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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
ANTÓNIO JOSÉ COSTA LIMA DA CUNHA BRAGA 

CRISTINA ISABEL NOGUEIRA DA SILVA 
DANIEL PEREIRA DA SILVA 

JOÃO FRANCISCO MONTENEGRO DE ANDRADE LIMA BERNARDES 
JOÃO SIMÃO NEVES SARAIVA 

JORGE NATALINO RAMOS LIMA 

MARIA CRISTINA GAGO DE SOUSA GUERREIRO ROBALO FERREIRA 
MARIA DO CÉU SILVA DE ALMEIDA 

MARIA FERNANDA ROQUE ÁGUAS LOPES 
NUNO FRANCISCO MARQUES NOGUEIRA MARTINS 

SUSANA FERREIRA SANTO 

 
Suplentes: 

CARLOS MANUEL ALVES MENDONÇA VERISSIMO BATISTA 
JOSÉ MANUEL MIRA MENDES FURTADO 

 
 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
Apresentação de programa de ação para um segundo mandato 

 
Caros Colegas 

 

Concluímos um primeiro mandato de direção do Colégio com um sentimento de dever cumprido. 
Isso deve-se a todos os especialistas que estão inscritos no Colégio, pelo seu trabalho diário e pela 
sua sempre esforçada colaboração com a direção do Colégio. Deve-se também ao trabalho de 
direções anteriores. Tudo é feito pro bono e todos os dias o trabalho é incessante.  

Revimos o programa de formação do Internato e os Códigos de Nomenclatura, desbloqueámos a 
criação da Competência em Ecografia Obstétrica diferenciada e colaborámos com as 
Subespecialidades; revimos os critérios de idoneidade formativa, realizámos dezenas de visitas de 
idoneidade, atribuímos novas idoneidades, e vagas de internato, e promovemos o iGO; demos mais 
de uma centena de pareceres médico-legais, participámos em julgamentos e colaborámos na 
elaboração de NOC, designadamente no âmbito da COVID-19; participámos em projetos de boas 
práticas, tais como o Choosing -Wisely; revimos as equipas-tipo dos Blocos de Parto, realizámos uma 
avaliação e planificação demográfica dos especialistas, interviemos junto da tutela e da opinião 
pública, em defesa dos nossos doentes e da nossa especialidade; realizámos mais de uma dezena de 
exames de equivalência, nomeámos membros para júris de exames de Internato e de graduação e 
auditámos resultados; atualizámos o nosso “site”, colaborámos com as Sociedades Científicas e 
tivemos uma forte presença internacional no EBCOG. 

Propomo-nos a um segundo mandato porque não podemos deixar de assumir a responsabilidade 
de projetos que temos em mãos, alguns por nós concluídos no inicio do mandato, mas só agora 
prontos para serem implementados, tais como o do novo programa de formação do internato e o 
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da luta por uma melhor gestão dos recursos humanos de um SNS em degradação, nomeadamente 
via concursos adequados, de provimento e de progressão nas carreiras. 

Recordamos que os Colégios das Especialidades são apenas órgãos consultivos da Ordem dos 
Médicos, mas as suas decisões são fortemente vinculativas, legitimadas pela idoneidade do corpo de 
especialistas que os forma, e por isso apelamos à participação eleitoral para que qualquer que seja a 
candidatura escolhida ela seja forte e representativa. 

 

Cumprimentamos todos com estima e consideração,  

renovando os principais pontos de ação lançados na candidatura ao primeiro mandato: 

1- Defesa do ato médico na nossa Especialidade. Sem preconceitos, abertos a inovações e a outros 
modelos, não vacilaremos no combate ao regresso aos maus resultados de modelos do passado, ou 
quaisquer outros não validados no nosso país, que possam por em causa os resultados a que 
chegámos em saúde materno-infantil. 

2- Promoção da prevenção e da avaliação justa de não conformidades da leges artis, através da 
seleção cuidadosa de peritos e de ações de formação e divulgação neste domínio. 

3- Formação com elevados níveis de competência técnico-profissional, em todas as fases da vida 
profissional, com especial foco no Internato da Especialidade, nos Ciclos de Estudos 
Especiais/Internatos das Subespecialidades e no desenvolvimento profissional contínuo previsto nas 
carreiras médicas, sem esquecer a necessidade de preparação do desenvolvimento profissional na 
fase de pré-aposentação. A nível dos Internatos implementaremos o novo programa de formação. 

4- Promoção da transparência na acessibilidade à formação e à acreditação, nas diversas áreas de 
diferenciação da Especialidade, designadamente, no que respeita ao acesso aos Internatos de 
Especialidade, às Subespecialidades e aos concursos de jovens Especialistas e de Consultores. 

5- Promoção da evolução técnico-profissional e científica da Especialidade, designadamente, através 
da consolidação de uma boa articulação com a Direção-Geral de Saúde, Sociedades Científicas, 
Escolas Médicas e Institutos de Investigação. 

6- Reforço de vias de articulação com os outros países, especialmente com os que, como nós, 
integram o EBCOG e a FIGO, sem esquecer que vivemos num mundo global. 

7- Planeamento de uma evolução demográfica digna e equilibrada da Especialidade. 

8- Facilitação da comunicação entre a direção do Colégio e os seus membros, através da participação 
em reuniões, desenvolvimento do portal eletrónico da Ordem dos Médicos, criado na direção 
anterior, e publicação mais expressiva de normas e orientações nas revistas da Especialidade.  

9- Intervenção ativa nas políticas de saúde relacionadas com a qualidade do exercício profissional na 
nossa Especialidade, designadamente no âmbito da carta hospitalar e da constituição das equipas de 
trabalho. 

10- Atenção à necessidade e oportunidade de atualização dos códigos de nomenclatura, atuando em 
conformidade. 
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Candidatos 

 

Efetivos 

António José Costa Lima da Cunha Braga 
Centro Materno-Infantil do Norte, Porto 

Cristina Isabel Nogueira da Silva 
Hospital de Braga e Escola de Medicina da Universidade do Minho 

Daniel Pereira da Silva 
Ex IPO, Coimbra 

João Francisco Montenegro Andrade Lima Bernardes 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Centro Hospitalar de S. João e Unidade Local de Saúde de Matosinhos – 
Hospital Pedro Hispano 

João Simão Neves Saraiva 
Hospital Garcia de Orta, Almada 

Jorge Natalino Ramos Lima 
Hospital CUF Descobertas e Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 

Maria do Céu Silva de Almeida 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Maria Cristina Gago de Sousa Guerreiro Robalo Ferreira 
Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa 

Maria Fernanda Roque Águas Lopes  
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Nuno Francisco Marques Nogueira Martins 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Hospital de S. Teotónio, Viseu 

Susana Ferreira Santo 
Centro Hospitalar Lisboa Norte- Hospital de Santa Maria e Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

 

Suplentes 

Carlos Manuel Alves Mendonça Veríssimo Batista 
Hospital Beatriz Ângelo, Loures e Hospital da luz, Lisboa  

José Manuel Mira Mendes Furtado 
Centro Hospitalar do Alto Ave, Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães 


