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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
 
ANA RITA MOREIRA FRADIQUE VALENTE 

ANA SOFIA TOMÁS 

ANDRÉ ALÇADA FERNANDES 
ANDRÉ MIGUEL LOPES MIRANDA 

ANDRÉ RODRIGUES GUIMARÃES 
ANTÓNIO JOSÉ GRILO NOVAIS 

CARLOS DANIEL TEIXEIRA MENDONÇA 

CONSTANÇA TERESA MIRANDA DE AZEVEDO 
DAVID NAOD ALVES PINTO BERHANU 

DIANA MARIA DA SILVA GONÇALVES 
DIANA PATRÍCIA FERREIRA PEDROSA 

GONÇALO NUNO FERRAZ COSTA 
HUGO ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA 

INÊS FILIPA GARCIA MOREIRA 

JOSE PAULO SANTOS DURÃO 
MARIA INÊS PORTELA NERI 

RAFAEL PEREIRA INÁCIO 
VICTÓRIA LEONES DE MATOS 

Suplentes: 
ANA ISABEL GONÇALVES PEREIRA 
CATARINA LEUZINGER AZEVEDO DIAS 

PATRÍCIA CORDEIRO SANTOS 
TERESA DA COSTA CORREIA GUIMARÃES 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO  
CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

O Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI) constitui um órgão consultivo da Ordem 
dos Médicos (OM) que assume como principal objetivo a representação dos Médicos Internos 
de Portugal junto dos restantes organismos da OM, bem como a representação externa no que 
a matérias dirigidas ao Internato Médico diz respeito. 

Representar, portanto, com seriedade e responsabilidade, os Médicos Internos do país, 
perante todas as entidades decisoras e reguladoras do Internato Médico, apresenta-se como a 
nossa prioridade primordial. Procuraremos sempre atingir soluções de justiça e 
proporcionalidade que garantam a qualidade da formação médica pós-graduada, pedra basilar 
da qualidade da Medicina em Portugal. 

No entanto, para que o trabalho por nós desenvolvido seja efetivamente representativo, 
necessitamos de uma sólida relação de proximidade com os Médicos Internos. Existem cerca de 10.000 
Médicos Internos em Portugal, espalhados por todo o território nacional e distribuídos por meia centena 
de áreas de especialização, além dos que se encontram a realizar o Internato de Formação Geral, com 
uma ampla diversidade de condições formativas e realidades vivenciadas. Queremos conhecer a 
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realidade de todos eles. Queremos conhecer as suas preocupações, os seus problemas, as suas 
expectativas. Apenas assim o trabalho a que nos propomos fará sentido.  

Além disso, acreditamos na figura do Médico Interno como elemento central do seu 
percurso formativo. Acreditamos que o potencial de aprendizagem ao longo do internato é 
maximizado quando a tomada de decisões e as escolhas são feitas de modo informado e 
esclarecido. Por este motivo, priorizamos a capacitação dos Médicos Internos, 
nomeadamente através da disponibilização organizada de informação atualizada no nosso 
website, do esclarecimento das suas questões e da organização de atividades formativas. 

Assim, pretendemos um CNMI próximo e capacitador, com o fim último de defender a 
qualidade do Internato Médico em Portugal. 

 

1. POR UM INTERNATO MÉDICO DE QUALIDADE 

O Internato Médico é a base de toda a carreira médica e, como qualquer base, quer-se 
robusto o suficiente para sustentar tudo o que se seguirá. Quer-se com qualidade e sem 
falhas. Quer-se possibilitador e formador de médicos de excelência. 

Dentro da OM, o CNMI faz-se representar no Conselho Nacional, podendo participar 
nas reuniões deste órgão que integra o Bastonário e os Presidentes das Secções Regionais, 
entre outros elementos nomeados. Pela sua constituição, a discussão é necessariamente 
ampla e relevante para todos os médicos, incluindo Médicos Internos.  

Adicionalmente, a articulação com o Conselho Nacional da Pós-Graduação e com os Colégios 
da Especialidade será obrigatória. No que respeita à definição das idoneidades formativas e 
construção do mapa de capacidades formativas anuais, o CNMI deverá manter um papel 
preponderante como parte integrante e ativa deste processo fundamental para os Médicos 
Internos que todos os anos escolhem a sua área de formação especializada, particularmente numa 
altura em que o número de vagas é insuficiente para garantir que todos continuem a sua formação 
pós-graduada, necessária ao melhor exercício da atividade médica. Tanto dentro da OM, como 
junto do Conselho Nacional do Internato Médico, este é um processo exigente e que requer rigor 
com vista à garantia da qualidade das vagas disponibilizadas e à maximização das mesmas. Ao 
longo do mandato será também prioritário o acompanhamento e verificação dos programas 
formativos existentes, sendo que, sempre que necessário, procederemos à proposta da sua 
revisão, numa perspetiva de salvaguardar a qualidade formativa e de garantir a adequação destes 
à realidade médica atual, em evolução constante.  

Relativamente às Avaliações Finais do Internato Médico, não obstante serem apenas 
um breve momento do percurso formativo de todos os Médicos Internos, consideramos que 
se revelam como um dos mais fundamentais. As avaliações devem ser encaradas e 
respeitadas por todos os intervenientes como o momento sério e decisivo que representam. 
A uniformização (dentro de cada especialidade) e conhecimento claro e atempado das 
regras e procedimentos é essencial e merecerá atenção da nossa parte, com vista a 
minimizar e mesmo prevenir discrepâncias nas circunstâncias de avaliação entre candidatos. 

Por fim, acreditamos no potencial do sinergismo entre as diversas entidades cujos 
objetivos de atuação se sobrepõem, pelo que procuraremos manter um diálogo construtivo 
e inclusivo com as demais associações e estruturas representativas de Médicos Internos. 
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Assim, procuraremos acompanhar de perto todas as problemáticas afetas ao Internato 
Médico, desde o Concurso de Ingresso à Avaliação Final e mesmos aos concursos para 
colocação de recém especialistas. Propomos um CNMI que assuma uma postura ativa, 
conhecedora, constante e necessariamente complementar e integrada de acompanhamento 
de toda a atividade desenvolvida pelos diferentes órgãos envolvidos no exigente e complexo 
processo que é o Internato Médico, postura essa fundamental para o adequado desenrolar 
deste período basilar da formação médica. 

 
2. POR UM CNMI PRÓXIMO 

Uma verdadeira estrutura representativa apenas pode atuar com legitimidade e 
reconhecimento se for próxima daqueles que representa.  

Pretendemos, ao longo deste mandato, alcançar uma maior aproximação dos Médicos 
Internos e promover o seu envolvimento com o CNMI. Pretendemos divulgar junto deles o 
CNMI, nomeadamente a sua estrutura e âmbito de atuação, suprindo falhas de conhecimento 
que possam existir. Adicionalmente, pretendemos ouvi-los, para que depois possamos ser a sua 
voz. Queremos conhecer a realidade formativa individual de cada instituição e área de 
especialização, não só os seus problemas e obstáculos a uma formação de qualidade, para os 
quais são necessárias soluções, mas também os casos de sucesso que possam servir de exemplo. 

Para o fazermos, pretendemos elevar a voz das Comissões de Internos, intermediárias 
essenciais em todo este processo, com as quais queremos estabelecer e manter canais de 
comunicação eficazes e duradouros, que possibilitem uma rede de transmissão de informações 
entre os Médicos Internos e o CNMI. Nos casos em que estas Comissões não existam, 
assumimos como objetivo unir esforços para que as mesmas possam surgir. 

Além disso, procuraremos manter o contacto direto com os Médicos Internos sempre 
que possível, oferecendo vias facilitadas de comunicação, particularmente através da 
otimização do uso do website, das redes sociais e do correio eletrónico.  

Deste modo, pretendemos atuar de forma verdadeiramente informada relativamente à 
situação corrente dos Médicos Internos, aumentando o potencial de intervenção deste Órgão de 
forma mais adequada às necessidades e expectativas de todos os envolvidos. 

 
3. POR UM CNMI CAPACITADOR 

Compete ao CNMI “promover o estreitamento das relações científicas e profissionais 
dos médicos em formação”, estimulando a tomada de decisões informadas. 

Desde logo e durante o Internato de Formação Geral, o momento da escolha da 
especialidade pelos médicos em início de formação é um ponto marcante do Internato 
Médico. Acreditamos que é nosso dever contribuir para a apresentação e discussão das 
diversas especialidades e respetivos locais de formação. Assim, pretendemos continuar com 
a organização, em cada região, da Mostra de Especialidades Médicas (MostrEM), atividade 
que tem tido elevada adesão nos últimos anos. 

Para além desta e outras atividades propriamente ditas, pretendemos também desenvolver 
inquéritos de satisfação anuais, de âmbito nacional, curtos e de simples participação, junto de 
todos os Médicos Internos, bem como organizar e analisar os dados recolhidos. De seguida, 
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pretendemos disponibilizar essa informação online, de forma intuitiva, promovendo a sua 
divulgação pela comunidade médica. Acreditamos que este recurso poderá revelar-se como 
mais um apoio à escolha das vagas de formação especializada pelos candidatos, obtendo um 
amplo conhecimento da generalidade destes, além de poderem constituir uma importante 
ferramenta para a completa avaliação dos Internatos Médicos pela OM. 

Destaca-se ainda a necessidade sentida por muitos colegas quanto ao esclarecimento de 
questões jurídicas do Internato Médico. Pretendemos simplificar o acesso e o entendimento 
da legislação em vigor que regula o Internato Médico, através do fornecimento aos Médicos 
Internos de materiais informativos claros e práticos, bem como da divulgação de recursos, 
como o apoio jurídico, de que poderão usufruir para apoio na resolução de problemáticas 
relacionadas com a fase de formação que atravessam. 

 
EM SUMA, 

A presente Lista Candidata ao Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem dos 
Médicos propõe-se a: 

1. Pugnar pela qualidade da Formação Médica Pós-Graduada em Portugal; 

2. Representar, com seriedade e responsabilidade, os Médicos Internos perante os 

organismos decisores do Internato Médico; 

3. Acompanhar todas as problemáticas inerentes ao Internato Médico, desde o 

Concurso de Ingresso à Avaliação Final; 

4. Acompanhar os processos de revisão de Programas Formativos de Internato Médico, 

procurando garantir que se encontram atualizados e envolvendo os Internos no processo; 

5. Ouvir e aproximar os Internos do CNMI, de uma forma direta através dos canais 

próprios de comunicação online e indireta através das suas Comissões de Internos; 

6. Manter um diálogo constante com e entre as Comissões de Internos do país, 

promovendo a sua criação quando não existam; 

7. Disponibilizar informação atualizada e direcionada sobre as normas de 

funcionamento do Internato Médico, bem como acerca de todas as vicissitudes que 

possam surgir no processo; 

8. Promover a realização de avaliações anuais de satisfação com o Internato Médico, 

tornando públicos os seus resultados; 

9. Dinamizar canais e momentos de partilha de experiência e conhecimento entre Internos. 
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EQUIPA  

 
Coordenador Nacional 
Carlos Daniel Teixeira Mendonça 
 Médico Interno de Radiologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 
Região Norte 
Hugo Alexandre Silva de Almeida (Coordenador) 
 Médico Interno de Medicina Geral e Familiar, USF Barão Nova Sintra - ACES Porto Oriental  
Ana Sofia Tomás 
 Médica Interna de Anestesiologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto 
André Miguel Lopes Miranda 
 Médico Interno de Neurorradiologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
André Rodrigues Guimarães 
 Médico Interno de Doenças Infeciosas, Centro Hospitalar Universitário de São João 
Diana Patrícia Ferreira Pedrosa 
 Médica Interna de Ortopedia, Unidade Local de Saúde do Nordeste 
 
Região Centro 
António José Grilo Novais (Coordenador) 
 Médico Interno de Medicina Interna, Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
Ana Rita Moreira Fradique Valente 
 Médica Interna de Pediatria, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
Constança Teresa Miranda de Azevedo 
 Médica Interna de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira 
Gonçalo Nuno Ferraz Costa 
 Médico Interno de Cardiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
Inês Filipa Garcia Moreira 
 Médica Interna de Medicina Geral e Familiar, UCSP Vouzela - ACES Dão Lafões  
Victória Leones de Matos 
 Médica Interna de Cirurgia Pediátrica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
Região Sul 
André Alçada Fernandes (Coordenador) 
 Médico Interno de Medicina Interna, Hospital Beatriz Ângelo 
David Naod Alves Pinto Berhanu 
 Médico Interno de Neurorradiologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
Diana Maria da Silva Gonçalves 
 Médica Interna de Medicina Geral e Familiar, USF Ars Médica - ACES Loures-Odivelas 
José Paulo Santos Durão 
 Médico Interno de Saúde Pública, ACES de Almada-Seixal 
Maria Inês Portela Neri 
 Médica Interna de Anestesiologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
Rafael Pereira Inácio 
 Médico Interno de Pediatria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 
Suplentes 
Ana Isabel Gonçalves Pereira 
 Médica Interna de Anestesiologia, Hospital Central do Funchal 
Catarina Leuzinger Azevedo Dias 
 Médica Interna de Pediatria, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
Patrícia Cordeiro Santos 
 Médica Interna de Anestesiologia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
Teresa da Costa Correia Guimarães 
 Médica Interna de Medicina Intensiva, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 


