso comum que o envolvimento 
dos profissionais na governação, quebra resistências, potência a pro 
atividade e acelera a obtenção de resultados.

Os parâmetros de avaliação de qualidade, de eficiência e de resultados é 
um desafio bem maior nesta área do que o que se coloca quando falamos 
de uma qualquer grande empresa industrial.



JOSÉ GERMANO
REGO DE SOUSA

· Natural da Vila do Nordeste, S. Miguel, Açores
· Casado · 2 filhos, ambos patologistas clínicos · 6 netos. 

· Concluiu o Curso de Medicina na F. M. U. Coimbra - Out./1966.
· Durante o Curso de Medicina é dirigente académico 
e participa ativamente nas lutas estudantis contra o regime.
· A PIDE impede-lhe -lhe o ingresso nos HUC, bem como a docência 
na F. M. U. Coimbra 
· Na mesma Universidade defende a Tese «O Inventário Multifásico 
de Personalidade do Minnesota Aplicação à Clínica. É aprovado 
“Nemine Discrepante” por unanimidade e louvor com 18 valores -  
· Mobilizado para Angola como Médico militar onde fica de Jun./1969 
a Ago./1971. Foi, pela sua atividade como médico, louvado cinco vezes, 
nomeadamente pelo General Comandante da Região Militar de Angola

· A experiência como médico militar é equiparada ao Internato Geral 
- Out./1971  
· Internato da Especialidade de Patologia Clínica nos H. C. L.
- Jan./1972 a Dez./1975 
· Especialista em Patologia Clínica pela Ordem dos Médicos - Jan./1975 
· Especialista (Assistente) de Patologia Clínica dos Hospitais Civis de Lisboa 
- Out./1977: 1º classificado, mérito absoluto e relativo  em provas públicas
· Chefe de Clínica (Ch.Serviço) de Patologia Clínica dos H. Civis de Lisboa 
- Mar./1980, mediante provas públicas com duração de 3 dias 
· Diretor do Serviço de Patologia Clínica do H. Desterro 
- Mar./1981 a Mar./1993.
· Diretor do Serviço de Patologia Clínica do H. dos Capuchos 
e H. do Desterro - Mar./1993 a Mar./1997
· Diretor do Serviço de Patologia Clínica do H. Fernando Fonseca 
- Abr./1997 até Julho de 2013: 

Em Abril de 1997 iniciou no H.F.F. uma experiência inteiramente inovadora
e única nos hospitais portugueses : a gestão autónoma e privada
de um serviço hospitalar no qual os médicos passaram a ser parceiros
e não assalariados. Com o acordo da Sociedade que gere privadamente 
o H.F.F., a gestão do Serviço de Patologia Clínica foi entregue 
a uma sociedade mista constituída pela sociedade gestora do hospital, 
e pelo  grupo de colegas que trabalhavam no Serviço. Foi nomeado 
Administrador-Delegado desta mesma Sociedade ficando diretamente 
responsável pela gestão da Sociedade, e do Serviço. A experiência resultou 
plenamente e foi o exemplo para que então o Ministro Correia de Campos 
fizesse legislação permitindo a sua duplicação nos Hospitais do SNS

· Professor Associado de Bioquímica Médica da Faculdade Ciências Médicas, 
Jan./ 1989 a Abr./2008, participando no ensino teórico e teórico prático 
das cadeiras de Bioquímica I e II
· Regente do Curso de Mestrado em Patologia Química da FCM, UNL:  

Em 1989 e por sua sugestão e empenho foi criado este Curso de Mestrado 
bianual, o primeiro Curso de Mestrado da Faculdade de Ciências Médicas 
da U. N.L., que teve 5 edições. Entendeu o Conselho Científico nomeá-lo 
Regente do Curso de Mestrado em Patologia Química,

· Diretor do Gabinete de Ensino Pós-graduado da FCM, UNL 
- Abr./2002 a Abr./2008

· Professor Catedrático Convidado da Universidade Atlântica.
Out./2009 até Out./2017
· Diretor do Colégio de Ensino Pós-Graduado da Universidade Atlântica



· Presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica – 1995/2017 
· Presidente da S. Portuguesa de Osteoporose e Doenças Metabólicas 
– 2002/2003
· Member of the New York Academy of Sciences – Aceite em 2005 
· Presidente da Sociedade Portuguesa de Química Clínica – 2005/1013
· Presidente da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos 
– Quadriénio 2006/09
· European Clinical Chemist – Titulo europeu obtido em 2008

· Presidente do Conselho Distrital da Grande Lisboa da Ordem 
dos Médicos, no triénio 1981/83
· Presidente do Colégio de Especialistas em Patologia Clínica da Ordem 
dos Médicos em 1982/83
· Vogal Diretor do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 
no triénio 1984/86
· Vice-Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 
no triénio 1987/89 e no triénio 1990/92
· Vice-Presidente da Associação Europeia dos Médicos Hospitalares 
- 1989 a 1992
· Bastonário da Ordem dos Médicos nos triénios 1999-2001 e 2002-2004

No seu 2º mandato como bastonário faz aprovar a Comissão 
de Competência em Gestão da Ordem dos Médicos
Funda em Jan./2005 a Comunidade Médica de Língua Portuguesa 
de que foi o 1º Presidente de Honra  

· Conselheiro do Conselho Nacional de Ética de Ciências da Vida 
– 1999 a 2005 e de 2009 a 2014
· Conselheiro do Conselho Superior da Universidade Católica 
de 2015 até hoje
· Alto-Comissário do Ministério da Saúde para o Museu Nacional 
da Saúde de 2016 em diante:

Desde o dia 7 de abril 2017, o Museu da Saúde abriu 
nas instalações no antigo Serviço de Neurocirurgia do Hospital 
de Santo António dos Capuchos

· Presidente da Assembleia Municipal de Cascais -  1998 e 1999

· Agraciado com:
› Medalha Comemorativa das Campanhas de África
› Medalha de Honra da Câmara Municipal de Cascais
› Medalha de Mérito da Câmara Municipal do Nordeste 
› Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos
› Medalha de Mérito da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
› Insígnia Autonómica de Reconhecimento da Região Autónoma dos Açores.
› Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde

· Fez inúmeras conferências, comunicações e “posters” apresentados 
em reuniões científicas nacionais e estrangeiras, bem como é autor 
ou co-autor de  inúmeros artigos publicados em revistas nacionais 
e estrangeiras, sobre temas de Medicina em geral e Patologia Clínica 
em particular, História da Medicina, Ética, Deontologia, Direito Médico, 
Política de Saúde, Gestão em Saúde etc.
· É Autor da “História da Medicina Portuguesa durante a Expansão”, 
publicada em Fevereiro de 2013 pela Editora Temas e Debates/Circulo 
de Leitores. 

· Fundou, é proprietário e dirige o Centro de Medicina Laboratorial 
de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, que integra todas as áreas 
deste campo da medicina, designadamente Patologia Clínica, Genética 
laboratorial e Anatomia Patológica.  Com 2 laboratórios principais 
(Lisboa e Porto) e 10 laboratórios de proximidade e urgência, tem 
450 centros de recolha de produtos biológicos. Recebe cerca de 7.000 
doentes/dia realizando aproximadamente 60.000 testes diários. É polo 
de Ensino da U. Católica, da Nova Medical School e da Faculdade de Medicina 
de Mastricht. Nos laboratórios do  Centro de Medicina Laboratorial, trabalham 
24 médicos patologistas clínicos, 10 Anatomopatologistas, 1 médico geneticista, 
4 biólogos geneticistas, 1 bioquímico, 2 bioinformáticos 8 Farmacêuticos 
analistas, 650 Técnicos e 200 outros trabalhadores.
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VICTOR MANUEL 
BORGES RAMOS

VICTOR MANUEL BORGES RAMOS, nasceu a 24 de Junho de 1953, na Freguesia 
de S. Mamede, em Évora. Fez o ensino primário e os estudos liceais em Évora.

1. Formação médica
· Licenciado em 1976, pela Faculdade de Medicina de Lisboa;
· Internato de Policlínica no Hospital e Centro de Saúde de Évora (1977/78);
· Serviço Médico à Periferia em localidades rurais do concelho 
de Évora (1979-1982);
· Pós-graduação em Saúde Pública na ENSP/UNL (1980/81);
· Internato Complementar de Generalista/Clínica Geral (1982-1985) em Lisboa.

2. Formação didática
· Curso de Mestrado em Educação Médica (1995/97) organizado 
pela Faculdade de Medicina de Lisboa e pela University of Walles College 
of Medicine (Reino Unido);
· Curso EURACT para Professores e Orientadores de Medicina Geral 
e Familiar, Lisboa, 2009.

3. Carreira Médica
· Assistente de Clínica Geral (1985) – Centro de Saúde do Lumiar, Lisboa;
· Assistente graduado (1993); Consultor de clínica geral (1994);
· Chefe de serviço de clínica geral (1998) - Assistente Graduado Sénior (ex-Chefe 
de Serviço) do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Cascais;
· Participou em júris de concurso para todos os graus e categorias 
da carreira médica de clínica geral / medicina geral e familiar.

4. Atividade clínica
· Hospital de Évora, Centro de Saúde de Évora e Serviço Médico à Periferia 
(1977/1982);
· Internato Complementar de Generalista (H. Santa Maria e H. Pulido Valente), 
em Lisboa (1982/85);
· Médico de família no Centro de Saúde do Lumiar (1985 a 1996);
· Suspendeu a atividade clínica em 1996 devido às funções de administração 
em saúde no Conselho de Administração da ARSLVT e na Gestão do Programa 
Operacional “Saúde XXI”;
· Retomou a clínica no Centro de Saúde de Cascais em 2002 com a ajuda dos 
colegas Ana Maria Ferrão, André Biscaia e Tiago Freitas Carneiro com quem 
estagiou vários meses, retomando progressivamente a atividade clínica. 
Participou com estes colegas na constituição da Unidade de Saúde Familiar 
(USF) Marginal, em 2007, em S. João do Estoril, onde foi médico de família até 
outubro de 2014. Posteriormente, com um grupo de recém especialistas em MGF, 
constituiu a USF São João do Estoril, aproveitando instalações devolutas num piso 
do mesmo edifício da USF Marginal, por aposentação de vários médicos. 

5. Docência
· Monitor de Anatomia Topográfica durante o curso de medicina (1972/76);
· Docente em Escolas de Enfermagem (Lisboa e Évora);
· Docente da Escola Nacional de Saúde Pública – NOVA (UNL): Assistente 
de 1986 a 2003; Professor auxiliar convidado de 2003 a 2017;  Professor 
associado convidado, desde 2018 - onde tem lecionado em áreas 
disciplinares no âmbito de: políticas, sistemas, estratégias, gestão, 
mudança e desenvolvimento organizacional em saúde.
· Integrou o grupo “The New Leeuwenhorst Group” dedicado à reflexão 
sobre a clínica geral/medicina de família e seu desenvolvimento como 
especialidade clínica e disciplina académica (1983-1990). Este grupo evoluiu 
para a Academia Europeia de Docentes e Formadores em Clínica Geral 
(EURACT), da qual é membro.



· Colaborou com os Institutos de Clínica Geral das Zonas Centro e Sul 
e elaborou vários documentos didáticos de apoio à formação específica 
em exercício dos médicos de família.
· Orientador de internos do internato complementar de medicina geral 
e familiar desde 1986;
· Participou ou dinamizou sessões letivas em diversos cursos de mestrado 
e outros cursos de pós-graduação em diversos estabelecimentos do ensino 
superior, designadamente ENSP-NOVA, Universidade Católica e ISCTE - IUL 
em áreas da gestão clínica e da gestão integrada (clínica e organizacional) 
de unidades de saúde.

6. Investigação
· Realizou estudos originais nos seus locais de trabalho e comunidades 
abrangidas e publicou os resultados da maior parte dos estudos;
· Coordenou ou colaborou em vários projetos de investigação, de âmbito local, 
nacional ou internacional;
· Participou no lançamento da “Rede Nacional dos Médicos-Sentinela” 
uma iniciativa de colaboração entre a APMCG e a Direção-geral de Saúde.
· Participou na fundação do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 
em atividades e em vários relatórios deste Observatório.

7. Administração, gestão e governação clínica e de saúde
· Coordenador do Setor de Ambulatório e Chefe do Serviço de Cuidados 
Personalizados do CS do Lumiar (1986/91);
· Vogal do Conselho de Administração da ARS de Lisboa e Vale do Tejo 
(1996/1999);
· Coordenou em 2000 a Agência de Contratualização da ARSLVT, inovação 
inédita em Portugal;
· Encarregado de Missão/Coordenador no Programa Operacional Saúde 
“SAÚDE XXI” – 3.º QCA (2000-2002);
· Adjunto da Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde Carmen 
Pignatelli (2001-2002).
· Coordenou Grupos do Ministério da Saúde como o Grupo Técnico para a 
Reforma dos Cuidados de Saúde Primários e redigiu o Relatório “Linhas de Ação 
Prioritária para o Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários” (2005);
· Integrou a equipa da Missão para os Cuidados de Saúde Primários em 2008/9.
· Coordenou o projeto DiCCA - “Dinamização dos Conselhos Clínicos e de Saúde 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo” em 2009/2010, 
no início da instalação dos agrupamentos de centros de saúde e dos seus 
órgãos, regidos pelo Decreto-Lei n.º 28/2008. 
· Coordenou o Grupo Técnico para o Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde 
Primários que, ao longo do mandato (outubro 2011 – outubro 2012) produziu 
30 documentos, disponíveis no site da ACSS.
· Colabora, desde maio de 2016, em tempo parcial, na Equipa de Apoio 
e Acompanhamento dos Cuidados de Saúde Primários da ARSLVT onde 
se dedica em especial ao desenvolvimento teórico e prático da governação 
clínica e de saúde e ao apoio aos conselhos clínicos e de saúde dos ACES 
desta Região de Saúde.

8. Ordem dos Médicos
· Membro do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos (1993/95);
·Membro dos Conselhos Nacionais: Ensino e Educação Médica (1996/1998); 
Evidência em Medicina (2008/2010); Serviço Nacional de Saúde e Carreira Médica 
(2018/...);
· Delegado ao Plenário dos Conselhos Regionais (1996/98);
· Membro da Direção do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar 
(2017/ ...);
· Dinamizou debates como: Internatos Complementares (Junho 1993); 
Orientadores de formação (Julho 1993); formação em gestão clínica e de 
unidades de saúde, entre outros.
· Participou, pela Ordem dos Médicos – Sul, no delineamento conjunto 
com a Universidade Católica Portuguesa do Curso de Pós-Graduação 
em Gestão de Unidades de Saúde 2003/2005, designadamente na conceção 
e concretização do módulo “Gestão Baseada na Clínica”.

9. Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF)
· Co-fundador da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral 
em 1983 de que foi seu secretário nacional até 1990. Posteriormente participou 
ou integrou várias vezes os seus órgãos sociais. 

VICTOR MANUEL BORGES RAMOS



10. Associações, sociedades médicas e missões internacionais
· Membro do Conselho Mundial da WONCA (Organização Mundial dos Médicos 
de Família) de 1989 a 1992;
· Vice-presidente da UEMO (União Europeia dos Médicos de Clínica Geral) 
de 1993 a 1997;
· Participou em missões da Organização Mundial de Saúde, União Europeia 
(Programa PHARE), OCDE, WONCA e UEMO – destas, destacam-se as realizadas 
na Letónia, na Hungria e na Turquia, visando promover os cuidados de saúde 
primários e a MGF nesses países.

11. Contributos para o Desenvolvimento da Medicina Geral e Familiar e dos CSP
· Promoveu Conferências de Formação em Clínica Geral / Medicina de Família,
· Participou no “Livro Azul” da APMCG: “Um Futuro para a Medicina de Família 
em Portugal” (1989/90);
· Impulsionou o “Projeto Alfa” (1996), que viria estimular passos seguintes 
da reforma dos CSP;
· Coordenou o projeto “Manual MGF 2000” com edição de um CD 
com os textos ultimados até 2000;
· Promoveu, em colaboração com colegas mais jovens, a Tertúlia “MGF 2021” 
- uma reflexão permanente sobre o desenvolvimento da especialidade de MGF 
e do seu Internato.
· Elaborou o Roteiro de Intervenção em Cuidados de Saúde Primários 
para o PNS 2012-2016 (2020). Disponível em http://pns.dgs.pt/roteiros-de-
intervencao-do-plano-nacional-de-saude/.

12. Conferências e comunicações
· Apresentou mais de duas centenas de conferências e comunicações em 
diversos congressos, jornadas e outras iniciativas, no país e no estrangeiro. 

13. Publicações
· Autor ou co-autor mais de 50 artigos, capítulos de livros e textos sobre temas 
de medicina geral e familiar, de saúde pública e de educação médica em 
diversas publicações;
· Autor e coordenador do livro “A Consulta em 7 Passos” (2008), 
amplamente utilizado por estudantes de medicina e por internos de formação 
específica da especialidade em Portugal e do Brasil.
· Participou no Tratado de Medicina de Família e Comunidade – 2.ª edição 
(ARTMED e Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade) 
Porto Alegre (Brasil), 2019. 

14. Cidadania e saúde
· Colaborou na fundação e/ou no início de vários projetos e organizações:
Sindicato dos Médicos da Zona Sul e Federação Nacional dos Médicos;
Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral;
Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública;
Associação Portuguesa de Epidemiologia;
Associação Portuguesa de Grupos Balint;
“Médicos do Mundo - Portugal” - ONG;
EURACT – Academia Europeia de Docentes e Formadores em Medicina 
Geral e Familiar;
Observatório Português de Sistemas de Saúde;
Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar (USF-AN);
Fundação para a Saúde – Serviço Nacional de Saúde.
· Conduziu a Análise Especializada sobre Cidadania e Saúde – Um caminho a 
percorrer…  - disponível na internet em htpp:/pns.dgs.pt/ae-cs/., a qual serviu de 
fundamento à componente “Cidadania” do PNS 2012-2016, com extensão a 2020.

15. Reconhecimento e distinções 
· Louvor pelo Diretor do Centro de Saúde do Lumiar, 1989;
· “The first EURACT Victor Ramos Lecture”, proferida em 1993 
por Justin Allen (Reino Unido);
· Louvor pela Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde, 
Dr.ª Carmen Pignatelli (2002);
· Medalha de Ouro por Serviços Distintos do Ministério da Saúde (2006);
· “Prémio Contributo – Médico de Família” atribuído pelo Jornal Médico 
de Família (2006);
· Reconhecimento da Ministra da Saúde, Dr.ª Ana Jorge pelo trabalho do Grupo 
de Coordenação Estratégica da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (2011);
· Prémio Miller Guerra de Carreira Médica da Ordem dos Médicos 
e Fundação MSD (2017).

VICTOR MANUEL BORGES RAMOS



BOAS VINDAS

Dr. Alexandre Lourenço
Presidente da Secção Regional Sul da OM

APRESENTAÇÃO DO EVENTO

Dr. Miguel Sousa Neves
Presidente da Direção da Competência
em Gestão dos Serviços de Saúde da OM

APRESENTAÇÃO SUMÁRIA DOS HOMENAGEADOS

Prof. Doutor António Rendas
Apresenta Dr. Germano de Sousa
Dr. Luís Pisco
Apresenta Dr. Victor Ramos

PALAVRAS DOS HOMENAGEADOS

Dr. Germano de Sousa
Dr. Victor Ramos

INTERVENÇÃO DO BASTONÁRIO DA OM

Dr. Miguel Guimarães
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ORGANIZAÇÃO:
DIRECÇÃO DA COMPETÊNCIA EM GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA OM
Secção Regional do Norte • Rua Delfim Maia, 405 • 4200 Porto 
Tm: 935570107 • email: antonio.pinheiro@nortemedico.pt


