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ELEIÇÕES – 2021 

 

- LISTA  A  
 

ANTÓNIO AUGUSTO DE ALMEIDA VIEIRA 

ANTÓNIO FRANKLIN RIBEIRO RAMOS 
CARLOS JORGE TOMÁS MARQUES 

DUARTE NUNO PESSOA VIEIRA 
JOÃO FRANCISCO DIAS HAGATONG 

JOSÉ MANUEL AZENHA TERESO 

JOSÉ PEDRO DA FONSECA MOREIRA DA SILVA 
MARIA DE FÁTIMA SOARES DA COSTA CARVALHO 

VICTOR MANUEL DA SILVEIRA MACHADO BORGES 

Suplentes: 
MIGUEL FILIPE LEITE DE SOUSA NEVES 

RUI SEREJO MIRANDA JULIÃO 

 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
COMPETÊNCIA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ORDEM DOS 

MÉDICOS 
 

 

Criada pela Ordem dos Médicos em 2004, a Competência em Gestão de Serviços de 

Saúde reúne médicos que adquiriram uma qualificação diferenciada no âmbito da 

gestão de saúde, no contexto de formações pós-graduadas reconhecidas pela Ordem 

e de comprovada experiência profissional neste domínio. 

 

Para além de visar proporcionar a formação e atualização contínua em gestão de 

serviços de saúde, pretende também promover o contacto e a troca de experiências 

entre colegas com interesse por esta área do saber médico, e proporcionar reflexões 

e debates regulares sobre temas relevantes para esta atividade. A Competência 

continuará, todavia, a ter por objetivo primordial, o seu reconhecimento legal como 

elemento de referência e de preferência para o exercício de funções de direção nas 

estruturas funcionais das diversas carreiras médicas (direções de serviços e de 

unidades hospitalares, centros de saúde, serviços médico-legais, etc.). 

 

A presente lista, envolvendo um diversificado leque de colegas ligados à gestão de 

serviços de saúde, com experiência nos setores público e privado e em diversas áreas 
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de gestão médica (hospitalar, de saúde pública, médico-legal académica, etc.), dará 

continuidade ao trabalho desenvolvido pelas direções anteriores. Fá-lo-á com um 

entusiasmo e empenho renovados, e com o compromisso solene de manter uma 

defesa intransigente dos critérios a que devam obedecer os cursos que pretendam 

proporcionar acesso a esta Competência, de continuar a distinguir anualmente 

colegas que se tenham destacado particularmente pela sua ação na gestão de 

serviços de saúde, e de defender uma gestão que, para além de judiciosa e eficiente, 

se norteie também por princípios de solidariedade e de atenção à dignidade da 

pessoa humana. 


