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ELEIÇÕES –2015 

- LISTA  A  
 

António Augusto Monteiro Magalhães                

António Manuel Santos de Melo                     

Helena Maria Prior Santos Costa Filipe            

Luís Manuel de Sousa Pinto Agrelos                

Maria do Rosário Bento Varandas      

Maria Filomena Jorge Ribeiro      

Pedro Miguel Santos Afonso         

Ricardo Mendes de Faria                           

Rui Daniel Mateus Barreiros Proença 

Walter Manuel de Almeida Rodrigues   

 
 
 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 

OFTALMOLOGIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

 

Termina agora o mandato do actual conselho directivo do Colégio de Oftalmologia. Foram sem 

dúvida três anos de muito trabalho. Apesar disso, o prazer do trabalho realizado e os laços de 

amizade criados entre toda a equipa, levam-me a afirmar que foi um período gratificante das 

nossas vidas. 

 

Iniciamos há três anos uma linha programática que se encontra longe de produzir os efeitos que 

todos desejamos. Temos vários projectos em curso que irão necessitar de mais tempo para 

produzirem efeitos práticos. O curso de iniciação à oftalmologia que não se realiza há alguns 

anos está planificado e reestruturado, mas só agora vai ser retomado, em colaboração com a 

SPO. Um projecto de restruturação do programa de internato de oftalmologia está na sua fase 

final de elaboração, e será submetido a discussão; as questões relacionadas com a demografia 

médica, com as tabelas de honorários médicos e dos MCDTs, são outros aspectos que 

interessam a todos os oftalmologistas e que teremos de resolver num futuro próximo. 

 

Pela vontade que tem de continuar este projecto, o actual conselho directivo decidiu 

recandidatar-se a um novo mandato. Por vontade dos outros colegas, cabe-me a mim, a 
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responsabilidade de encabeçar esta candidatura, que vai contar com oito, dos anteriores dez 

elementos. 

 

Conheço bem este grupo se trabalho. Conheço a disponibilidade e abnegação de todos para 

fazer mais e melhor, respeitando os elevados valores da ética e da deontologia médica. Sei com 

como são capazes de procurar consensos sem deixarem de ser firmes na defesa desses valores. 

 

Em termos programáticos definimos como objectivo da nossa (re) candidatura três áreas 

fundamentais de actuação. A primeira será a valorização e a qualificação da formação médica 

oftalmológica; essa será a nossa grande prioridade, de acordo com o que está definido pelo 

regulamento geral dos colégios de especialidade. A segunda será a defesa dos interesses da 

oftalmologia e dos oftalmologistas relativamente a todas as questões de ordem técnica e 

profissional que a actual sociedade nos coloca. Por último, mas não menos importante, teremos 

como objectivo a promoção dos valores da dignidade, da isenção e do bom nome dos 

oftalmologistas. 

 

O nosso projecto é por isso um projecto de continuidade e de consolidação do trabalho 

desenvolvido nos últimos três anos. Esperamos continuar com o apoio de todos os colegas. Só 

assim será possível vencer os desafios que nos esperam. 

                                                      Augusto Magalhães 

 

 

O Colégio de Oftalmologia é constituído por todos os médicos inscritos da Ordem dos 

Médicos (OM) com o título de especialista em Oftalmologia. 

Como todos os colégios de especialidade, o colégio de Oftalmologia é um dos órgãos 

consultivos de competência específica da OM, como consta do artigo 17º dos respectivos 

estatutos. Rege-se por isso, pelo estatuto da OM e veicula, no âmbito das suas 

competências específicas, as decisões do Conselho Nacional Executivo (CNE).  

Como órgão técnico consultivo, o colégio de oftalmologia, e nomeadamente o seu conselho 

directivo, terá sempre a sua actuação parametrizada e limitada pelas decisões do CNE da 

OM. No entanto, no âmbito do que está determinado nos estatutos da OM, o colégio tem 

ainda assim uma área de actuação de grande amplitude que importa aqui definir, como 

forma de estabelecer as metas programáticas da nossa candidatura. 

O programa com que nos candidatamos ao conselho directivo do colégio sustenta-se no 

que são os objectivos estatutários de um órgão consultivo, tendo em consideração as 

profundas mudanças ocorridas nas últimas duas décadas no exercício da medicina em geral 

e da oftalmologia em particular. Baseia-se, ainda, na defesa dos valores da ética e da 

deontologia do exercício da medicina, de forma a credibilizar não só a instituição mas 

também todos os profissionais que a representam. 



C O L É G I O  D E  E S P E C I A L I D A D E  D E  

 

O F T A L M O L O G I A  

 

3 

 

Ao nosso programa de candidatura interessam três grandes áreas de actuação: 

- A “valorização do conhecimento e do exercício da oftalmologia de forma a atingir os 

padrões mais elevados, para benefício da saúde da população Portuguesa”, como 

determina o regulamento geral dos colégios de especialidade (secção I, artigo 4º). 

- A defesa dos oftalmologistas e da oftalmologia em todos os assuntos de natureza técnico-

profissional, relativamente a todos os desafios que a sociedade e as instituições nos 

colocam na actualidade. 

- A promoção da dignidade e do bom nome dos oftalmologistas Portugueses. 

 

Valorização do conhecimento e do exercício da oftalmologia 

A Formação Médica Pós-graduada será uma das prioridades do colégio. Seremos 

diligentes na colaboração com o Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica (CNEEM), 

cujas competências constam do artigo 81º dos estatutos da OM.  

Nesse sentido, compete ao colégio participar na codificação da qualificação médica no que 

se refere aos curricula mínimos e tempos de estágio. O actual conselho directivo tem em 

vias de conclusão um projecto de um novo programa de internato, com alterações 

substanciais que nos parecem mais adequados à evolução técnica e tecnológica que a 

oftalmologia sofreu nas últimas duas décadas. Esse projecto poderá contemplar um 

internato com a duração de cinco anos, e será submetido a discussão pública pelos 

oftalmologistas no próximo mandato. 

A atribuição de idoneidade aos serviços é outra das competências em que o colégio 

colabora com o CNEEM. A actual direcção procedeu, neste mandato, à vistoria de todos os 

serviços de oftalmologia nacionais com idoneidade para formação específica em 

Oftalmologia. Infelizmente, nem todos os serviços apresentavam as condições mínimas 

exigíveis para a formação qualificada de oftalmologistas, de acordo com os regulamentos. 

Existem, ainda, outros serviços com algumas deficiências que deverão ser corrigidas. 

Estaremos atentos a essas situações, como é obrigação da direcção do colégio. 

 

Defesa da oftalmologia e dos oftalmologistas 

A demografia oftalmológica será outra das nossas prioridades. As vistorias realizadas 

aos serviços de oftalmologia permitiram verificar a qualificação da maioria dos serviços de 

oftalmologia nacionais. Contudo, entendemos que a capacidade formativa dos serviços não 

pode traduzir-se num aumento crescente do número de vagas para internatos de 

oftalmologia. O ratio nacional oftalmologistas/população é um dos maiores da Europa. 

Pensamos que é necessário racionalizar e adequar a formação às necessidades reais do 

país, sob a pena de haver subemprego ou desemprego na oftalmologia. O actual conselho 

directivo fez, nos últimos três anos, um grande esforço para reduzir o número de vagas 

para o internato. Nem sempre esta medida é bem aceite por todos, mas torna-se imperioso 

fazer essa redução, de forma progressiva, e de preferência consensual.  
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O acto médico continua por definir. Perante essa ausência, compete aos oftalmologistas a 

defesa da qualidade e da competência no exercício médico da oftalmologia. Os 

optometristas são uma ameaça ao exercício da oftalmologia pelos oftalmologistas, ameaça 

agudizada pela resolução da AR 39/2012. Concertaremos posição com o Conselho Nacional 

do Exercício da Medicina Livre (CNEML) (órgão consultivo do CNE com funções definidas no 

artigo 84º dos estatutos da OM) no sentido de, sempre que necessário, emitir pareceres 

sobre a defesa do acto médico e sobre o limite das competências de outros grupos 

profissionais que repetidamente usurpam funções, violando a área de actuação médica.  

As tabelas remunerativas de actos médicos em oftalmologia estão obsoletas e 

desajustadas face à grande evolução técnica e tecnológica da oftalmologia nas últimas duas 

décadas. São várias as técnicas de diagnóstico e terapêutica não contempladas nas tabelas 

em vigor, com consequentes dificuldades de enquadramento, e consequente prejuízo para 

as instituições e para os oftalmologistas. Proporemos a outros colégios pressão conjunta no 

sentido de serem publicadas as tabelas de MCDTs já harmonizadas entre o colégio e a 

autoridade central dos serviços de saúde (ACSS), e de uma versão actualizada da tabela 

nacional de valor relativo de actos médicos (TNVRAM) entregue ao CNE em 2010.  

A entidade reguladora da saúde (ERS) é o organismo legalmente habilitado para o 

licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde (Decreto-lei n.º 

127/2014). Sensibilizaremos o CNE, para a importância de envolver a OM, na avaliação dos 

requisitos técnicos necessários ao funcionamento dos serviços de oftalmologia públicos e 

privados. 

A relação institucional com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia será uma 

preocupação do conselho directivo do Colégio. Uma das competências do colégio é servir 

de elemento de ligação entre a OM e as sociedades médicas científicas (artigo 88º do 

estatuto OM). Seremos activos no estreitar de relações com SPO como forma de promover 

o prestígio da oftalmologia nacional.  

 

Defesa da dignidade e do bom nome dos oftalmologistas 

A dignidade da profissão médica é um valor que depende de todos os médicos. 

Nenhum órgão institucional pode impôr a observância dos valores da deontologia e da ética 

médica. Defenderemos com tolerância todos os colegas, mas seremos exigentes e isentos 

perante os casos pontuais de práticas não justificadas pelo interesse do doente (artigo 3º 

do código deontológico da OM). 

Seremos também promotores e vigilantes dos valores da isenção e da liberdade 

profissional. Os médicos em geral, e os oftalmologistas em particular, devem tomar 

decisões apenas ditadas pela ciência e pela sua consciência (artigo 32º do código 

deontológico). Em todos pareceres ou linhas de orientação em que formos chamados a 

intervir teremos em conta apenas o conhecimento científico baseado na evidência e 

denunciaremos sempre todo o tipo de pressões sejam elas de classe, de ordem política, 

administrativa ou económica. 


