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ELEIÇÕES – 2018 

 

- LISTA  A  
  

Ana Sofia Primo dos Santos Cabral 

Fernando Manuel Rodrigues dos Santos Vieira 
João Eduardo Marques Teixeira 

José Fernando Santos Almeida 

Suplente 
Bruno do Vale Campos Pernes Trancas 

 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DA SECÇÃO DE 
SUBESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA FORENSE DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
A área da Psiquiatria Forense tem vindo a assumir uma posição de destaque dentro da 

Psiquiatria, em razão da sua especificidade teórica e prática, bem como dos desenvolvimentos 

científicos de natureza teórica, empírica e tecnológica.  

A agora criada subespecialidade de Psiquiatria Forense traduz, precisamente, este papel de 

destaque, sendo o meio adequado para a formação de subespecialistas que contribuam para 

uma reflexão teórica e assegure uma prática segundo os mais atuais princípios da leges artis. 

Neste sentido são os seguintes 7 grandes objetivos desta lista:  

1) Organização do Colégio e construção da sua estrutura orgânica; 

 

2) Desenvolvimento de um programa de formação com vista à preparação dos futuros 
subespecialistas para o exame de admissão ao Colégio da Subespecialidade de 

Psiquiatria Forense de modo a aumentar o número de inscritos no Colégio; os pontos 
centrais deste programa são os seguintes: (a) um componente teórico (seminários e 

conferências em horário Pós-laboral); (b) um componente prático (perícias 

supervisionadas e/ou prática clinico-forense). 
 

3) Articular e estabelecer parcerias com instituições de ensino, assistenciais, judiciárias, 
prisionais ou outras para a concretização do mencionado Programa de Formação e 

promover e desenvolver o diálogo com outras disciplinas interrelacionadas. 

 

4) Construção de uma rede interativa de relações em torno da Psiquiatria Forense, 

privilegiando o diálogo com todas as entidades, singulares ou coletivas, com interesse e 
prática no âmbito da Psiquiatria Forense, nomeadamente o Instituto Nacional Medicina 

Legal e Ciências Forenses, IP, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, as 

diversas estruturas Judiciárias e Judiciais, Companhias de Seguros, Segurança Social, 
SICAD, entre outras relevantes, com vista à criação de sinergias que visem o 

desenvolvimento da Psiquiatria Forense em Portugal. 
 

5) Contribuir para implementar uma prática rigorosa da atividade pericial no nosso país. 
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6) Criar uma secção vocacionada para lidar com as questões dos direitos e garantias dos 

cidadãos  neste domínio. 
 

7) Tomar a iniciativa de propor alterações legislativas no âmbito da Psiquiatria Forense, 

sempre que tal for entendido por necessário e adequado e após consulta aos membros 
do Colégio.  

 

 


