
 COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE 
 

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

ELEIÇÕES – 2015 

- LISTA  A  
  

Armando Amílcar Pires Mansilha Rodrigues de Almeida 

Gabriel Maria Dias Teixeira da Costa Anacleto      

José António Pereira Albino                             

José Manuel de Matos Fernandes e Fernandes             

José Manuel Teixeira França 

Luís Alberto da Cunha Mendes Pedro                      

Maria Emília Mendes Galinha Ferreira da Fonseca 

Rui Manuel Ferreira de Melo Vieira Machado        

   

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

A Angiologia e Cirurgia Vascular constitui uma Especialidade Médica reconhecida na maioria dos 
países da União Europeia e representa uma área de intervenção científica e clínica da maior 
relevância no contexto da Medicina moderna. 

Temos uma tradição que é motivo de orgulho: João Cid dos Santos criador da Endarterectomia é 
unanimente considerado como um dos pioneiros da Cirurgia Vascular reconstrutiva e a 
Angiografia, arterial e venosa, método de diagnóstico essencial para a nossa Especialidade e 
indispensável à terapêutica endovascular, foi uma descoberta portuguesa, porventura a maior 
contribuição científica de Portugal para a Medicina Clínica. 

Por outro lado, alguns de nós no contexto das responsabilidades directivas e de representação 
nacional na UEMS e na European Society for Vascular Surgery (ESVS), contribuímos para que o 
reconhecimento da Cirurgia Vascular como especialidade autónoma e constituição da respectiva 
Division na UEMS o que foi obtido em reunião realizada em Lisboa. 

Os desafios que se colocam à Angiologia e Cirurgia Vascular no início desta segunda década do 
século XXI e, em especial em Portugal, num contexto de crise financeira global e de mudança na 
estruturação dos serviços de Saúde que se prefigura, vai exigir de todos nós empenhamento 
lúcido e coerente na defesa da Especialidade e da Qualidade dos serviços que prestamos à 
Comunidade e que esta, logicamente, exige e espera das organizações profissionais dos Médicos. 

Estamos conscientes do caminho que precisamos trilhar, a lista de Colegas que se 
disponibilizaram a concorrer comigo à Direcção do Colégio é constituída por profissionais com 
reputação firmada e provas dadas, e a nossa intenção assumida e expressa como 
responsabilidade indeclinável, é a de promover uma gestão aberta e participada por todos, 
através de informação e discussão com todos os Colegas e em consonância com a Política de 
firmeza, responsabilidade e accountability  da Ordem dos Médicos. 
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Desse modo, passo a enumerar as nossas propostas. 

 

1º Confirmação do âmbito de intervenção médica da Angiologia e Cirurgia Vascular usando a 
definição proposta no charter da Division of Vascular Surgery da UEMS : área científica e clínica 
envolvendo o diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças do sistema vascular, nos seus 
componentes arterial, venoso e linfático, com a excepção das localizações intracraneanas e no 
coração. 

Esta defesa do âmbito da Especialidade, a qual inclui o tratamento médico, endovascular e 
cirúrgico convencional, deve ser reforçada junto das entidades públicas que supervisionam a 
organização da Saúde e da Medicina Clínica em Portugal, para que se assegure à população 
portuguesa serviços clínicos adequados para o diagnóstico, tratamento e prevenção das Doenças 
Vasculares, bem como, se promova a salvaguarda do direito e dever de intervenção dos 
especialistas vasculares e dos seus órgãos representativos nacionais a todos os níveis de 
intervenção e organização dos Cuidados Médicos em Angiologia e Cirurgia Vascular. 

2. Compromisso público com a defesa da Qualidade da Educação Médica pré e pós-graduada em 
Doenças Vasculares e com a implementação de Programas de Desenvolvimento Profissional 
Continuado de acordo com as normas europeias vigentes, e cujo objectivo é a promoção e 
garantia da Formação Continuada dos nossos Especialistas, programas que devem ser 
desenvolvidos no âmbito das instituições públicas e/ou privadas que possuam unidades 
especializadas de Cuidados Médicos em Angiologia e Cirurgia Vascular e que devem ser 
adequadamente certificados pelas entidades competentes. 

3. Empenhamento do Colégio da Especialidade na promoção de regras e condutas de Clinical 
Governance das instituições hospitalares e ambulatórias com actividade em Angiologia e Cirurgia 
Vascular tendo como objectivos prioritários a promoção da Qualidade do exercício profissional e a 
minimização do Erro Clínico. 

4. Exigência e rigor na atribuição de Idoneidade de Formação às Unidades/Serviços públicos e/ou 
privados que o venham a solicitar, de modo a assegurar que serão cumpridos os requisitos 
indispensáveis à Formação Especializada numa área tão progressiva e dinâmica como a 
Angiologia e Cirurgia Vascular. 

Igualmente, os mesmos requisitos de exigência deverão ser preservados na titulação de futuros 
Especialistas através dos exames finais da especialidade, ou na equiparação curricular de colegas 
com formação no estrangeiro, sempre numa perspectiva de salvaguarda da Qualidade profissional 
e não numa perspectiva corporativa de defesa de interesses pessoais ou de grupo. 

5.  Participação empenhada na discussão e reformulação indispensável dos currículos formativos 
particularmente nas Especialidades Cirúrgicas de modo a assegurar o carácter cirúrgico essencial 
da nossa Especialidade e, consequentemente, uma Educação Cirúrgica Fundamental que seja 
ampla e útil à Cirurgia Vascular. 

6. Isenção e determinação na apreciação de queixas referentes a problemas decorrentes do 
exercício profissional, provenientes quer dos profissionais que se sintam legitimamente 
defraudados no cumprimento de compromissos contratuais, quer de doentes que suscitem 
dúvidas sobre o tratamento efectuado. 

7. Solidariedade institucional com a Ordem dos Médicos, com especial relevância para iniciativas que 
tenham como objectivo a promoção da Qualidade da Medicina e o dever indeclinável de 
accountability, isto é, de prestação de contas e assumpção de responsabilidades no contexto da 
Praxis Medica.  

2 
 



 COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE 
 

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

8.  Cooperação activa com as sociedades científicas nacionais, de Angiologia e Cirurgia Vascular e 
afins, de modo a contribuir para o desenvolvimento humano, científico e tecnológico da 
Especialidade e procurar áreas de convergência para o progresso científico. 

Nesse sentido, será também nosso propósito estreitar a cooperação com as sociedades científicas 
europeias, nomeadamente ESVS, ESC (European Society of Cardiology), EVF (European Venous 
Forum) e a IUA (International Union of Angiology) sobretudo em matérias relacionadas com a 
organização da formação e prestação de serviços clínicos e, muito especialmente, com a UEMS e 
a sua Division of Vascular Surgery. Para o efeito convidaremos o Secretário-Geral da UEMS que é 
português e enquanto estiver no exercício dessas funções, para participar como Observador nas 
nossas reuniões normais. 

 

O texto acima traduz os pontos essenciais do nosso programa de acção e expressam o 
empenhamento que é claramente assumido por esta candidatura. 

É no respeito escrupuloso deste programa que vos pedimos o voto e a confiança. 

 

Lisboa, 16/2/2015 

 

             Pela Lista Candidata à Direcção do Colégio de Angiologia e Cirurgia Vascular 

 

José Fernandes e Fernandes 

(Chefe de Serviço e Professor Catedrático da FMUL) 
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