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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  B  
  
DIANA SANTOS FERREIRA 

DIOGO JOÃO TAVARES DIAS 

JOSÉ HENRIQUE DA COSTA JONES 

JOSÉ HENRIQUE FUENTES GOMES PEREIRA 

JOSÉ PEDRO DE PINHO MARQUES 

LUIS MARLI ARAÚJO SALGUEIRO MORENO 

NELSON FILIPE ROMEU PUGA COSTA 

 

Suplente 

ARTUR AUGUSTO TEIXEIRA PEREIRA DE CASTRO 

 

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

 

Por que nos candidatamos 

A iniciativa para formar esta lista partiu de um conjunto de colegas que partilham uma nova visão 
para melhorar o estado da Medicina Desportiva (MD) portuguesa, dada a atual ausência de 
perspetivas favoráveis para o seu desenvolvimento. Este grupo entende reunir o conhecimento e a 
experiência necessários para, caso seja eleito, contribuir de forma ativa e enérgica para a melhoria 
da qualidade da MD praticada em Portugal. 

 

MENSAGEM-CHAVE 

Por uma Medicina Desportiva de qualidade e reconhecida na comunidade médica e na sociedade. 

 

A NOSSA MISSÃO 

1. Definir a identidade da especialidade.  
 A MD tem de ser vista como a especialidade que se dedica ao tratamento e prevenção das 

doenças e lesões no praticante de atividade física (independentemente da idade, comorbilidades 
e nível desportivo/competitivo) e no desportista. 

2. Aumentar o reconhecimento da especialidade de MD na comunidade médica e sociedade em 
geral.  

 Sessenta anos após a fundação da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva (1961) e 40 anos 
após o reconhecimento da especialidade pela Ordem Dos Médicos (OM), a maioria dos 
portugueses ainda não sabe que esta existe como especialidade autónoma e independente. O 
mesmo se passa entre os nossos pares, porquanto a maioria desconhece a existência da 
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especialidade, as suas competências e âmbito de atuação. Os que já ouviram falar dela associam-
na sobretudo aos exames médico-desportivos (EMD). Muitos ainda creem que a MD é uma área 
de diferenciação da Ortopedia e MFR. Urge fazer algo para mudar este paradigma. 

3. Contribuir para a uniformização da formação e competências do especialista em MD em Portugal 
e melhoria da capacidade técnico-científica dos futuros médicos especialistas. 

4. Valorizar o momento da consulta de exame médico-desportivo.  

5. Enquadrar devidamente o médico especialista em MD no SNS e no sector privado de saúde 

6. Zelar para que o exercício da MD se restrinja a médicos com habilitação reconhecida pela OM.  
 Envidar todos os esforços para que seja legalmente clarificada a idoneidade e a qualificação 

necessárias à habilitação do uso do título de especialista em MD e à realização de consultas de 
“Medicina Desportiva”, bem como outros atos médicos de MD, desenvolvidos de forma não 
regulada por médicos sem habilitação reconhecida pela OM.  

7. Fomentar a produção científica em Portugal na área da MD, em articulação com as Sociedades 
Científicas, estabelecimentos de ensino superior e outras entidades. 

 

Objetivos estratégicos e plano de ação 

1. Definir a identidade da especialidade e aumentar o seu reconhecimento entre colegas de outras 
especialidades e junto do cidadão comum 

A. Alterar o nome da especialidade para “Medicina Desportiva e do Exercício”  

B. Usar os meios da OM para divulgar a especialidade junto dos colegas – MD como especialidade 
que se dedica à promoção da saúde e ao tratamento e prevenção das doenças e lesões no 
praticante de atividade física e no desportista.  

C. Recorrer à comunicação social para transmitir mensagens-chave sobre quais as áreas de 
intervenção e corpo de conhecimento técnico-científico da especialidade.  

D. Estar presente no maior número possível de eventos científicos de outras especialidades a falar 
especificamente da MD (as suas competências, especificidades e papel na Medicina e saúde 
das populações), contribuindo para que a identidade se vá formando. 

2. Promover alterações no que respeita ao acesso à especialidade de MD 

A. Reformular o programa do Internato de Formação específica (IFE) em MD (programa, 
conhecimentos, competências e avaliações) 

B. Incentivar, junto de entidades públicas e privadas, a apresentação de candidaturas para 
obtenção de idoneidade formativa nas diferentes valências do programa de formação do IFE 
em MD. 

C. Promover a abertura de vagas para IFE em MD no SNS e no setor privado da saúde. 

D. Alterar os critérios de avaliação das candidaturas a exame à OM. Definir de forma clara e 
objetiva os conhecimentos e competências necessários para futuros candidatos ao exame.  

E. Redefinir critérios de avaliação no exame de especialidade (exame final de IFE e exames à 
ordem) 

3. Valorizar o momento da consulta de Exame Médico-Desportivo (EMD) propondo alterações à 
legislação que passarão por: 
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A. Rever a periodicidade com que a lei obriga à realização do EMD 

B. Rever o formulário do EMD e seus conteúdos  

C. Equivaler a realização de um EMD a uma consulta médica de especialidade. 

D. Promover a realização da consulta de EMD por médicos com diferenciação para tal.  

E. Informatização do EMD 

F. Promover uma discussão nacional e abrangente no que respeita ao modelo atual de Exame 
de sobreclassificação (dupla subida de escalão) 

4. Contribuir para o adequado enquadramento do médico especialista em MD no SNS e no sector 
privado de saúde 

A. Promover reuniões com o ministério da Saúde e Administrações Regionais de Saúde (ARS) 
com o propósito de encontrar o melhor enquadramento para os especialistas de MD no 
SNS 

B. Promover reuniões com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) com o 
propósito de discutir a forma como a MD e os seus especialistas colaborarão com a 
instituição.  

C. Promover reuniões com as Federações Desportivas. 

D. Promover reuniões com as instituições seguradoras com o propósito de incluir as 
consultas de MD nas listas de consultas comparticipadas.  

MAIS-VALIAS DA NOSSA LISTA 

Os médicos de Medicina Desportiva que fazem parte da nossa lista conhecem bem a realidade da 
MD portuguesa e estão convictos de que podem contribuir para a sua melhoria. Este grupo de 
colegas candidatos ao colégio da especialidade acredita que as suas diferentes experiências 
profissionais no âmbito da carreira médica de MD podem trazer importantes mais valias a este 
projeto, nomeadamente: 

 Trata-se de uma equipa constituída, na sua quase totalidade, por colegas que têm na MD a sua 
única especialidade. 

 Esta equipa é constituída maioritariamente por especialistas que fizeram o internato de 
formação específica em MD, sendo composta por clínicos de reconhecida competência no 
panorama da MD portuguesa. 

 Experiência profissional rica e diversa dos seus elementos, de mérito reconhecido, com 
trabalho desenvolvido em algumas das mais reputadas instituições desportivas e de ensino 
nacionais. 

 Capacidade de construção de uma rede de comunicação e de contactos institucionais (nacional 
e internacional) que promova a partilha de conhecimento, experiência e oportunidades de 
desenvolvimento técnico-científico a todos os especialistas de MD 

Temos a motivação, energia e vontade necessárias para melhorar o atual paradigma da Medicina 
Desportiva, pelo que pedimos a vossa confiança neste importante momento de mudança, para que 
possamos iniciar um projeto que elevará a qualidade e reconhecimento da MD portuguesa, a nível 
nacional e internacional. 
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Resumos Curriculares 

José Pedro Marques (53667 SR Norte) 
Albergaria-A-Velha, 1987 / Licenciatura com mestrado integrado FMUP 2011 / IFE Medicina Desportiva 

CHUC 2013-17 / Especialista em Medicina Desportiva 2017 / Unidade de Saúde e Performance da FPF 
(2015-presente) / Associação Académica de Coimbra (2013-2016) / Membro da direção SPMD 
 

Henrique Jones (26374 SR Sul) 
Setúbal, 1957/ Licenciatura FCML 1982 / Especialista em Ortopedia e Traumatologia 1994 / 

Especialista em Medicina Desportiva 1995 / Ex-Médico dos Centros de Medicina Desportiva de Setúbal 

e Lisboa / Médico da Seleção Nacional de Futebol 2000-14 / Ex Vice-Presidente do Comité Médico da 
UEFA / Presidente da European Sports Medicine Associates of ESSKA 2018-2020 / Ex Vice-Presidente 

da SPMD 
 

Nelson Puga (28923 SR Norte) 
Vila Nova de Cerveira, 1959 / Licenciado ICBAS 1984 /Especialista em Medicina Desportiva 1984/ FC 

Porto (1985 – presente); Diretor Clínico desde 2010 / FP Voleibol (1985 – presente); Diretor Clínico 
desde 1994 / CMDP (1985 – presente) 
 

Diana Santos Ferreira (50136 SR Centro) 
Coimbra, 1984 / Licenciatura com mestrado integrado FMUC 2009 / Especialista em Medicina 

Desportiva 2017 / IOC Diploma in Sports Medicine / SL Benfica / Assistente convidada NOVA Medical 
School / Estudante PhD NOVA Medical School 
 

Luís Moreno (48117 SR Sul) 
Viana do Castelo, 1983 / Licenciado FCML 2008 / Oficial Médico Exército Português / Especialista em 
Medicina Desportiva 2019 / Unidade de Saúde e Performance da FPF (2018-presente) / Unidade de 

Reabilitação Cardíaca, Hospital Santa Cruz 
 

Diogo Dias (57673 SR Norte) 
Santo Tirso, 1990 / Licenciatura com mestrado integrado FMUC 2014 / IFE Medicina Desportiva CMDP 

2016-19 / Especialista em Medicina Desportiva 2020 / FC Porto (2016-presente). CMDP (2016-
Presente) / FP Voleibol (2016-presente) 
 

José Gomes Pereira (31417 SR Sul) 
Lisboa, 1955 / Licenciado em Educação Física (1980) e Medicina (1987) / PhD Ciências do Desporto; 

Professor Catedrático; Especialista Europeu em Medicina Desportiva / Diretor Clínico FPF (1990-93); 

Diretor Clínico do Sporting CP (2000-11) / Diretor clínico do COP (2016 -presente) / Fellow e 
Professional Member do European College of Sport Science e ACSM 
 

Artur Pereira de Castro (18943 SR Sul) 
Luanda, 1954 / Licenciado FCML 1978 / IFE Medicina Desportiva CMDP 2016-19 / Especialista em 

Medicina Desportiva 1989 / Especialista em Ortopedia e Traumatologia 1994 / Médico da FP Andebol 

(1985 a 2001) / Médico do Sporting CP (2000-11) / Médico da delegação portuguesa Jogos Olímpicos 
2000, 2004 e 2012 / Diretor Clínico do COP (2008/2013) / Membro da direção SPMD 

 


