
 COLÉGIO DE COMPETÊNCIA DE 
 

EM E R G Ê N C I A  MÉ D I C A  
 

1 

 

ELEIÇÕES – 2021 

 

- LISTA  A  
  

ADELINA BRANCA MADEIRA PEREIRA 
ANA TERESA NUNES LUFINHA DE VASCONCELOS 

ANGELA CRISTINA BILHOTA GARCIA ALVES 
FERNANDO JOSÉ MARTINS PRÓSPERO LUIS 

IGOR OSÓRIO MILET 

MIGUEL CASTELO BRANCO CRAVEIRO SOUSA 
NUNO JOSÉ TEODORO AMARO DOS SANTOS CATORZE 

RAQUEL CRISTINA RODRIGUES COSME RAMOS 
VITOR MANUEL LOPES FERNANDES ALMEIDA 

Suplentes 
CARLOS SEVERINO FERNANDES FERREIRA 

HUMBERTO JOSÉ DA SILVA MACHADO 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 

COMPETÊNCIA EM EMERGÊNCIA MÉDICA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

Caros Colegas, 

Formamos uma equipa renovada com vista à eleição da futura direção para o 
Colégio da Competência em Emergência Médica (CCEM). Todos nós, membros 
deste Colégio, estamos unidos numa causa comum: o gosto pela Medicina de 
Urgência, Emergência e Catástrofe. Une-nos o desejo pela melhoria dos Cuidados 
de Saúde que podemos e devemos oferecer aos Portugueses. Une-nos a 
preocupação com as profundas mudanças que hoje vivemos no nosso Serviço 
Nacional de Saúde e em particular, as situações dos serviços de urgência, 
permanentemente solicitados e simultaneamente fragilizados e maltratados face às 
exigências que lhes são pedidas. Consideramos que a presente situação está longe 
de ser satisfatória, persistindo problemas graves na organização e prestação de 
Cuidados de Urgência e Emergência que merecem todo o nosso esforço e um 
acompanhamento firme a todas as mudanças em curso. 

Compete-nos agora, mais do que nunca, promover e proteger esta competência, 
salvaguardando e desenvolvendo o trabalho já realizado. Novos desafios para um futuro breve 
exigem determinação, que só poderá ser alcançada com uma Ordem dos Médicos (OM) forte! 

A próxima direção da CEM terá de ser porta-voz de todos os que estamos unidos 
neste princípio. Quem adquiriu esta competência, por consenso ou perante os 
actuais regulamentos definidos pela OM, faz parte desta família, independentemente 
da especialidade médica base e dos mais distintos percursos profissionais. Só 
unidos neste pressuposto podemos um dia alcançar o nosso objetivo primordial: a 
criação de uma Especialidade própria que, no nosso entender, deverá integrar o 
saber e o desempenho na Medicina de Urgência, Emergência e Catástrofe, em todas 
as suas vertentes, acompanhando assim, o curso seguido na vasta maioria dos 
países europeus. O caminho para chegar a esse ponto está a ser, sem dúvida, difícil 
e árduo. Exige sobretudo o reconhecimento do bom que já foi feito pelas anteriores 
direções, pela capacidade de autocrítica aberta e transparente sobre o que 
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poderemos fazer melhor e pela identificação clara, objetiva e estratégica de 
resistências e de interesses instalados (ou emergentes) que poderão vir a colocar em 
risco um projeto que nos une: A Medicina de Urgência, Emergência e Catástrofe. 

Durante o anterior mandato trabalhámos com empenho numa participação ativa e 
presente que se pautou pela realização de reuniões periódicas, assembleias gerais e 
participações em vários grupos de trabalho, consultadoria e emissão de pareceres, 
defendendo o rigor e procurando soluções de inclusão. A saber: 

1. Promovemos reuniões mensais / bimensais onde: 

1.1 Revimos mais de uma centena de currículos de candidatos à CEM, obrigando a um 
trabalho regular para não atrasar o processo e dar respostas céleres a todos os colegas. 
Neste momento somos já mais de 800 membros sendo assim um dos colégios com maior 
representatividade na Ordem dos Médicos (OM). 

1.2 Elaborámos um protocolo de colaboração entre a OM e a Autoridade Nacional 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aprovado pelo CNE. 

1.3 Fomos auscultados na criação da nova carreira de Técnicos de Emergência 
Pré-Hospitalar (TEPH) e revimos os seus protocolos de atuação emitindo pareceres de 
ajuste e mudança. 

1.4 Analisámos propostas e elaborámos pareceres sobre a criação de novas 
especialidades e subespecialidades. 

1.5 Redigimos, a pedido do Sr. Bastonário da Ordem Médicos, um documento 
sobre a posição do Colégio da CEM referente ao pré-hospitalar. 

2. Organizámos anualmente Assembleias Gerais para as quais convidámos participantes 
de reconhecido mérito nesta área promovendo assim o debate e a discussão. 

3. Participámos de forma ativa, em representação da OM, em vários grupos de 
trabalhos do MS: Trauma, Desfibrilhação Automática Externa, Serviços de 
Urgência e Centro Orientação Doentes Urgentes. 

4. Participámos nos Congressos da European Society for Emergency Medicine (EuSEM) e 
conseguimos promover, e ver aprovada, a realização do congresso de 2021 em Lisboa. 

5. Promovemos reuniões entre diversas entidades (OM, MS e EuSEM) com vista à 
criação da especialidade; 

6. Propusemos, tendo sido aceite pela OM, um representante do CCEM na Union 
Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) 

7. Organizámos a reunião da UEMS 2019 em Lisboa 

8. Integramos o Gabinete de Crise COVID-19 da OM 

9. Elaborámos e apresentámos oficialmente ao CNE a proposta de criação da 
Especialidade em Medicina de Urgência / Emergência 

10. Na sequência desta proposta, o CNE mandatou um Grupo de Trabalho, para 
discussão da criação da Especialidade, que neste momento está a concluir os 
respectivos trabalhos. 

 A nossa moção e objetivos para o próximo mandato / triénio incluem: 

 Unir a comunidade dos Médicos com a CEM e alargar o seu universo, de forma 
a fomentar maior capacidade de intervenção e influência junto das entidades 
reguladoras e gestoras. 
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 Promover a união entre as várias especialidades médicas em torno da Medicina 
de Urgência / Emergência, num espírito de colaboração e reconhecimento das mais-
valias de cada especialidade. 

 Fomentar a formação em Medicina de Urgência, Emergência e Catástrofe em todas 
as suas vertentes, incentivando a Ordem e os Organismos do Estado, a assumir as suas 
responsabilidades, incluindo o financiamento e a sua promoção.  

 Incentivar a aquisição de conhecimentos e competências no âmbito da  Medicina de 
Urgência, Emergência e Catástrofe no ensino Pré e Pós Graduado. 

O nosso objetivo primordial, em manifesta sintonia com a maioria dos Médicos 
com a Competência em Emergência Médica, é a criação da “Especialidade em 
Medicina de Urgência”, tendo por base o currículo europeu da EuSEM / UEMS, 
mantendo inalterável a atual Competência em Emergência Médica da OM. 

Todos nós somos chamados a colaborar no seio da OM e se não mantivermos o 
rumo, muito do que conquistámos corre o risco de ser perdido. 

Esta lista, rejuvenescida com novos membros, candidata-se porque partilhamos 
princípios que unem esta comunidade de Médicos com a Competência em Emergência 
Médica. A opção está nas nossas mãos no dia em que votarmos em consciência. 

Optem e Votem! 

Agradecidos pelos inúmeros e valiosos incentivos e apoios manifestados, 
apresentamos os nossos melhores cumprimentos pessoais. 

 

Adelina Pereira 
 

 Assistente Hospitalar Graduada de Medicina Interna da ULSM 

 Competência em Emergência Médica 

 Pós-Graduação em Serviços de Urgência do ISCTE 

 Coordenadora da VMER Hospital Pedro Hispano 

 Presidente da Direção do CPR 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar 

Igor Milet 
 

 Assistente Hospitalar de  Medicina Interna e Medicina Intensiva no CHTMAD 

 Competência em Emergência Médica 

 Mestrado em Assistência Integral em Urgência, Emergência e Catástrofe 

 Coordenador da Sala de Emergência do CHTMAD 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar 

Ana Lufinha 

 
 Assistente Hospitalar Graduada de Anestesiologia no Hospital Garcia de Orta 

 Competência em Emergência Médica  

 Pós-Graduação em Trauma 

 Anestesiologista Sénior do ICRC 

 Coordenadora da VMER do Hospital São Francisco Xavier – CHLO 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar, catástrofe, medicina 
de guerra e humanitária 

Fernando 
Próspero Luís  
 

 Especialista de Cirurgia Geral e de Medicina Intensiva 

 Competência em Emergência Médica 

 Mestrado em Epidemiologia na área do trauma 

 Assistente Graduado Sénior de Cirurgia Geral do CHTMAD 

 Diretor do Serviço Urgência do CHTMAD 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar 

Ângela Garcia  Assistente Graduada Sénior de Anestesiologia no CHULN 

 Competência em Emergência Médica 

 Coordenadora da VMER do Hospital Santa Maria 

Miguel Castelo 
Branco 

 Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna e Medicina Intensiva 

 Competência em Emergência Médica 
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  Coordenador da UCI do Centro Hospitalar da Cova da Beira 

 Professor Catedrático e presidente da Faculdade de Ciências da Saúde da 
UBI 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar 

Raquel Ramos 
 

 Assistente Hospitalar Graduada de Anestesiologia no Hospital de Cascais 

 Competência em Emergência Médica e em Gestão de Serviços de Saúde 

 Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde 

 Pós-graduação em Trauma 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar e catástrofe 

Nuno Catorze 

 
 Assistente Hospitalar Graduado em Medicina Interna e Medicina Intensiva 

 Competência em Gestão de Unidades de Saúde e em Emergência Médica 

 Pós-Graduações em Medicina Hiperbárica e em Doenças Infecciosas 
Emergentes 

 Diretor do Departamento de Urgência e Cuidados Intensivos do CHMT 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar, catástrofe, medicina 
de guerra e humanitária 

 Representante Nacional UEMS para a Medicina de Urgência 

Vítor Almeida 
 

 Assistente Hospitalar Graduado de Anestesiologia no CHTV 

 Especialista em MGF 

 Competência em Emergência Médica 

 Médico VMER e Coordenador em Catástrofe da OM Alemã 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar, catástrofe. 

Carlos Ferreira  Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral do Hospital da Luz 

 Competência em Emergência Médica 

 Cirurgião Geral do ICRC e MSF 

 Pós-Graduações em Trauma e em Medicina de Conflito e Catástrofe 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar, catástrofe, medicina 
de guerra e humanitária 

Humberto 
Machado 
 

 Assistente Graduado Sénior de Anestesiologia no CHUP 

 Competência em Emergência Médica 

 Mestrado em Gestão de Saúde 

 Professor Catedrático convidado do ICBAS 

 Diretor do Serviço de Anestesiologia do CHUP 

 Experiência profissional em emergência pré-hospitalar 

 


