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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
 
ANTÓNIO JOSÉ CALHABRES FIARRESGA 

DULCE ALVES BRITO 

LUIS MANUEL DE AREIA LOUREIRO BASTO 
LUIS VITOR CLEMENTE DE OLIVEIRA 

MARIA CRISTINA FREIRE ARAÚJO DA CRUZ 
MARIA JOÃO SOARES VIDIGAL TEIXEIRA FERREIRA 

MIGUEL FILIPE BERNARDO DA SILVA MENDES 

QUITÉRIA AGOSTINHO MATEUS RATO 
RICARDO MANUEL ALVES MONTEIRO FONTES DE CARVALHO 

Suplentes: 
ANA MARIA BARRETO MENDONÇA ROMÃO DE BRITO CAMACHO 

NUNO PINA CABRAL QUINTAL 

 

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

 
A equipa que integra a lista A, candidata à eleição para a direção do colégio de Cardiologia 
da Ordem dos Médicos, apresenta-se a sufrágio tendo como pano de fundo a dignificação 
e o desenvolvimento da Cardiologia e da Medicina Cardiovascular no âmbito da Ordem 
dos Médicos, nos serviços hospitalares públicos e privados, e, na sociedade civil. 
 
Vivemos tempos de grandes desafios, com necessidade de adaptações e mudanças da 
prática profissional, que temos que assumir com espírito aberto e lucidez, integrando 
com sentido crítico os formidáveis avanços tecnológicos e organizativos que emergem 
a cada ano e que colocam em questão a nossa realidade. 
 
É necessário criarmos plataformas de diálogo dentro da Cardiologia e consensos com 
as subespecialidades e competências as existentes e com as que vão surgir, para 
disponibilizarmos cuidados cardiológicos de excelência a toda a comunidade nacional. 
 
Neste contexto tão estimulante, é imperativo desenvolvermos um trabalho de fundo 
para definir metas e moldes de funcionamento de nível internacional para a formação 
específica e para os que já são especialistas que têm um extenso tempo de exercício 
profissional, ao longo do qual estão forçados a atualizar conhecimentos e a adquirir 
capacitações para manterem um desempenho profissional e ético adequado. 
 
A língua portuguesa define um espaço geográfico e cultural muito amplo que se 
distribui por vários continentes e sensibilidades. Atualmente há deslocações de 
internos da especialidade e de cardiologistas, para formação ou para exercer a sua 
atividade profissional dentro dos países lusófonos, pelo que consideramos 
fundamental estreitar as relações com os colégios de Cardiologia dos outros países de 
expressão portuguesa e definir regras claras de relacionamento. 
 
Nos próximos 3 anos pretendemos focar-nos em 4 áreas principais: 
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1. Capacitação formativa dos Serviços hospitalares e das suas unidades 
 

a. Revisitar a regulamentação dos requisitos para atribuição da capacidade 
formativa aos serviços. 

b. Revisão das condições para atribuição de idoneidade formativa das 
unidades/laboratórios dos serviços para a formação específica de Cardiologia e 
de outras especialidades. 

 
2. Internato da formação específica de Cardiologia 

a. Conclusão do trabalho relativo às provas de avaliação final da formação 
específica, defendendo o abandono da classificação quantitativa e a adoção de 
uma classificação qualitativa. Revisão dos moldes das provas teórica e prática. 

b. Reformulação das valências e da duração dos estágios do programa do 
internato de formação específica. 

c. Avaliação da Qualidade da formação proporcionada pelos serviços e pelas 
sociedades científicas, trabalhando em conjunto com os formadores e com os 
representantes dos internos. 

 
3. Formação dos cardiologistas 
 

a. Elaboração de um Programa de Formação Médica Contínua Acreditado. 
b. Criação de novas Subespecialidades e de Competências estruturantes da 

prestação dos cuidados em áreas fronteiras ou comuns a outras especialidades. 
 
4.  Desenvolvimento da Medicina Cardiovascular nacional 
 

a. Identificação das áreas assistenciais do país que mais divergem dos cuidados 
cardiológicos prestados nos países mais desenvolvidos da Europa e promover 
as medidas necessárias para esbater as diferenças. 

b. Promoção da prestação de cuidados cardiológicos diferenciados no todo 
nacional, com particular ênfase nas zonas mais carenciadas, nomeadamente as 
do interior do país. 

c. Realização do Censo dos Cardiologistas nos hospitais públicos como contributo 
para melhor conhecimento e organização da realidade nacional 

 
Estas são as principais linhas que projetamos para a nossa atividade no triénio 2021-
23, caso venhamos a merecer a vossa confiança. 
Não abdicando das nossas convicções, estaremos sempre disponíveis para dialogar e 
incluir as boas ideias e iniciativas que entenderem partilhar connosco para valorizar a 
nossa especialidade, quer sejam membros do colégio ou internos da formação 
específica. 
 


