
 COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE 
 

CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA 
 

 

1 

 

ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
ÁLVARO MANUEL CATARINO PEREIRA DA SILVA 

CARLA MARIA OLIVEIRA DIOGO 

HORÁCIO URGEL SILVA MONTEIRO DA COSTA 

JÚLIO ANTÓNIO GUIMARÃES CABRITA MATIAS 

MANUEL DO ROSÁRIO CANEIRA DA SILVA 

MARIA DE FÁTIMA DUARTE BARROS 

MARIA MANUEL ANTUNES PAIS MOUZINHO 

MATILDE MARIA DE PASSOS RIBEIRO 

MIGUEL RIBEIRO DE ANDRADE 

Suplentes: 

SARA ELVIRA CASTENDO RAMOS 

LUIS FILIPE LAMAS AZEVEDO 

 

 

PROGRAMA DE AÇÃO PARA A DIREÇÃO DO COLÉGIO DE CIRURGIA 
PLÁSTICA RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

 MANIFESTO DE CANDIDATURA 
Caros colegas,  
O atual mandato do conselho directivo do Colégio de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética 
(CPRE) termina em breve.  
Foram três anos de trabalho atento, durante os quais foram criados laços de amizade e 
confiança entre toda a equipa.  
A linha programática definida foi praticamente cumprida, de realçar que os serviços de CPRE 
com idoneidade formativa foram visitados de forma atualizada, bem como serviços em 
evolução estrutural para obtenção dos critérios de idoneidade. O novo programa de formação 
para o Interno de Formação Específica (IFE) está concluído, faltando apenas a sua publicação. 
O Colégio ainda em funções presta colaboração na apreciação e elaboração da nova Tabela 
Nacional Valores Relativos do Ato Médico (TNVRAM), atividade que terá continuidade futura.  
A Direção do Colégio de Especialidade cumpre tarefas relacionadas com elaboração de 
pareceres técnicos, execução de perícias médico-legais nos Tribunais, elaboração de relatórios 
para instrução de processos disciplinares na OM, resolução de conflitos no âmbito das 
Instituições entre médicos ou com as hierarquias técnicas ou administrativas relacionados com 
aspetos técnico-científicos do exercício, solução de questões interespecialidades no âmbito da 
OM, avaliação de candidatos à titulação com formação no exterior, gestão do exame de 
Titulação, controle do Processo da Formação, revisão do Programa de Formação, pareceres na 
atribuição da Idoneidade e Capacidade Formativa, indicação de elementos para Júris da 
Carreira, participação em Comissões de normalização de procedimentos, estabelecimento de 
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normas para o exercício da Especialidade e elaboração de estudos para a Tutela no âmbito de 
processos de reorganização assistencial.  
Assim, a atividade da Direção do Colégio pode ser classificada em 4 grandes áreas:  

 Formação  

 Contencioso  

  Técnico-normativa  

  Organizativa e Institucional.  

 

Em termos programáticos definimos particularmente 10 objetivos. A valorização e a 
qualificação da formação médica de CPRE continuará a ser a nossa grande prioridade, de 
acordo com o que está definido pelo regulamento geral dos colégios de especialidade. A nossa 
diligência foi e continuará a ser a defesa dos serviços de CPRE nas questões de ordem técnica e 
profissional, a manutenção do ensino e da prática das áreas de conhecimento da nossa 
especialidade e finalmente sermos o garante dos valores da dignidade e do bom nome quer 
dos 278 Cirurgiões Plásticos Reconstrutivos Portugueses acreditados neste momento por este 
Colégio (SRN 91; SRC 27; SRS 170), quer dos vindouros que continuarão, com certeza, a 
engrandecer a CPRE Portuguesa. 

PROGRAMA  
O Colégio de CPRE é constituído por todos os médicos inscritos da Ordem dos Médicos (OM) 
com o título de especialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética.  
Como todos os colégios de especialidade, o colégio de CPRE é um dos órgãos consultivos de 
competência específica da OM, nos termos da lei 117/2015, que define a segunda alteração ao 
Estatuto da Ordem dos Médicos. As competências dos colégios estão definidas nos artigos 69º 
a 72º dos referidos estatutos.  
Artº 3ºda Lei 117/2015 define:  
“A Ordem está impedida de exercer ou de participar em atividades de natureza sindical ou que se relacionem com a 
regulação das relações económicas ou profissionais dos seus membros.”  

Artº69º da mesma Lei define:  
“Os colégios da especialidade e de competência são órgãos técnicos e consultivos da Ordem.  
Através dos colégios, a Ordem:  
Formula normas técnicas, de orientação clínica e outras relativas ao exercício profissional.”  

 
O colégio de CPRE, como órgão técnico consultivo, terá sempre a sua atuação condicionada 
pelas decisões do CNE e da Assembleia de Representantes da OM. Apesar desta limitação, e no 
âmbito do que está determinado nos estatutos, o colégio tem uma área de atuação de grande 
amplitude que importa definir, como forma de estabelecer o plano de ação da nossa 
candidatura.  
O programa com que nos candidatamos ao conselho diretivo do colégio tem sustentabilidade 
no que são os objetivos estatutários de um órgão consultivo, atendendo à evolução, 
desenvolvimento e necessidades da CPRE. A defesa dos valores da ética e da deontologia do 
exercício da medicina está inerente à nossa existência como médicos.  
 
Ao nosso programa de candidatura interessam especificamente as 10 seguintes áreas de 
atuação:  
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1. Adaptação dos critérios de idoneidade formativa de acordo com a evolução técnica e as 
necessidades dos serviços;  

2. Intervenção na melhoria da rede de referenciação hospitalar (RRH) no SNS;  

3. Implementação nacional do intercâmbio do ensino pós-graduados dos IFE entre os serviços 
de CPRE, tendo em vista a melhoria da sua formação específica;  

4. Dinamização do intercâmbio europeu, de forma a proporcionar estágios que valorizem a 
formação dos IFE;  

5. Dinamização nacional de estudos multicêntricos entre os serviços d CPRE e outras 
especialidades de fronteira;  

6. Planeamento das necessidades de especialistas de CPRE, tendo em conta a evolução 
demográfica;  

7. Planeamento de condições para a educação médica contínua (EMC);  

8. Colaboração na apreciação e elaboração da Nova Tabela Nacional Valores Relativos do Ato 
Médico (TNVRAM);  

9. Intervenção na referenciação dos doentes do âmbito da CPRE, dentro do SNS e nos 
subsistemas de saúde e seguradoras, particularmente na cirurgia mamária e cirurgia da mão;  

10. Colaboração na definição do ato médico.  

 
LISTA CANDIDATA  
Membros Efetivos:  
Álvaro Manuel Catarino Pereira da Silva  

Carla Maria Oliveira Diogo  
Horácio Urgel Silva Monteiro da Costa (Mandatário)  

Júlio António Guimarães Cabrita Matias  
Manuel do Rosário Caneira e Silva  
Maria de Fátima Duarte Barros  
Maria Manuel Antunes Pais Mouzinho  
Matilde Maria Passos Ribeiro  
Miguel Ribeiro de Andrade  
Membros Suplentes:  
Luís Filipe Lamas Azevedo  
Sara Elvira Castendo de Ramos  
 
O Mandatário  

(Prof. Doutor Horácio Costa) 
 

 


