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ELIZABETE ROSA VIEIRA PROENÇA GARCIA 
JOANA FILIPE SANTOS PEREIRA 

JORGE DOS REIS ALVES DA COSTA PALÁCIOS DOS SANTOS 
MARIA CATARINA CANDAL RIBEIRO DA CUNHA 

RAFAELA MOREIRA MURINELLO 

RUI MANUEL DE CARVALHO ALVES 

Suplente: 
ANA RAQUEL DE OLIVEIRA E SILVA RAPOSO 

 

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

 
Razões de uma Nova Candidatura à Direcção do Colégio  

Caros Colegas,  
 
Ao terminar este primeiro mandato na Direcção do Colégio da Especialidade de Cirurgia 

Pediátrica da Ordem dos Médicos, decidimos manter a lista de elementos da atual Direcção 

com a qual nos propomos a votação no próximo mês de janeiro. Ao longo do mandato que 

agora termina, a Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica pugnou pela garantia de uma 

formação especializada em Cirurgia Pediátrica dentro dos requisitos necessários à prestação 

de cuidados de excelência e pela qualidade do exercício técnico da especialidade. 

Esta lista, de verdadeiro âmbito nacional, integra cirurgiões pediátricos de diversas origens e 

experiências, que inclui hospitais universitários, pediátricos e gerais, de âmbito central e 

regional, na fase mais exigente das suas carreiras, conciliando a atividade assistencial, de 

urgência, de formação de internos, pedagógica pré e pós-graduada e de investigação e que, 

acima de tudo, estão empenhados numa perspetiva de mudança e de rigor que julgamos ser 

essenciais para atingir esses objetivos. 

Da análise do Plano de Ação a que nos propusemos, aquando da candidatura à direção deste 

colégio em 2017, verificamos que muitos dos nossos objetivos se concretizaram, contudo, 

estes três anos revelaram-se insuficientes para o cumprimento integral do programa eleitoral 

sufragado pelos cirurgiões pediátricos que nos elegeram. 

Entre as ações que concluímos com sucesso, salientamos a extensa revisão do Programa de 

Formação de Cirurgia Pediátrica (que aguarda publicação em Diário da República) e da Grelha 

de Avaliação Final de Cirurgia Pediátrica (homologada pelo Conselho Nacional para a Pós-

Graduação). As alterações ao Programa de Formação tiveram por base as opiniões expressas 

pelos internos e especialistas de Cirurgia Pediátrica em inquérito realizado a nível nacional e, 

entre elas, destacam-se a alteração na estrutura do estágio de Pediatria, a inclusão de novas 
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valências nos estágios opcionais e a introdução de possibilidade de rotação dos Internos de 

Formação Específica por outros serviços de Cirurgia Pediátrica com idoneidade reconhecida. 

No seguimento da revisão do programa de formação, deu início o programa de intercâmbio 

de internos de Formação Específica de Cirurgia Pediátrica entre serviços com idoneidade 

reconhecida, que consideramos, preliminarmente, ter decorrido com êxito. 

Este terceiro ano de atividade da atual Direção do Colégio de Cirurgia Pediátrica, o SNS 

enfrenta um dos maiores desafios ao longo dos seus 40 de existência. A pandemia de COVID 

19 veio acentuar as fragilidades do nosso sistema de saúde, para além do enorme impacto na 

economia e em todas as áreas vitais da sociedade. Ao longo deste ano, a atividade dos 

Cirurgiões Pediátricos foi fortemente condicionada e reajustada e a formação especializada em 

Cirurgia Pediátrica não foi exceção. 

Face aos atuais desafios ao SNS e, em particular, à Cirurgia Pediátrica, a futura Direção do 

Colégio de Cirurgia Pediátrica deverá manter-se empenhada na defesa intransigente da nossa 

relevante e exigente atividade profissional, nomeadamente na qualidade da formação e 

exercício da Cirurgia Pediátrica. 

É assim nosso propósito, caso nos seja possível, dar continuidade ao nosso plano de ação e 

esperamos continuar a merecer o vosso voto e a vossa confiança. 

A nossa missão:  

 

 Trazer à discussão institucional a criação de subespecialidades no âmbito do Colégio da 

Especialidade de Cirurgia Pediátrica. 

 

 Garantir o rigor e a qualidade do exercício técnico e ético da Especialidade de Cirurgia 

Pediátrica nas instituições hospitalares do SNS, Sector Social do Estado e Hospitais 

Privados. 

 

 Promover o prestígio, a dinâmica e a defesa da Especialidade de Cirurgia Pediátrica entre a 

comunidade médica e científica nacional e entre as suas congéneres internacionais. 

O nosso plano de ação: 

 

 Envolver os Órgãos Diretivos da Ordem dos Médicos e da tutela, para a criação de 

subespecialidades no âmbito cirúrgico pediátrico, nomeadamente, Oncologia Cirúrgica 

Pediátrica, Urologia Pediátrica e Cirurgia Plástica Pediátrica. 

 

 Avaliar a capacidade e a idoneidade formativa dos Serviços, com o objetivo de 

implementar o cumprimento das normas e recomendações nacionais e europeias de 
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forma a promover a realização e conclusão com sucesso, de provas de certificação 

internacional (European Board of Paediatric Surgery)  

 

 Criar condições para a Certificação dos Serviços de Cirurgia Pediátrica do país pela UEMS. 

 

 Melhorar a já existente cooperação institucional entre os vários centros de formação de 

Cirurgia Pediátrica do país, incentivando o intercambio de internos, de acordo com as 

particularidades formativas de cada centro, quer no aspeto académico quer no 

assistencial. 

 

 Manter as melhores relações com outras especialidades cirúrgicas (Cirurgia Geral, 

Urologia) favorecendo a realização de um maior número de estágios parcelares de Cirurgia 

Pediátrica, prestigiando os serviços e criando as bases de uma futura política de transição 

mais participada por essas especialidades. 

 

 Salientar a importância da Especialidade de Cirurgia Pediátrica fora dos grandes centros 

urbanos, como garante de um exercício de qualidade no tratamento da patologia cirúrgica 

do recém-nascido ao adolescente e tornar esse objetivo visível na sociedade civil como 

ganho civilizacional. 

 

 Pugnar pela presença de cirurgiões pediátricos nos Comités de Normas de Orientação 

Clínica e nas Comissões de Especialidade da Direcção Geral de Saúde. 

 

 Dinamizar a Rede Hospitalar de Referenciação de Cirurgia Pediátrica. 

 

 Pugnar para a formação de novos Centros de Referência, como já foi conseguido no 

âmbito da Oncologia Pediátrica. 

 

 Promover uma melhor cooperação institucional com a Sociedade Portuguesa de Cirurgia 

Pediátrica 1964, patrocinando em conjunto, ações de formação com a presença de 

especialistas nacionais e de renome internacional. 

 

 Envolver o Colégio da Especialidade nas atividades académicas dos Hospitais Universitários 

onde exista atividade docente ou de investigação no âmbito da Cirurgia Pediátrica. 

 

 Defender intransigentemente a formação e a praxis da Especialidade de Cirurgia Pediátrica 

no universo dos Hospitais de Parceria-Pública Privada, Sector Social do Estado e Sector 

Privado 
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Constituição da Lista: 

 

 Ana Raquel de Oliveira e Silva Raposo                     

- Assistente Hospitalar de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Braga, EPE 

 

 Carla Pilar Anjo Rodrigues Câmara  

- Assistente Hospitalar Graduada de Cirurgia Pediátrica do Centro Hospitalar 

Funchal, EPE 

 

 Elizabete Rosa Vieira Proença Garcia  

- Assistente Hospitalar Graduada de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Santa 

Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 

 

 Joana Filipe dos Santos Pereira  

- Assistente Hospitalar de Cirurgia Pediátrica do Centro Hospitalar de Vila Nova 

de Gaia, EPE 

 

 Jorge dos Reis Alves da Costa Palácios dos Santos 

- Assistente Hospitalar Graduado de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Setúbal, 

EPE 

 

 Maria Catarina Candal Ribeiro da Cunha  

- Assistente Hospitalar Graduada de Cirurgia Pediátrica do Hospital Pediátrico de 

Coimbra, EPE 

 

 Rafaela Moreira Murinello 

- Assistente Hospitalar Graduada de Cirurgia Pediátrica do Hospital de D. 

Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE 

 

 Rui Manuel de Carvalho Alves 

- Assistente Hospitalar Graduado Sénior de Cirurgia Pediátrica do Hospital de D. 

Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE 

 


