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Caro(a) colega   

 

 

Passaram dois anos sobre a tomada de posse da atual Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica.  

 

Ao longo do ano de 2019 a Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica desenvolveu as atividades 

inerentes ao seu mandato, nomeadamente o contacto com diversas entidades, a elaboração de 

relatórios e pareceres técnico-científicos, a atribuição de capacidades formativas e a nomeação 

dos vogais para os Júris dos Exames Finais do Internato. Alinhados com a estratégia da Ordem dos 

Médicos, com vista à consagração da relação médico-doente, colaboramos no projeto de 

regulamento dos Tempos padrão das consultas médicas, aprovado em Assembleia de 

Representantes e publicado em Diário da República em 29-03-2019.  

 

Tal como era propósito desta direção, procedemos à análise e revisão dos assuntos referentes à 

formação dos internos de Cirurgia Pediátrica, tendo sido possível ao longo deste ano introduzir 

algumas alterações relevantes.  

 

No domínio da formação, salientamos as seguintes atividades: 

 

- Analisamos os pedidos de idoneidade formativa e realizamos Visitas de Recertificação de 

Idoneidade Formativa em março/abril de 2019 aos Serviços de Cirurgia Pediátrica do Hospital 

Pediátrico de Coimbra, Hospital de Santa Maria, Hospital D. Estefânia, Centro Materno-Infantil do 

Norte e Centro Hospitalar de São João; 

 

- Colaboramos com o processo de auditoria externa ao processo de avaliação da idoneidade e 

capacidade formativas do SNS, desencadeada pelo Ministério da Saúde; 

  

- Concretizamos a revisão do “Programa de Formação de Cirurgia Pediátrica”. Após a proposta 

inicial do colégio respeitante ao programa de formação específica do internato médico de Cirurgia 

Pediátrica, realizamos a sua revisão final. Esta última versão foi homologada pelo Conselho 

Nacional para a Pós-Graduação em 21-11-2019, tendo sido enviada com pedido de publicação em 

Diário da República para a Administração Central do Sistema de Saúde e Conselho Nacional do 

Internato Médico; 

 

- Elaboramos a revisão da Grelha de Avaliação Final de Cirurgia Pediátrica, homologada pelo 

Conselho Nacional para a Pós-Graduação em 29-08-2019; 

 

- Enviamos parecer do colégio relativo à Metodologia de Avaliação Final do Internato, 

nomeadamente quanto ao modelo de curriculum vitæ, tipo de concurso e composição de júri. 
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Em 2020, conscientes dos atuais desafios ao SNS e, em particular, à Cirurgia Pediátrica, esta 

Direção mantém-se empenhada na defesa intransigente da nossa relevante e exigente atividade 

profissional, nomeadamente na qualidade da formação e exercício da Cirurgia Pediátrica. 

 
Aproveitamos a oportunidade para desejar um ano de 2020 repleto de sucessos pessoais e 
profissionais.  
 

A Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica  
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