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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
Caros Colegas, 
 
Neste tempo difícil em que numa pandemia assola Portugal a Europa e o Mundo é 
importante assumirmos as dificuldades assistenciais que se colocam a todos os profissionais 
de saúde, ao Serviço Nacional de Saúde e ao Sistema Nacional de Saúde. 
O exercício da Cirurgia Vascular tem sido afetado pela pandemia, com uma recorrente 
diminuição de meios, fundamentalmente logísticos (perda de camas de internamento, de 
tempo de bloco operatório e de acesso aos laboratórios de angiografia). Os cirurgiões 
vasculares têm saído em defesa dos seus doentes, especialmente dos que se encontram em 
situação mais grave (carótidas sintomáticas, aneurismas com mais de 7cm, isquemias críticas 
e outras situações que possam fazer perigar a vida do doente) não lhes negando tratamento 
atempado 
É pois neste contexto de enorme pressão sobre todos nós e conscientes de que há ainda 
questões no âmbito da nossa especialidade que urge resolver, que resolvemos candidatar-
nos a novo mandato na Direção do Colégio de Especialidade de Angiologia e Cirurgia 
Vascular da Ordem dos Médicos. 
A nossa lista é constituída por cirurgiões vasculares de reconhecida competência, e provas 
dadas na defesa e progresso da nossa especialidade, comprometidos com a necessidade da 
abertura ao diálogo com todos os colegas, que connosco queiram afirmar as suas posições, 
bem como com a Ordem dos Médicos no seu todo. 
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Propomo-nos: 

1- Zelar pelo acesso, com equidade e de forma atempada, do doente com patologia 

vascular periférica aos cuidados de saúde. 

2- Promover a defesa da realidade da Educação Médica Pós-graduada na nossa 

especialidade, que tem sido afetada pela necessidade de envolvimento no combate 

ao Covid-19. A manter-se a situação de pandemia teremos que adequar os 

programas de formação a novos, tempo e modo. 

3- Reavaliação do método de avaliação final do Internato Médico da nossa 

Especialidade; 

4- Insistir na necessidade de implementação da tabela de atos médicos já elaborada. 

5- Manter a cooperação com as sociedades científicas nacionais e internacionais para o 

desenvolvimento do conhecimento científico, importante para a melhoria dos 

cuidados de saúde prestados.  

6- Colaborar com a Ordem dos Médicos na definição dos critérios de tratamento do 

doente vascular, na era Covid e pós Covid. 

7- Manter exigência e rigor no acesso ao título de Especialista em Angiologia e Cirurgia 

Vascular. 

Estas propostas traduzem os pontos essenciais do programa de ação, mas não esgotam nem 
definem o global das necessidades da nossa Especialidade. A abertura ao diálogo foi e será 
sempre apanágio da direção. 
Os elementos que comigo se propõem constituir a Direção do Colégio de Angiologia e 
Cirurgia Vascular são:  
 
Membros efetivos: 
Prof. Doutor Rui Machado  
Prof. Doutor: Armando Mansilha  
Dra Alexandra Canedo  
Dr. Manuel Fonseca 
Prof. Doutor Luís Mendes Pedro 
Dr. Luís Mota Capitão  
Dr. José Pereira Albino  
Dra. Maria José Ferreira. 
 
Membro Suplentes: 
Dra Carolina Vaz  
Dra Joana Ferreira 
 
Pela Lista Candidata à Direção do Colégio de Angiologia e Cirurgia Vascular 
 
 
Rui Almeida  
Assistente Graduado Sénior e Diretor de Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do CHUP 


