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Ana Cristina Pardal Garcia 

Ana Maria Fernandes Tato Aguiar 

Cátia Sofia de Sousa Pinto 

Eduardo Manuel Rodrigues Duarte 

Joana Maria Teixeira Soares Ferreira 

José Pedro Campos Monteiro Serrano 

Laurinda Pereira de Queirós 

Lúcio Teixeira Dias de Meneses de Almeida 

Maria Etelvina de Sousa Calé 

Maria Fernanda de Jesus Loureiro 

     
 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 

SAÚDE PÚBLICA DA ORDEM DOS MÉDICOS 
 

COMPROMISSO  ELEITORAL 
 
Princípios 
1) No respeito pelo Estatuto da Ordem dos Médicos, os elementos da lista entendem a Direcção do 
Colégio de Saúde Pública (SP) como órgão consultivo do Conselho Nacional Executivo, junto do qual 
representarão os médicos inscritos no Colégio e ao qual farão chegar todas as informações relevantes 
para a SP e para a especialidade.  
2) Entendem a SP como especialidade médica diferenciada e autónoma, cuja especificidade se 
manifesta no diagnóstico, vigilância e intervenção sobre os factores susceptíveis de prejudicar ou 
beneficiar a saúde das populações. 
3) No mesmo princípio, entendem o especialista em SP como o médico que, dominando fundamentos 
e técnicas da Epidemiologia, do Planeamento em Saúde e de outras disciplinas estruturantes da 
prática da SP, se encontra habilitado para o exercício das seguintes funções:  
a) Diagnosticar o nível de saúde de populações ou de grupos populacionais específicos;  
b) Gerir programas de vigilância e de intervenção em SP; 
c) Vigiar e controlar riscos ambientais com incidência médico-sanitária; 
d) Auditar serviços, programas ou actividades com impacto na SP; 
e) Desenvolver projectos e programas de investigação e formação em saúde; 
f) Coordenar Departamentos, Serviços e Unidades de SP, e dirigir unidades de Saúde. 
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Constituição 
A equipa foi constituída tendo em atenção a representação equilibrada das zonas correspondentes 
às Secções Regionais da Ordem dos Médicos (Norte, Centro, Sul) e a diversidade e experiência 
profissional dos elementos que a integram. Dela fazem parte médicas e médicos cuja experiência 
profissional abrange a coordenação e gestão de programas e de serviços de saúde, a vigilância 
epidemiológica, a autoridade de saúde e a formação especializada em saúde pública, e que exercem 
funções a nível local, regional e nacional, dentro e fora do âmbito dos cuidados de saúde primários.   

 
 

Experiência anterior e iniciativas tomadas 
A presenta lista dá continuidade à anterior Direcção do Colégio de SP, a qual, durante o triénio 
2012/2015, além de representar a especialidade a nível nacional no seio da Ordem dos Médicos, 
tomou iniciativas estruturantes em termos da modernização e da vida activa da especialidade. 
Destacam-se: 
1. No âmbito da formação na especialidade: 
* Reformulação do Programa de Formação do Internato Médico de SP (2013; publicado sob forma de 
lei: Portaria141/2014, de 8 de Julho); 
* Definição dos Critérios de Idoneidade dos serviços para formação no âmbito de todos os estágios 
do Internato Médico de SP (2013, 2014);   
* Definição dos critérios para as provas de Avaliação Final do Internato Médico de SP (aprovadas pelo 
Conselho Nacional Executivo em 28 Janeiro de 2013); 
* Identificação de serviços formadores e capacidades formativas no âmbito do Internato Médico de 
SP: Internatos iniciados em 2013, 2014 e 2015. 
2. No âmbito do enquadramento e do exercício da especialidade: 
* Definição das Competências essenciais ao exercício do médico especialista em SP, competências 
elaboradas tendo em conta o enquadramento nacional e internacional da nossa área profissional 
(Abril 2013); 
* Parecer, por iniciativa da Direcção do Colégio, ao Ministério da Saúde sobre a proposta de alteração 
do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de Abril, normativo que regia o exercício do poder de Autoridade 
de Saúde (Junho de 2013); 
* Parecer, por iniciativa da Direcção do Colégio, sobre projecto de alteração à Portaria n.º 217/2011, 
de 31 de Maio, que estabelece o processo de concurso para o grau de Consultor na carreira especial 
médica e indicação, à luz da lei, de elementos para os respectivos júris (2013); 
* Parecer, por iniciativa da Direcção do Colégio, ao Ministério da Saúde sobre a criação de Serviços 
de SP nos Hospitais (Junho de 2014). 
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Actuação 
1) Esta equipa terá como principal finalidade a valorização do conhecimento e exercício da SP e da 
Medicina, de modo a que possam aspirar atingir elevados padrões de qualidade. 
2) No âmbito das suas competências, esta equipa defenderá o perfil profissional anteriormente 
definido, bem como o exercício digno e diferenciado de todos os especialistas de SP, 
independentemente do nível ou local em que esse exercício tenha lugar. 
3) Tendo em consideração as modificações que se verificam no âmbito da Saúde Global e, a nível 
nacional, no âmbito da reorganização dos Serviços de Saúde, da formação e da qualificação médica 
especializada, os candidatos que integram esta lista acompanharão esses fenómenos atentamente, 
intervindo, sempre que o considerem pertinente, na apresentação de propostas concretas e no 
enquadrar dessas modificações à luz do que se passa a nível Europeu e no mundo, defendendo uma 
SP de concepção moderna e exercício qualificado.   
4) Finalmente, os elementos que integram a presente candidatura declaram o seu compromisso em 
cumprir o mandato no respeito pelos princípios técnicos, deontológicos e éticos da profissão médica, 
pautando a actuação na Direcção do Colégio pela independência em relação aos serviços onde 
exercem funções profissionais.  
 
Porto/Coimbra/Lisboa, Fevereiro de 2015 
Ana Cristina Garcia, Ana Tato, Cátia Sousa Pinto, Eduardo Duarte, Etelvina Calé, Fernanda Loureiro, 
Joana Ferreira, Laurinda Queirós, Lúcio Meneses, Pedro Serrano.  
 

 
Lista de Candidatos à Direcção do Colégio  
 Secção Regional Norte: Ana Maria Fernandes Tato Aguiar (EGS), Laurinda Pereira Queirós (EG), 
Joana Maria Teixeira Soares Ferreira (E). 
 Secção Regional Centro: Eduardo Manuel Rodrigues Duarte (EGS), Maria Fernanda Jesus Loureiro 
(EGS), Lúcio Teixeira Dias Meneses Almeida (E).  
 Secção Regional Sul: José Pedro Campos Monteiro Serrano (EGS), Maria Etelvina Sousa Calé (EG), 
Ana Cristina Pardal Garcia (EG), Cátia Sofia Sousa Pinto (E). 
   
Nota: EGS – especialista graduado sénior; EG – especialista graduado; E - Especialista 
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