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

 

MANIFESTO  ELEITORAL 
 
 
A Cirurgia Maxilofacial, especialidade cirúrgica de ampla abrangência de atuação ao nível das 
estruturas craniofaciais, da boca e do pescoço, em evidente expansão técnica e tecnológica, 
desenvolveu-se e consolidou-se em Portugal, nos últimos cinquenta anos, nos principais hospitais 

públicos e privados, embora, por enquanto, nem todos tenham esta especialidade. 
  
A lista A, candidata ao Conselho Diretivo do Colégio da Especialidade de Cirurgia Maxilofacial da Ordem 
dos Médicos, envolve colegas de todo o país, com experiências várias, profissionais e associativas, que 
perspetivam como prioritário para o desenvolvimento da especialidade em Portugal: 
 

1. Consolidar e/ou reforçar, quando desejável e necessário, as idoneidades e as capacidades 
formativas nos Hospitais onde exista internato médico da especialidade. 

 
2. Preparar as condições para que novas Unidades/Serviços hospitalares, existentes ou que surjam 

de novo, possam contribuir para a formação de médicos especialistas em Cirurgia Maxilofacial, o 
que deve ser considerado um desiderato nacional para reduzir assimetrias no acesso dos 
doentes aos cuidados de especialistas de Cirurgia Maxilofaciais no território português. 

 
3. Relevar a importância do internato da especialidade, prosseguindo no sentido da 

harmonização curricular ao nível europeu, em alinhamento com a Union Européene des 
Médecins Spécialistes / European Union of Medical Specialists (UEMS / EUMS), em todas as 
suas dinâmicas, perspetivando a livre circulação de profissionais na União Europeia. 

 
4. Dinamizar ações que promovam maior aproximação e contactos entre colegas, 

independentemente dos serviços e das unidades onde desenvolvam a sua atividade 
profissional, porque esse é um aspeto catalisador de sinergias motivadoras. 

 

5. Continuar o incremento consistente da cooperação com as associações científicas, 
nacionais e internacionais, com interesses comuns e/ou convergentes. 


