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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
ALEXANDRE REBELO MARQUES 

ANGELA SOFIA GAIRIFO MANUEL DIAS PEDRO 

AUGUSTO MANUEL FRIAS BARBOSA ROXO 

JOAQUIM AGOSTINHO MOREIRA DE CARVALHO 

JOSE MANUEL FREITAS MORNA RAMOS 

MARCOS AURELIO MATOS PINTO DE MIRANDA 

PAULO ALEXANDRE QUEIROZ RODRIGUES 

Suplente 

VICTOR MANUEL SALVADOR COELHO 

 

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

 

Porque estamos em tempo de eleições para os Colégios de Especialidades da Ordem 
dos Médicos para o próximo triénio, cumpre-nos apresentar uma lista, capaz de 
realizar os quatro desígnios a que nos propomos e pelos quais sempre nos 
bateremos. 

Assim e em primeiro lugar, na realização do Exame de Avaliação Médico-Desportivo, 
consideramos que este acto médico – agora em plataforma digital – seja realizado, 
exclusivamente, por médicos Especialistas em Medicina Desportiva ou médicos com 
Curso de Pós-Graduação em Medicina Desportiva, aprovado pelo Colégio da 
respectiva Especialidade. Em nossa opinião, somente com esta medida, poderá haver 
uma execução técnica com as garantias necessárias e exigíveis para os atletas de 
competição e/ou de alta competição. 

Como segundo ponto, porque existe uma escassez de médicos com a especialidade 
em Medicina Desportiva a nível nacional, propomo-nos a promover a entrada de mais 
elementos, mantendo as duas formas de concurso de acesso á especialidade: a 
institucional, por via das vagas concedidas anualmente pelo Ministério da Saúde – 
que deverão ser aumentadas – ou por via de uma apresentação curricular, a qual 
depois de avaliada, dará o acesso ao exame final com todo o rigor exigido nas provas 
habituais. Para tal, será importante e necessário a existência de maior número de 
instalações, credenciadas para a realização dos estágios específicos desta 
Especialidade, de modo que a formação dos candidatos seja adequada e 
devidamente assessorada. 
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O terceiro desígnio, prende-se com a importância de, Clubes, Federações e 
Associações/Associações de Médicos do Desporto – que usufruem do Estatuto de 
Utilidade Pública Desportiva - recrutarem para os seus quadros técnicos, médicos 
Especialistas em Medicina Desportiva, os quais, juntamente com outros técnicos 
ligados ao fenómeno desportivo, sejam eles, fisioterapeutas, nutricionistas, 
psicólogos e professores de educação física, constituirão a equipa multidisciplinar 
capaz de fazer reunir as condições necessárias e suficientes, para toda a formação 
técnica indispensável, no controlo e desenvolvimento desportivos. 

O quarto e último ponto da nossa candidatura, diz respeito ao facto da Especialidade 
de Medicina Desportiva da Ordem dos Médicos, se encontrar dependente das 
decisões do Ministério da Educação, que actualmente, gere e administra o desporto 
nacional. Seria importante e ainda mais eficiente, que a Medicina Desportiva, 
estivesse incluída nos serviços do Ministério da Saúde, que naturalmente conhece e 
controla os problemas ligados á saúde, onde facilmente se poderia adicionar a saúde 
do praticante desportivo de competição – até com múltiplos benefícios económicos, 
distribuídos por ambos os ministérios. 

Consideramos assim, que ficam bem explanadas as nossas intenções, para as quais 
reunimos um grupo de médicos Especialistas, com larga experiência, com 
conhecimentos técnicos e com outras Especialidades diversas, também com real 
disponibilidade temporal, para cumprir com as mudanças a que se propuseram. 

 Saudações Desportivas ! 

 


