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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
CATARINA LOPES BRANDÃO 
FERNANDA MARIA TROVÃO MAÇOAS 

HELENA MARIA LOUREIRO VASCONCELOS 

MANUEL GUILHERME GONÇALVES DE MACEDO 
MARIA SOFIA RIBEIRO DE FARIA FERREIRA MENDES 

MIGUEL NUNO GAMEIRO MASCARENHAS SARAIVA 
PAULO SARAD OLIVEIRA RATILAL 

RICARDO MARTINS FREIRE 

RUI ANTÓNIO ROCHA TATO MARINHO 
 

Suplentes: 
JOSÉ PEDRO MORAIS DE AZEVEDO RODRIGUES 

MARIA JOÃO DE AZEVEDO CUNHA MOREIRA BASTO 

 

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

 
 

Fazemos da nossa missão lutar pela formação e dignificação dos Gastrenterologistas portugueses. 
 

Consulte o Site:  https://lista-a-colegiogastro.com/ 
 

 
Caros Colegas 
 

Apresentando a Lista Concorrente à Direção do Colégio da Especialidade de Gastrenterologia, 
queremos deixar algumas reflexões acerca do nosso programa de atuação. 

Em primeiro lugar, relembrar as disposições estatutárias, definidas no Regulamento Geral dos 
Colégios de Especialidades (Nº 628/2016), onde se estabelece como objetivo a valorização e 
desenvolvimento do conhecimento e exercício da Medicina de forma a atingir os padrões mais 
elevados, devendo os Colégios reger-se pelo Estatuto da Ordem dos Médicos, executando, no âmbito 
das suas competências específicas, as decisões do Conselho Nacional e dos demais órgãos da Ordem. 
Deste modo, não podemos equivaler o Colégio a uma Sociedade Científica, ou a uma subentidade 
sindical. Toda a apresentação do nosso programa de ação obedece às linhas traçadas nestas 
disposições 

 
Formação profissional 
É obrigação dos Colégios elaborar e propor ao Conselho Nacional os programas curriculares para 

a respetiva área. 
Estes programas deverão ser revistos periodicamente. Foi neste sentido que a Direção anterior 

do Colégio se empenhou em rever o programa de formação e avaliação final. Esta revisão, já foi 
aprovada pelas instâncias responsáveis e aguarda publicação. Competirá a esta Direção zelar pela sua 
efetivação e agilizar a sua aplicação prática. 

https://lista-a-colegiogastro.com/
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Esta revisão pretendeu manter a excelência da formação que tem sido constante em Portugal e 
consolidar alguns conceitos como aquisição de competências, qualidade, responsabilidade, 
supervisão efetiva e avaliação. 

Dá particular atenção ao desempenho e competência do Interno para atingir os objetivos de 
conhecimento, habilidade técnica, integração/decisão, com níveis progressivos de autonomia 
durante todo o internato. 

Abrange profunda restruturação do programa de treino endoscópico progressivo, com revisão 
das técnicas endoscópicas/outras exigidas, a fim de se conseguir um programa de formação mais 
equilibrado. 

Esta revisão engloba posições que achamos imprescindíveis, tais como 
• a consulta externa deverá ser sempre exercida sob supervisão direta e responsabilidade do 

médico especialista de Gastrenterologia. 
• na prestação de Serviço de urgência, nos últimos quatro anos, o interno deverá integrar a equipa de 

urgência de Gastrenterologia, tutelado por um especialista desta especialidade. 
• recomendação da monitorização contínua da qualidade dos atos médicos /procedimentos 

executados. 
É uma obrigação estatutária que os Colégios procedam à implementação de Estágios temáticos, 

estágios de curta duração e ações de formação. Deste modo, faz parte do nosso plano de atuação 
desenvolver e integrar novos estágios opcionais que tenham papel importante para o 
desenvolvimento do interno e que sejam relevantes para colmatar as possíveis deficiências na 
formação dos serviços. 

O programa integra no plano de formação valores de ética, profissionalismo e deontologia, 
assim como aquisição de conhecimentos e competências em qualidade, segurança e gestão de risco. 

Reavalia os elementos de valorização curricular, de que damos alguns exemplos: 
• Estabelece números mínimos para a frequência de cursos no âmbito da especialidade. 
• Valoriza a participação em projetos de investigação clínica e ou básica. 
• Valoriza a Atividade Científica 
• Valoriza o desempenho de tarefas pedagógicas e o contributo do Interno para o 

funcionamento do Serviços. 
 

Idoneidades e Capacidades Formativas 
Tem o Colégio importante papel em definir, para que se cumpra o plano de formação 

estabelecido, os Critérios de Idoneidade, sujeitos a revisão periódica. 
Neste sentido, ocorreu na Direção anterior do Colégio uma profunda revisão destes critérios, 

definindo regras objetivas e claras para avaliação e atribuição de idoneidades. São estas as pautas de 
ação para a futura direção: agilizar a concretização das mesmas e adaptando-as ao momento. 

Baseia-se no princípio da complementaridade entre os Serviços, no sentido de otimizar 
potencialidades e sinergismos que resultem na melhor formação em Gastrenterologia, permitindo a 
criação de um mapa nacional anual de capacidades e Idoneidades formativas. 

Destacam-se alguns aspetos peculiares: 
• Abre a possibilidade de atribuição de idoneidades específicas a serviços, salientando a 

prática de excelência em determinadas áreas. 
• Define regras a vários níveis para determinação da idoneidade: estrutura, processo 

educacional/assistencial, resultados assistenciais/educacionais. 
• Nova metodologia para avaliação para a atribuição da idoneidade e capacidade formativa. 

É obrigação de um Colégio de Especialidade o cumprimento do Regulamento dos Colégios no 
que respeita à verificação da Idoneidade e Capacidade Formativa dos Serviços. Recorre a visitas, que 
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se realizam sempre que esteja em causa a primeira avaliação com vista a verificar e atribuir a 
idoneidade e capacidade, e sempre que surjam situações específicas que possam influir nestas.  

Tal como as Direções anteriores, é intenção dos elementos desta Lista cumprir estes deveres. Não é 
uma ação déspota! Pretende-se ajudar e sugerir aos Serviços linhas de ação para superar as deficiências 
encontradas.  O modo como a estruturação do programa de formação do Interno é percecionado por 
elementos externos poderá ser decisivo para ajudar o Diretor do Serviço na implementação das medidas 
necessárias, e ser um argumento para pressionar a Tutela. 

A situação atual criada pela Pandemia relacionada com o SRAS-Cov2 alterou, em muitos 
aspetos, as possibilidades de atendimento e funcionamento dos Serviços de Gastrenterologia, o que 
se refletiu nas condições de formação dos internos, com diferenças regionais. É dever deste Colégio 
estar atento a este fato, sugerindo modos de como colmatar os eventuais atrasos na formação daqui 
decorrentes. 

 
Designação de elementos para integração de júris de avaliação de qualificação médica 
As direções dos Colégios devem, sempre que solicitadas pelo Conselho Nacional, indicar os 

médicos para integrar os júris de avaliação e/ou exames, como exame final do internato médico ou 
outros de avaliação de qualificações ou competências médicas.  

Uma destas solicitações destina-se à avaliação de equivalência de médicos com título de especialista 
obtido no estrangeiro, com objetivo de exercerem a Especialidade no nosso país. É comum a constatação de 
disparidades de formação e exigências entre os países, o que dificulta a avaliação. Será um dos objetivos desta 
Direção estabelecer uma padronização na avaliação curricular nestes casos, exigindo uma aproximação ao que 
é exigido aos gastrenterologistas portugueses. 

 
Avaliação final do Internato 
Um dos objetivos desta Direção consistirá na consolidação da revisão da Prova de Especialidade realizada 

pela anterior Direção. A grelha de avaliação na prova curricular foi revista; na prova prática foi incorporada a 
possibilidade de a observação do doente poder ter por alternativa a discussão de casos clínicos previamente 
sorteados; na prova teórica está contemplada a implementação de um teste escrito, reconhecido por pares 
nacionais ou internacionais. 

 
Questões Médico-Legais 
É frequentemente pedida ao Colégio a emissão de pareceres em questões de âmbito nacional 

ou regional, no âmbito da competência disciplinar apresentadas pelos conselhos disciplinares 
regionais e pelo conselho superior, assim como as apresentadas pelos médicos ou pelas instâncias 
judiciais ou administrativas ao conselho nacional e aos conselhos regionais. Trata-se de uma 
atividade de relevante importância, que sempre exigiu forte empenho por parte dos membros da 
Direção do Colégio, realizando esforços de sensibilização das diversas instâncias políticas e judiciais. 
A experiência consolidada nesta área por parte dos elementos que compõem esta Lista e a intenção 
em manter este caminho constitui garantia para o cumprimento destas funções. 

 
Articulação entre a Ordem e as Sociedades Científicas Médicas 
É estatutariamente disposto que compete às direções dos colégios promover a articulação entre a 

Ordem e as sociedades científicas médicas. Continuaremos as ações já estabelecidas em conjunto com a 
SPG e a SPED, no sentido de sensibilizar e procurar solução para a crescente litigância em relação aos 
eventos adversos relacionados com os exames endoscópicos, assim como intervenção em relação à 
evolução do presente período pandémico. 

 
 
Código de Nomenclatura da Tabela da Ordem dos Médicos (TOM) 
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Na sequência do trabalho já desenvolvido nas Direções anteriores, continuaremos a trabalhar na 
revisão do Código de Nomenclatura da TOM, introduzindo novos atos e zelando pela valorização 
relativa dos mesmos, que serão incorporados na revisão global do Código de Nomenclatura da Tabela 
da Ordem dos Médicos, que se encontra em fase final de execução. 

 

Para cumprimos todos estes objetivos, serão nomeadas diferentes comissões, podendo, quando 
se afigurar por necessário, recorrer-se a elementos externos a esta lista.  

 

Fazemos da nossa missão lutar pela formação e dignificação dos Gastrenterologistas 
portugueses. 

 
 

Catarina Lopes Brandão    Norte 
Fernanda Maria Trovão Maçoas   Centro 
Helena Maria Loureiro de Vasconcelos    Centro 
Manuel Guilherme Gonçalves de Macedo  Norte 
Maria Sofia Ribeiro de Faria Ferreira Mendes  Centro 
Miguel Nuno Gameiro de Mascarenhas Saraiva  Norte  (Cabeça de lista) 
Paulo Oliveira Ratilal      Sul 
Ricardo Martins Freire      Sul 
Rui António Rocha Tato Marinho   Sul 
SUPLENTES: 
José Pedro Morais de Azevedo Rodrigues  Sul 
Maria João de Azevedo Cunha Moreira Basto  Norte 

 


