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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

ÁLVARO SENDIM AIRES PEREIRA 

ANTÓNIO AUGUSTO DE ALMEIDA VIEIRA 

ANTÓNIO GONÇALVES CANDEIAS DA GUERRA MAIO 

ANTÓNIO LUDGERO DOS SANTOS REGO VASCONCELOS 

FERNANDO MANUEL TAVARES MALTEZ 

JOAQUIM MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA 

MARIA DE LURDES CAMPOS SANTOS 

MARIA DO ROSÁRIO DE VALADARES SOUTO PINTO SERRÃO BRITO DA CUNHA 

MARIA ISABEL BEATO VIEGAS ALDIR 

Suplentes: 

RAQUEL SOARES LOUREIRO GONÇALVES 

ANA CLAUDIA DA COSTA CARVALHO 

 

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

 

 

Numa perspetiva de continuidade do trabalho desenvolvido, há que assumir como 

objetivos desta candidatura e de acordo com o Art.º 2 do Regulamento do Colégio da 

Especialidade de Doenças Infeciosas, a valorização do conhecimento e do exercício da 

Infeciologia, de modo a atingir os mais elevados padrões de desempenho profissional.  

 

Desde logo, o envolvimento na formação que se quer continuada e de qualidade.  

Afirmar que a qualidade dos cuidados médicos, a perícia e destreza estão diretamente 

ligados à qualidade da formação prestada aos profissionais médicos. Há que assumir o 

foco no triângulo do Conhecimento, Competências ou Aptidões e Comportamento 

Profissional. Neste âmbito, caminhar para a convergência com os padrões europeus. 

 

A Idoneidade Formativa; os critérios revistos e atualizados, a verificação regular da sua 

prática. Em sintonia com os Serviços, procurar junto das tutelas as condições para a 

sua efetividade. 
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Completar-se-ão, durante o próximo mandato, 5 anos sobre a publicação da Rede de 

Referenciação Hospitalar em Infeciologia. A Rede, que nos traz entre outros pontos a 

leitura do âmbito da Especialidade e o desenho da sua estrutura, bem como a 

caraterização da situação nacional, afirmando metas e apontando estimativas das 

necessidades de cuidados e de recursos, completa o seu ciclo. Impõe-se a sua revisão. 

 

Igualmente se impõe a revisão do Regulamento do Colégio de Doenças Infeciosas. A 

anterior revisão, efetuada há cerca de quatro anos, não chegou a ser homologada. Há 

que fazer a sua leitura crítica e proceder às alterações que o tempo e as circunstâncias 

sugerem. 

 

                                                                                      

sociedade civil, num contributo para a literacia em saúde. O mediatismo da patologia 

infeciosa emergente a isso obriga. 

 

Área médica fascinante, a Infeciologia tem vindo a lidar com desafios emergentes e 

ameaças reemergentes. E tem obtido, consistentemente, resultados em saúde. 

Liderar um processo de construçã           ,    q   “todos têm direito à proteção da 

  ú         v                        v  ”          á,            ,    core da 

Infeciologia. 

 


