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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  B  
  
BRUNO MANUEL DOS SANTOS PEIXE 
DAVID VALADAS ALVES HORTA 

EUGENIA MARIA CANCELA 
FREDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FERREIRA 

GONÇALO JORGE BROJO LOPES DE OLIVEIRA RAMOS 

JOANA ISABEL LEITE DA SILVA PINTO 
LUÍS MIGUEL DA SILVA ARAÚJO LOPES 

MARIANA LUISA VERDELHO MOUTINHO MACHADO 
RUI MIGUEL MONTEIRO RAMOS 

 

Suplentes: 
JOÃO CARLOS BARANDA MOREIRA DA SILVA RIBEIRO 

NUNO FILIPE VIEIRA E LADEIRA 
 

 

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

 
 

1. Porque nos candidatamos? 

 Nas últimas décadas, o Colégio da Especialidade tem sido constituído a partir de uma 
única lista que se tem mantido entre mandatos. 

 Tem-se verificado uma abstenção quase universal nas eleições para o colégio. 
 Muitos Gastrenterologistas não sabem quem os representa, nem quais as funções do 

Colégio. 
 Somos um grupo de médicos de áreas diferentes da Gastrenterologia e 

representativos de diferentes regiões do país. 
 Consideramos que é importante haver uma mudança de paradigma no Colégio de 

Especialidade.  
 Privilegiamos a transparência, o mérito e a modernização da Gastrenterologia 

Portuguesa. 
 Propomos reformas estruturais nos programas de formação, forma de avaliação do 

Internato Complementar e modelo de financiamento da Gastrenterologia. 
 Queremos valorizar as condições de trabalho dos Gastrenterologistas e promover o 

seu papel no Sistema de Saúde Português. 
 Pretendemos criar mecanismos de proteção legal adequada e justa ao nosso 

exercício profissional. 
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2. Principais medidas 

Avaliação final do internato  
 Critérios de avaliação uniformes para todos os candidatos. 
 Prova teórica multiescolha, em plataforma digital, realizado por todos os candidatos 

em simultâneo. 
 Prova prática com 4 casos clínicos iguais para todos os candidatos, em plataforma 

digital, realizada por todos os candidatos em simultâneo. 
 Prova curricular com critérios objetivos auditáveis; regras iguais para todos os júris, 

distribuídas previamente a todos os candidatos. 
 

Programa de formação 
 Certificação dos serviços com idoneidades para estágios opcionais. 
 Redefinir números mínimo das várias técnicas. 
 Criação do estágio opcional em doença inflamatória intestinal. 
 

Idoneidades 
 Critérios objetivos, justos e aplicados da mesma forma em todos os serviços. 
 Diretor de Serviço tem de ter o grau de Consultor. 
 Consulta diferenciada de doença inflamatória intestinal e hepatologia. 
 Distinção de internamento por episódios agudos de doença e para a realização de 

técnicas programadas; definição das percentagens de cada tipo para efeito da 
contagem do número de internamentos. 

 Revisão das ponderações relativas e número de algumas técnicas. 
 

Funcionamento do colégio 
 Reorganização do colégio em três comissões: Formação, Financiamento e Qualidade. 
 Newsletter semestral. 
 As visitas aos serviços que solicitam idoneidade formativa pela 1ª vez serão 

realizados, em menos de 60 dias, assegurando que nenhum serviço fique impedido 
de receber internos num determinado ano, pelo atraso do colégio em integrar as 
comissões de verificação de idoneidade. 

 

Redes de referenciação 
 Reorganização das redes de referenciação, assentes no princípio de 

complementaridade, aproveitando e maximizando as áreas de excelência dos vários 
serviços. 

 Proposta de criação de redes de referenciação para técnicas endoscópicas 
complexas, assentes em critérios objetivos, auditáveis e de mérito. 
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Financiamento da Gastrenterologia 
 Proposta técnica sólida, em articulação com o CNE, dirigida à ACSS solicitando uma 

alteração do financiamento da Gastrenterologia nos hospitais do SNS: 
 Definição de procedimentos endoscópicos complexos; 

 Criação de códigos para procedimentos endoscópicos complexos; 
 Criação de novos GDH médicos; 
 Alargamento dos atos de endoscopia passiveis de ser realizado em atividade 

adicional; 
 Revisão dos códigos de nomenclatura da Ordem dos Médicos. 
 

Licenciamento das Unidades de Endoscopia 
 Posição pública sobre a necessidade de adequar as exigências impostas ao 

funcionamento das Unidade de Endoscopia, à dimensão e complexidade destas. 
 Proposta técnica à Entidade Reguladora da Saúde, para adequar as exigências e 

requisitos ao funcionamento das Unidade de Endoscopia, de acordo com a dimensão 
e complexidade. 

 

 

Programa completo e outras informações sobre a lista disponíveis em: 
www.colegiogastro2021.com 

 
MUDAR DE RUMO, FAZER MAIS 

 

http://www.colegiogastro2021.com/

