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Compromissos eleitorais 

Em defesa das boas práticas da Medicina do Trabalho 

 

Resumos curriculares: 

 

Ana Cristina Lopes Rio Seco Amaro (SRSOM) Faro, 1960 / Especialista em Medicina 
do Trabalho / Médica do Trabalho de grandes empresas / Perita médico-legal dos 
Tribunais. 

António Neves Pires de Sousa Uva (SRSOM) Faro, 1952 / Catedrático de SO 
(Medicina do Trabalho) / Especialista em Medicina do Trabalho / Coordenador do 
Curso de Medicina do Trabalho da ENSP/UNL / ex Director de Serviços de 
Segurança, Higiene e Saúde de grandes empresas / Ex Presidente do CD Colégio 
de Especialidade de Medicina do Trabalho - OM. 

Jaime de Jesus Baptista (SRNOM) Lisboa, 1952 / Especialista em Medicina do 
Trabalho / Coordenador da Unidade de Saúde Pública / Médico do Trabalho da ULS 
de Matosinhos. 
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Jorge Manuel Barroso Dias (SRSOM) Chaves, 1964 / Médico do Trabalho de grandes, 
médias e pequenas empresas / Ex-Médico do Trabalho de Unidades Hospitalares 
Públicas e Privadas / Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do 
Trabalho. 

Margarida da Consolação Costa Janeirinho Lopes Tomé (SRCOM) Coimbra, 1954 / 
Mestre Saúde Comunitária FCMUNL 1995 / Especialista MT OM 2000 / Directora do 
SSO do Centro Hospitalar do Algarve, EPE. 

Maria de Fátima Nobre Lopes (SRSOM) Sabugal, 1959 / Especialista em Medicina do 
Trabalho / Médica do Trabalho de grandes empresas e Hospitais / Direção 
Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho (SPMT) 1997-2011 (Presidente 
SPMT 2003-2008). 

Maria Filomena Pratinha de Araújo (SRNOM) V. N. Famalicão,1954 / Especialista em 
Medicina do Trabalho /Médica do Trabalho de grandes empresas / Assistente 
Graduada Sénior da carreira de Medicina Geral e Familiar na USF Joane. 

Paulo Melo Marques (SRCOM) Valongo do Vouga-Águeda, 1957 / Especialista em 
Medicina do Trabalho OM 1994; Competência em Avaliação do Dano / 
Competência em peritagem SS / Pós-graduação Medicina Desportiva / Chefe de 
Serviço SSO Bosch Termotecnologia. 

Pedro Lucas Afonso e Cunha (SRSOM) Lisboa, 1952/ Especialista em Medicina do 
Trabalho/ Diretor do SSO do IPO de Lisboa / Médico do Trabalho ADP Fertilizantes. 

Raul José das Neves Pires Amado (SRCOM) Pinhel, 1954 / Especialista em Medicina 
do Trabalho / Médico do Trabalho de grandes empresas / Perito médico em 
Reparação Civil do Dano Pós-traumático. 

 

 

Em defesa das boas práticas da Medicina do Trabalho 

 

A atual lista de candidatura ao Conselho Diretivo do Colégio da Especialidade de Medicina 
do Trabalho (MT) da Ordem dos Médicos (OM) respeita o regulamento geral dos colégios 
das especialidades. A lista pugna pela defesa do exercício da medicina do trabalho sempre 
ao serviço da saúde e do bem-estar dos trabalhadores o que determina a prioridade 
absoluta da proteção da vida e da saúde do trabalhador e o respeito pela sua dignidade. 

 

Os seus membros comprometem-se a defender escrupulosamente o exercício da Medicina 
do Trabalho, ética e deontologicamente, de forma independente repudiando, em qualquer 
circunstância, constrangimentos organizacionais limitadores da sua ação designadamente 
a sua integridade, a sua imparcialidade e a proteção da confidencialidade de dados de 
saúde e da privacidade dos trabalhadores. Assumem, através deste memorando de 
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candidatura, o compromisso de alcançar, no triénio 2015 a 2018, os seguintes principais 
objetivos: 

 

1. Ter como primeira obrigação a atualização permanente e a aquisição e a 
manutenção de conhecimentos e competências necessárias para o cumprimento 
das obrigações do médico do trabalho exigindo, sempre, condições profissionais 
que permitam a sua boa prática, designadamente na prestação de cuidados, no 
mínimo, no enquadramento previsto nas disposições legais em tal domínio; 

 

2. Procurar o concurso de todos os interessados no desenvolvimento da especialidade 
de MT através de um amplo diálogo construtivo, com destaque para os 
representantes de empregadores e de trabalhadores, para as entidades 
reguladoras e as entidades criadoras e divulgadoras de conhecimento; 

 

3. Lutar pela reformulação do programa de formação da área de especialização da 
medicina do trabalho e desenvolver os instrumentos indispensáveis para que essa 
formação se realize em diversas situações laborais de diversos sectores de 
atividade económica. Deverão ser mantidos os quatro anos de formação com um 
diferente programa que inclua, obrigatoriamente, na primeira metade dessa 
formação a frequência de um curso universitário acreditado pela OM e na segunda 
metade a prática da medicina do trabalho em vários contextos de atividade 
económica. Tal formato justifica-se pela ausência de programas curriculares nesse 
domínio nos mestrados integrados de medicina (antiga licenciatura em medicina) e 
pela especificidade da intervenção em empresas e outras organizações, para além 
das unidades de saúde do serviço nacional de saúde; 

 

4. Definir, com precisão em termos de calendário, um período transitório de 
habilitação ao título de especialista que regularize situações pregressas, qualquer 
que seja a sua natureza; 

 

5. Promover a participação e a colaboração dos três cursos de MT acreditados pela 
OM (Lisboa, Porto e Coimbra), convidando as três instituições universitárias a 
fazerem-se representar na Direção de Formação; 

 

6. Promover no seio do Colégio (e não apenas na sua Direção) no início do seu 
mandato, uma ampla reflexão sobre a especialização dos médicos do trabalho e 
respetivos programas de formação, na sequência da criação da carreira de 
Medicina do trabalho e na legislação complementar para a sua implementação; 

 

7. Repudiar o exercício especializado da Medicina do Trabalho por médicos não 
reconhecidos pela Ordem dos Médicos para essa prática ou por modalidades de 
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prestação de cuidados de MT baseadas essencialmente em dispositivos 
administrativos por oposição à robustez técnico-científica que tal exercício carece; 

 

8. Promover a participação técnica do Colégio da Especialidade em todos os fóruns, 
incluindo grupos de trabalho com interesse para a Medicina do Trabalho, como são 
os exemplos da emissão de normas técnicas, pareceres ou da revisão da Lista das 
Doenças Profissionais; 

 

9. Agendar, publicitar e realizar, durante o mandato, Assembleias Gerais do Colégio 
de Medicina do Trabalho, conscientes da importância da participação de todos 
neste período tão decisivo para a Medicina do Trabalho; 

 

10. Nortear todas as suas atividades no respeito estrito do exercício da Medicina do 
Trabalho de forma tecnicamente independente, repudiando constrangimentos 
organizacionais limitadores dessa independência, designadamente de entidades 
empregadoras, denunciando com veemência quaisquer situações limitadoras do 
seu exercício profissional. 
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