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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

CECILIA SILVA NUNES DE MOURA DIONISIO 

CRISTINA MARIA FÉLIX CLARO AMOEDO 

FERNANDO JORGE DA ROCHA MOTA 

HUGO MIGUEL SCHONENBERGER ROBLES DE OLIVEIRA 

JOÃO VITOR PINA ALVES 

LEONOR ALDA VAZ DA SILVA GIRÃO 

MARIA CELESTE DA COSTA SANCHES GALVÃO BRITO 

MÓNICA FERREIRA CAETANO 

PAULO MANUEL LEAL FILIPE 

 

Suplentes: 

JOANA CLARA GOMES ROCHA 

JOANA MARIA FAZENDA CABETE 

 

 

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

 

DEFENDER A EXCELÊNCIA DA DERMATOVENEREOLOGIA 

 
Prezados Colegas, 

 
No dia 14 de Janeiro de 2021 vai realizar-se o Ato Eleitoral para a Direção do Colégio da 
Dermatovenereologia (DV). Os Colégios são órgãos consultivos da Ordem dos Médicos (OM) e  têm 
como missão a valorização do conhecimento e do exercício da Medicina de forma a atingir os 
padrões mais elevados para benefício da Saúde da população. 
No atual cenário pandémico é de especial importância a defesa intransigente da qualidade 
assistencial, científica e na formação. 
A Medicina, e como tal a DV, enfrentam exigentes desafios a curto e médio-prazos nos planos 
organizativo e clínico, decorrentes da assistência à doença COVID-19, bem como os causados pelos 
devastadores efeitos económicos e sociais da pandemia. São fundamentais o correto 
enquadramento da utilização de novas tecnologias de comunicação e a rigorosa definição de novas 
modalidades assistenciais no exercício da DV, acautelando a relação médico-doente, a qualidade da 
decisão clínica e o acesso equitativo do cidadão aos cuidados de saúde. É necessário acompanhar e 
defender incondicionalmente os especialistas de DV face às radicais transformações nas relações 
laborais e contratuais, quer no sistema público, quer no privado, e que exigem organização, 
determinação e independência. 
A formação específica em DV (internato) atravessa um período de particular dificuldade. Por um 
lado, devido ao êxodo das novas gerações de especialistas do sistema público associada à 
degradação material e técnica progressiva dos Serviços de Dermatologia hospitalares. 
Adicionalmente, existe enorme pressão por parte das associações de médicos internos e do 
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Ministério da Saúde para abertura de capacidades formativas mesmo que não esteja assegurada a 
qualidade mínima exigida para correta aprendizagem da nossa especialidade. Defendemos de forma 
intransigente o rigor na atribuição de idoneidades e capacidades formativas de forma a garantir a 
qualidade da formação ao nível do internato de formação especializada em DV, conscientes de que 
este é um momento único e irrepetível do percurso de um interno. Só assim se defende a excelência 
da nossa especialidade! 
A constante inovação técnico-científica, associada à renovação geracional em curso proporcionam 
oportunidades únicas de crescimento e evolução da nossa especialidade mas exigem liderança. A DV 
é uma especialidade médico-cirúrgica autónoma que ao longos dos anos tem afirmado o seu papel 
na Medicina Portuguesa, através da qualidade científica, reconhecida interpares, bem como do 
desenvolvimento contínuo de novas áreas de diferenciação. A manutenção de atividade assistencial 
ao nível do internamento e do serviço de urgência aliada à diferenciação nas diversas valências da 
Dermatologia moderna são fundamentais para garantir a formação e a captação de novos 
especialistas para o SNS. 
A riqueza da nossa especialidade reside na admirável abrangência de conhecimentos científicos e 
procedimentos técnicos que engloba e que cada vez mais importa defender. 
A presente Lista reúne Colegas de todas as áreas geográficas do País, com várias áreas de 
diferenciação, com exercício clínico plural no SNS e na Medicina Privada, de diversas faixas etárias, 
de forma a que todos os Colegas tenham uma Voz e uma palavra a dizer no futuro que pretendemos 
construir e consolidar para a DV e para os Dermatologistas. 
Para o mandato a que nos candidatamos, pretendemos: 

 
INTERNATO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA de DV 
- Garantir a qualidade do internato de DV, com otimização das idoneidades formativas, através de 
visitas regulares aos Serviços de Dermatologia. 
- Articular em proximidade com os vários Serviços para, dentro das competências do Colégio, 
consolidar e otimizar as condições necessárias, a nível local, para obtenção da idoneidade parcial ou 
total, para a formação dos internos. 
- Garantir o rigor, transparência e exigência dos critérios de idoneidade formativa, como garante da 
qualidade e capacitação técnico-científica dos futuros especialistas. 
- Abrir um processo de consulta e discussão para revisão do programa de formação específica em DV, 
de forma a garantir uma formação técnico-científica adequada, sólida, de qualidade e atualizada para 
as exigências atuais do exercício da DV. 
- Garantir o cumprimento do rácio orientador:interno, para permitir uma formação de proximidade, 
com distribuição equitativa da carga de trabalho, e igualdade de oportunidades 

 
ADMISSÃO AO COLÉGIO DE DV 
- Garantir a exigência e rigor das avaliações no Exame de admissão ao Colégio (reconhecimento da 
Especialidade) de candidatos de países não comunitários, como garante da qualidade do exercício da 
DV, e da segurança dos doentes, em Portugal. 

 
SUB-ESPECIALIDADES E COMPETÊNCIAS 
- Finalizar a articulação com o Colégio de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, para o 
reconhecimento da subespecialidade de Medicina Estética. 
- Discutir a pertinência de criação de outras áreas de diferenciação no âmbito da nossa Especialidade 
(Microbiologia Cutânea, etc). 
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SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
- Promover, dentro do âmbito e competências do Colégio, a atribuição dos recursos materiais e 
humanos para o exercício da atividade clínica nos Hospitais. 
- Desenvolver as atividades necessárias para a otimização dos processos de contratação pelos 
Serviços públicos, de forma a facilitar a fixação de recém-especialistas. 
- Promover a acessibilidade aos cuidados dermatológicos, de forma equitativa no território nacional. 
- Articular com o Colégio de Medicina Geral e Familiar para desenvolver um protocolo de 
referenciação sólido, simples e com o mínimo de burocracia para a referenciação atempada e 
adequada para DV, e para a triagem agilizada das referenciações a nível hospitalar. 

 
MEDICINA PRIVADA 
- Dar continuidade ao processo de revisão da Tabela de Nomenclatura e Atos Médicos juntamente 
com Conselho Nacional de Exercício da Medicina Privada e Convencionada (CNEMPC) de forma a 
refletir a atividade especifica e garantir a remuneração justa e adequada dos atos médicos em DV. 
- Defender o acesso a terapêuticas inovadoras em condições de equidade com o SNS, à semelhança 
do que já acontece para os doentes com Psoríase. 
- Defender as áreas de atuação da DV face a interesses externos (Doenças Infeciosas, 
Imunoalergologia, Medicina Interna, Reumatologia…) 
- Promover a formação médica contínua e diferenciada dos Dermatovenereologistas, nas áreas de 
intervenção da nossa Especialidade, como forma de reconhecimento público da nossa diferenciação. 

 
UEMS 
-Manter a participação ativa neste importante fórum internacional, visando o desenvolvimento de 
normas e atividades uniformizadas e articuladas com os congéneres Europeus. 

 
PROCESSOS E PERITAGEM MEDICO-LEGAL 
- Defender com rigor científico, justiça e imparcialidade os colegas envolvidos em processos médico-
legais. 
 
ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES 
- SPDV: Manter o contacto de proximidade e articulação para fins sinérgicos com outras instituições 
com missões consentâneas à promoção do prestígio e qualidade da Dermatologia portuguesa, como 
é o caso da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia. 
- DGS: Manter a colaboração com o Departamento de Qualidade da OM/DGS de forma a garantir a 
presença da DV na elaboração das Normas de Orientação Clínica que envolvam a nossa especialidade 
- INFARMED: Manter a colaboração com o Infarmed relativamente ao acesso dos doentes 
dermatológicos á utilização de novas terapêuticas 

 
Reconhecendo as exigências extraordinárias do tempo que vivemos, apresentamos esta Lista como 
uma forma de dar uma Voz a todos, por todos e para todos. É o momento de nos unirmos para 
vencermos as adversidades externas e as ameaças à nossa prática e à qualidade dos cuidados que 
são prestados aos nossos doentes. 
Apelamos ao voto de todos neste dia para que este órgão seja o mais representativo e forte possível 
na defesa da excelência da Dermatovenereologia face aos novos desafios! 
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LISTA DE CANDIDATOS 

 
Paulo Filipe- SRS (OM32208) 
Centro Hospitalar Lisboa Norte 
Cecília Moura- SRS (OM31301) 
Instituto Português de Oncologia-Lisboa 
Celeste Galvão Brito – SRN (OM27763) 
Hospital de Braga 
Cristina Claro – SRS (OM32300) 
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 
Fernando Mota- SRN (OM53238) 
Hospital de Guimarães 
Hugo Schonenberger de Oliveira   - SRC (OM34923) 
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra 
João Alves- SRS (OM49741) 
Hospital Garcia de Orta 
Leonor Girão- SRS (OM31130) 
Medicina Privada - Lisboa 
Mónica Caetano- SRN (OM38323) 
Centro Hospitalar Universitário do Porto 

 
Suplentes 
Joana Cabete – SRS (OM48236) 
Centro Hospitalar Lisboa Central 
Joana Rocha – SRN (OM43826) 
Hospital Pedro Hispano - Matosinhos 

 


