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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

ALEXANDRE ANDRÉ GASPAR DE CAMÕES BARBOSA 

ANTÓNIO PEDRO PINTO CANTISTA 
BÁRBARA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ TEIXEIRA PINTO RODRIGUES 

EDUARDA SANDRA DIOGO MARTINS AFONSO PIRES 
FERNANDO ANTÓNIO BOTELHO DE ALMEIDA 

LUIS JORGE ASCENSÃO JACINTO 
MARIA INÊS SIMÕES DE CAMPOS 

PAULO FILIPE DOS SANTOS DE MELO MARGALHO 

PEDRO EMANUEL BAPTISTA DE MELO SIMÕES DE FIGUEIREDO 
 

Suplentes 
JORGE MANUEL COSTA LAINS 
CATARINA MARIA DA CUNHA CAVALHEIRO AGUIAR B. BOTELHO ALMEIDA 

 

 
PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 

MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS 
 

“OUVIR OS FISIATRAS, AFIRMAR A ESPECIALIDADE” 

Introdução 

A Lista “A” recandidata-se à Direcção do Colégio da Especialidade de Medicina Física e de 

Reabilitação (MFR) da Ordem dos Médicos sob o mesmo lema do anterior mandato: “Ouvir os 

fisiatras, afirmar a especialidade”. Foi esse o nosso modo de trabalhar nos 3 anos que já 

levámos de exercício. Pensamos que a frase continua a transmitir bem as razões da nossa (re) 

candidatura e os seus propósitos.  

Um terço do nosso mandato foi condicionado pela conjuntura pandémica. Todos vivemos 

intensamente estes dificílimos tempos que marcam definitivamente os nossos dias. A Saúde 

reassumiu-se, como tema central de toda a nossa vida: social, económica e científica. O 

impacto da COVID – 19 pôs também à prova a especialidade de Medicina Física e de 

Reabilitação. A pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde, recorde-se, a 13 de 

Março de 2020. É de salientar, antes de mais, que o nosso Colégio já antecipara esta 

possibilidade. Prova disso: a marcação dos exames finais do internato para a semana com início 

a 9 de Março. Fomos claros, taxativos, não facilitámos. Tivemos a total compreensão e 

colaboração dos Júris. Esta atitude permitiu-nos não atrasar os exames e as titulações. 

Igualmente, no âmbito das nossas funções e face ao impacto assistencial que levou à 

suspensão de actividade de sectores de internamento e ambulatório dos cuidados de MFR, teve 

o nosso Colégio pronta intervenção, através da imediata emissão de um primeiro comunicado 

publicado no website da Ordem dos Médicos, de um segundo comunicado que praticamente 

constituía já um conjunto normativo de procedimentos face à pandemia, alerta do ponto de 

vista de orientação de como se devia desenrolar a actividade clínica na área da especialidade. 
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Neste contexto, fomos chamados a colaborar na elaboração da Norma da Direcção Geral de 

Saúde. Fizemo-lo em estreita colaboração com a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de 

Reabilitação, entre outras entidades. 

Na já denominada “segunda vaga” da pandemia enfrentámos uma situação extremamente 

complicada, nomeadamente com o encerramento de camas de internamento em MFR, 

suspensão de consultas e tratamentos, recrutamento de médicos internos para actividades fora 

do seu âmbito formativo. Temos sabido reagir. Convocámos e realizámos inúmeras reuniões. 

Interviemos nos órgãos nacionais, particularmente na Reunião Geral de Colégios. Elaborámos 

um parecer com um plano destinado a defender a qualidade dos internatos e a viabilizar a sua 

conclusão em prazos úteis e razoáveis. 

Este é o nosso futuro mais próximo. Saber enfrentar o que nos espera num mar de incertezas 

da evolução pandémica é o nosso primeiro desiderato. Contudo não podemos ficar reduzidos a 

esta dimensão por mais complexa que ela se nos apresente. Continuamos empenhados numa 

linha de acção que iniciámos no mandato anterior e que queremos continuar. Expomos, assim, 

o nosso programa eleitoral nos pontos a seguir enunciados. 

Programa Eleitoral da Lista A 

1. Ouvir e interpretar as ideias, preocupações, sugestões, críticas e projectos dos 

especialistas de MFR, procurando integrá-las numa lógica de actuação consequente da 

Direcção do colégio. 

2. Afirmar a MFR pela sua missão social ímpar. Para isso impõe-se começar pela base. Isto é, 

devemos dar especial atenção à formação profissional. Queremos manter actualizados os 

conteúdos do programa do Internato e pugnar pela sua qualidade. Vamos lutar pela defesa 

das condições necessárias para uma efectiva diferenciação dos diversos estágios 

parcelares, exigindo o cumprimento escrupuloso dos normativos laborais hospitalares a 

que obedece a integração dos médicos internos, impedindo nomeadamente 

constrangimentos aos tempos da sua formação, em detrimento de necessidades 

conjunturais de trabalho hospitalar que, de todo, não lhes cabe. 

3. Rever os critérios de avaliação e classificações atribuídas no internato, face a uma situação 

que, reconhecidamente, urge mudar. Queremos proporcionar bons estágios para atingir 

níveis elevados de preparação, justificando-se nesta lógica uma exigência avaliativa. 

4. Defender a qualidade do exercício profissional. Bons especialistas necessitam e merecem 

condições dignas de trabalho, em que se incluem não tão-somente aspectos materiais de 

instalações e equipamentos (são necessárias mais certificações com a nossa participação) 

mas igualmente o cumprimento de leis e normas indispensáveis a um desempenho clínico 

que se pretenda de excelência.  

5. Nesse exercício impõe-se desde logo a completa defesa do ACTO MÉDICO. Não se 

compreende como Portugal não segue esta defesa com o mesmo rigor que os seus 

parceiros da União Europeia. Para nós este é um ponto fundamental da defesa da 

profissão e especialidade e da sua superior missão de tratamento dos doentes à sua 

RESPONSABILIDADE. A actuação do médico especialista em MFR pressupõe portanto a 

responsabilidade do diagnóstico e da prescrição terapêutica. Estes são dois princípios de 

que não iremos nunca abdicar. 
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6. Lutaremos por um exercício de forte dedicação ao nosso Serviço Nacional de saúde. 

Contem com a nossa total lealdade ao nosso serviço público. Mas contem também com a 

nossa exigência. Não podemos esquecer a defesa intransigente das carreiras médicas e o 

absoluto desprezo a que têm estado votadas. 

7. Lutaremos com iguais forças na defesa da Medicina Privada, Convencionada e do Sector 

Social. Queremos mesmo fazer a diferença neste particular. É tempo de se reconhecer que 

durante as últimas décadas o sector “não estatal” foi o baluarte assistencial da MFR 

portuguesa. Queremos um Sistema Nacional de Saúde inclusivo, integrado, funcional, 

pragmático, justo socialmente. Defendemos intransigentemente o sector público mas de 

modo algum desvalorizamos o privado. É tempo de fazer a sua verdadeira promoção. A 

evolução verificada nos últimos anos aponta para o crescimento dos números do 

atendimento em hospitais e clínicas privadas. Os subsistemas e os seguros de saúde 

complementam cada vez mais o SNS. O Colégio de MFR quer estar presente nesta 

realidade para assegurar um correcto caminho do desenvolvimento da especialidade 

nestes novos rumos. 

8. Queremos, afincadamente, estar ao lado do nosso Bastonário e da nossa Ordem. 

Queremos colaborar com todos os seus órgãos, nomeadamente com os outros colégios. 

Queremos manter com as outras especialidades uma relação de excelência. A 

multidisciplinaridade e pluricompetência da MFR conduzem a esta natural colaboração. Os 

estágios parcelares durante o internato, o desenvolvimento de caminhos comuns e a 

definição das áreas de competência manter-se-ão nos nossos desígnios de progresso. 

9. Queremos prosseguir na nossa colaboração com as instituições internacionais, 

particularmente com a Secção de MFR da União Europeia de Médicos Especialistas. A 

recente terceira edição do Livro Branco Europeu de MFR provou a massiva e decisiva 

participação portuguesa. Devemos estar orgulhosos. As definições, conceitos e princípios 

do Livro Branco consubstanciam as ideias que queremos respeitar e desenvolver no colégio 

de MFR. A participação recorde de médicos internos portugueses no Exame do Board 

Europeu é outro dos factos salientes. No presente ano tivemos 12 candidatos de Portugal 

num total de 73 examinandos de 13 países.  

10. Queremos finalmente estar ao lado dos nossos doentes, Eles são a razão da nossa 

profissão. Tudo o que possamos alcançar deve ser para eles. Só assim podemos justificar a 

força da nossa razão. Queremos defendê-los. No SNS ou no sector privado. Não 

deixaremos que critérios economicistas de Estado ou de Mercado condicionem os cuidados 

de saúde que todos eles merecem. 

 

Viva a Medicina Física e de Reabilitação! 

 


