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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
ANA PAULA GOUVEIA DOS SANTOS BARBOSA 
FERNANDO JOSÉ CRAVO RODRIGUES 

ISABEL MARIA GONÇALVES MANGAS NETO DA PALMA 

JOANA CARINA DE PINHO MARQUES SARAIVA 
JOAQUIM LUIS DUARTE RAPOSO 

JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA NUNES 
MANUEL CARLOS LOUREIRO DE LEMOS 

MARIA JOÃO MARTINS OLIVEIRA 

PAULA ISABEL MARQUES SIMÕES DE FREITAS 
 

Suplentes: 
ANA CATARINA DA COSTA MATOS 

HENRIQUE MIGUEL LOPES VARA LUIZ 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
ENDOCRINOLOGIA/NUTRIÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

O Colégio de Endocrinologia e Nutrição da Ordem dos Médicos, à semelhança dos restantes 
Colégios e segundo o decreto lei nº 117/2015 de 31 de agosto, Diário da República, 1.ª série 
— N.º 169 — 31 de agosto de 2015, é um órgão consultivo da Ordem dos Médicos. 
 

Segundo o artigo 72.o do mesmo decreto lei são as seguintes as competências das direções 
dos colégios de especialidades: 

a. Promover o estreitamento das relações científicas e profissionais; 
b. Zelar pela valorização técnica dos médicos e pela observância relativa à qualificação dos 

mesmos; 
c. Indicar membros para os júris dos exames de especialidades, nos termos previstos no 

presente Estatuto; 
d. Participar no conselho nacional de ensino e educação médica e no conselho nacional de 

formação profissional contínua; 
e. Emitir pareceres em questões de âmbito nacional ou regional apresentadas pelo 

conselho nacional e pelos conselhos regionais respetivamente; 
f. Emitir pareceres em questões de âmbito da competência disciplinar destas 

apresentadas pelos conselhos disciplinares regionais e pelo conselho superior; 
g. Emitir pareceres técnicos em questões apresentadas pelos médicos ao conselho 

nacional e aos conselhos regionais ou pelas instâncias judiciais ou administrativas; 
h. Promover a articulação entre a Ordem e as sociedades científicas médicas; 
i. Elaborar os seus regulamentos internos e propô–los ao conselho nacional; 
j. Indicar peritos, de entre os seus pares; 
k. Propor o programa de formação da respetiva especialidade; 
l. Propor a definição e revisão dos critérios para a determinação de idoneidade e 

capacidade formativa dos estabelecimentos e serviços de saúde. 
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No seu plano de ação, a lista candidata à Direção do Colégio de Endocrinologia e Nutrição 
propõe-se cumprir as funções que lhe são atribuídas pelo artigo 72.o do decreto lei nº 
117/2015, com uma intervenção activa na defesa dos direitos e interesses gerais dos 
endocrinologistas e dos doentes. A sua actuação estará focada na defesa intransigente da 
qualidade dos cuidados de saúde para o que é necessário observar os princípios éticos e 
humanistas inerentes à actividade médica, respeitar a diferenciação técnico-científica, 
reforçar o elevado nível de exigência da formação médica, valorizar a relação médico-doente 
e garantir as condições materiais e humanas adequadas. 
Compromete-se consultar todos os membros do Colégio sob a forma de Assembleia Geral ou 
sob a forma de inquérito sempre que os assuntos a decidir, pela sua importância e 
implicações práticas ou complexidade, beneficiem da auscultação de todos os membros do 
Colégio.  
 

Pretende igualmente dar continuidade aos trabalhos da Direção anterior nomeadamente no 
que se refere a: 
 

1. Acompanhamento da fase final da regulamentação sobre: 
a. Exame final da formação específica em Endocrinologia e Nutrição; 
b. Grelhas de avaliação para as provas do exame final da formação específica em 

Endocrinologia e Nutrição; 
c. Atualização do programa de formação específica em Endocrinologia e Nutrição. 
Estes documentos foram já aprovados em Conselho Nacional Executivo e aguardam a 
sua publicação em Diário da República e na página do Colégio no site da Ordem dos 
Médicos; 

2. Formação da especialidade na era de pandemia Covid-19 e após a pandemia – reflexão e 
desenvolvimento de alternativas complementares à formação específica em 
Endocrinologia e Nutrição decorrentes dos constrangimentos impostos pela referida 
emergência de saúde pública. Estas soluções deverão necessariamente respeitar o 
enquadramento estabelecido pelas orientações gerais que o Ministério da Saúde e a 
Ordem dos Médicos vierem a determinar; 

3. Ecografia cervical e punção aspirativa – continuação do trabalho desenvolvido para a 
regulamentação desta área da Endocrinologia e sua certificação, em parceria com o 
Grupo de Estudo da Tiroide da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo; 

4. Endocrinologia em idade pediátrica – dar continuidade ao trabalho, em curso, de 
definição do papel dos endocrinologistas na área da Endocrinologia em idade pediátrica. 
Apoiar e acompanhar o grupo de trabalho, já em actividade, na elaboração de um 
projecto para a regulamentação do exercício profissional nesta área da especialidade 
em articulação com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica 
e tendo em consideração as posições do Colégio de Pediatria; 

5. Nutrição – na sequência de decisões tomadas em Assembleia Geral será apoiado o 
grupo de trabalho, já constituído, para a elaboração de um plano estratégico para o 
desenvolvimento desta área da Endocrinologia em parceria com o Grupo de Estudo da 
Nutrição da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e com a 
colaboração da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade; 
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6. Critérios de idoneidade e capacidade formativa dos serviços hospitalares para a 
formação específica em Endocrinologia e Nutrição, revisão dos critérios publicados em 
2018; 

7. Projeto Choosing Wisely Portugal – Escolhas Criteriosas em Saúde – continuação da 
contribuição para a publicação de recomendações no âmbito da Endocrinologia e 
Nutrição em colaboração com os grupos de estudo e sociedades científicas da 
especialidade; 

 

Pretende-se ainda: 
 Prosseguir com as verificações de idoneidade e capacidade formativa para os serviços 

hospitalares que o solicitem por alterações das condições, aquisição de idoneidade, 
alteração das condições de idoneidade (parcial/total), assim como as verificações 
periódicas de idoneidade dos serviços hospitalares conforme regulamentado; 

 Potenciar as relações no âmbito internacional aumentando a capacidade de 
influência e de intervenção, com especial relevo para a União Europeia dos Médicos 
Especialistas (UEMS). Procurar-se-á criar condições para que, tal como estava 
previsto antes do seu adiamento devido à pandemia de Covid-19, a próxima reunião 
da secção da especialidade de Endocrinologia se realize em Portugal; 

 Apoiar e promover a liderança de endocrinologistas nas equipas multidisciplinares de 
saúde na área da Endocrinologia e Nutrição em que se encontrarem integrados; 

 Responder com a maior celeridade a todos as solicitações dos seus membros que 
façam parte das suas competências assim como a todas as solicitações que lhe 
venham a ser apresentadas pelos diversos órgãos da Ordem dos Médicos. 

 

Esta lista representa uma aposta equilibrada entre continuidade e renovação. Beneficia do 
conhecimento adquirido por elementos da anterior Direção que assim se encontram em 
posição favorável para dar continuidade às tarefas em curso e permite a fácil integração de 
novos membros que poderão contribuir com novas ideias e experiências para a renovação e 
progresso da especialidade.  
 

 


