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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
UROLOGIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
A. Ética e deontologia 

 
1. Defender a qualidade do exercício profissional da Urologia centrado no cumprimento da ética, do código 

deontológico da Ordem dos Médicos e das boas práticas médicas.  
2. Colaborar com os Conselhos Disciplinares da Ordem dos Médicos e com os Tribunais elaborando em 

tempo útil os pareceres técnicos que forem solicitados.  
3. Divulgar activamente na comunidade urológica (especialistas e internes da especialidade) o Estatuto da 

Ordem dos Médicos, as regras Deontológicas e as regras Disciplinares.  
 

B. Formação medica especializada (internato de Urologia} 
 
1. Apresentar e aprovar uma proposta de revisão da grelha com os critérios para atribuição de idoneidade 

e capacidade formativa em urologia.  
2. Realizar visitas técnicas a todos os Serviços com idoneidade formativa, dando prioridade aos Serviços 

que solicitaram avaliação ou reavaliação.  
3. Apresentar e aprovar proposta de revisão da grelha de avaliação final do internato de Urologia. Estudar 

a possibilidade de realizar prova teórica nacional, diminuindo as assimetrias de avaliação.  
4. Apresentar e aprovar uma proposta de revisão do programa de formação de Urologia.  
5. Avaliar regularmente as condições de formação dos médicos internes nomeadamente com inquéritos e 

visitas regulares aos Serviços de Urologia. Promover a implementação da apresentação anual dos 
relatórios e respectivas avaliações dando conhecimento das mesmas ao colégio Urologia.  

 
C. Formação médica contínua 

 
1. Apresentar e aprovar uma proposta de formação medica continua em Urologia integrando a carreira 

médica  
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2. Promover, juntamente com APU e outras sociedades e associações científicas, a formação científica e 
técnica com elaboração de manuais de boas práticas, nomeadamente participando activamente na 
elaboração de NOC's.  

 
D. Comunicação e Informação 

 
1. Criar um site da direcção do Colégio de Urologia para divulgação de toda a informação relevante para 

os membros do Colégio incluindo as decisões da direcção. Incluir no site um espaço próprio que permita 
dinamizar a interactividade com todos os membros do Colégio.  

2. Publicar regularmente no site e na revista da Ordem dos Médicos as decisões ou estudos mais relevantes 
da direcção do Colégio.  

3. Dialogar com a direcção da APU no sentido de ter um espaço na revista e no site para divulgação da 
actividade da direcção do Colégio.  

4. Dialogar com a direcção da APU, no sentido de obter a participação regular no Simpósio e Congresso 
com um tema resultante da actividade regular do Colégio.  

5. Dialogar com as restantes direcções de sociedades ou associações científicas relacionadas com a Urologia 
espaços e participações semelhantes.  

6. Nomear nos Serviços Conselheiros locais, de modo a fazer representar os Serviços nas decisões do 
Colégio e fazer levar as decisões / opiniões do Colégio a todos os colegas.  

 
E. Estudos 

 
1. Promover, com o apoio da Ordem dos Médicos, um estudo de evolução prospectiva de demografia 

médica que permita obter dados objectivos sobre todos os Serviços ou unidades de Urologia existentes 
em Portugal (públicos e privados) e sobre a incidência e evolução das patologias urológicas mais 
frequentes. Este estudo integrado, ao permitir objectivar as necessidades da população portuguesa, 
permitirá à direcção do Colégio validar de forma mais fundamentada as decisões sobre idoneidades, 
capacidades formativas e necessidades de urologistas para os próximos anos.  

2. Iniciar o processo de avaliação e definição de indicadores de qualidade em algumas das patologias 
urológicas mais frequentes.  

 
F. Exercício profissional 

 
1. Constituir uma comissão técnica coordenada pela direcção do Colégio, que emita pareceres sobre a 

utilização de terapêutica médica inovadora e sobre a utilização de equipamentos e dispositivos médicos 
na área da Urologia.  

2. Definir, de acordo com a experiência a nível nacional e internacional e a orientação geral da Ordem dos 
Médicos, tempos mínimos médicos clinicamente aceitáveis para a duração de uma consulta de urologia, 
no sentido de preservar a relação medico-doente e pugnar pelas boas praticas médicas.  

3. Apresentar e aprovar proposta de organização do trabalho médico no contexto do Serviço de urgência, 
definindo a equipa tipo para os Serviços de urgência regionais, polivalentes e médico-cirúrgicos, 
propondo a adopção de protocolos com critérios objectivos de referenciação para Urologia e protocolos 
de atuação no SU.  

4. Constituir uma comissão técnica coordenada pela direcção do Colégio, que apresente uma proposta, 
com incidência nacional e regional e de acordo com a legislação existente, para a constituição de centros 
de referência e redes de referenciação em Urologia.  

5. Constituir uma comissão técnica coordenada pela direcção do Colégio para a revisão final dos códigos 
de nomenclatura e valor relativo dos actos médicos em urologia, e propor a sua aprovação ao Conselho 
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.  
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