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- LISTA  A  
  

ANA LUÍSA BETTENCOURT LUCAS DA SILVA 

EDITE MARIA SPENCER REIS 

ELSA SOFIA DA CRUZ MARTINS DE PINHO 

GONÇALO MANUEL CARVALHEIRO ENVIA 

IVO ALEXANDRE CARVALHO DOS REIS 

JOANA CRISTINA BRAZ PIRES E SILVA ABREU 

JOANA MARIA VILELA SERENO DA SILVA MONTEIRO GOULART 

MARIA JOSÉ RIGÓ DE ALBUQUERQUE GUIMARÃES COLAÇO 

MARTA DORA FREITAS ORNELAS 

PAULO ALEXANDRE DE AZEVEDO PEREIRA DOS SANTOS 

PAULO ALEXANDRE MIRANDA SIMÕES 

Suplentes 

JOSÉ FILIPE CHAVES PEREIRA PRAZERES 

VICTOR MANUEL BORGES RAMOS 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
MEDICINA GERAL E FAMILIAR DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

 

Proximidade – Profissionalismo – Participação – Proatividade 

 

Um mandato em continuidade 

 
A Medicina Geral e Familiar é a base do sistema de saúde em Portugal. Garante o acesso a 
toda a população, independentemente das suas características de género, idade, condição 
social e de vida ou estado de saúde. É um determinante major da equidade e da qualidade na 
prestação dos cuidados de saúde que cada um necessita, contribuindo significativamente para 
o desenvolvimento e sustentabilidade de cada cidadão e de todos em geral. 
Como em nenhuma outra especialidade médica, esta posição de charneira coloca desafios no 
dia-a-dia: 

 Ao nível da formação e da definição do quadro de competências de um médico 
candidato a especialista; 

 Ao nível do exercício e da concretização destas competências na prática clínica; 
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 Ao nível da organização e da alocação dos recursos físicos e humanos necessários para 
o funcionamento; 

 Ao nível da estrutura e do respeito pelo papel de liderança clínica; 
 Ao nível da proteção da saúde e da propiciação de ambientes salutogénicos; 
 Ao nível da deontologia e da proteção da relação médico-doente, da articulação com 

outras especialidades e do relacionamento com outros profissionais de saúde; 
 Ao nível da ética e do primado da pessoa como objetivo principal do exercício da Medicina. 

 
Enquadramento 
O Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos é um órgão técnico consultivo, composto por 
todos os médicos qualificados no exercício autónomo da área de diferenciação. É a voz da Ordem 
dos Médicos na elaboração de normas técnicas, de orientação clínica e outras relativas ao exercício 
profissional, participando ativamente nas atividades científico-profissionais da especialidade. 
No estrito respeito pela hierarquia da Ordem dos Médicos que centraliza a comunicação externa, 
conseguimos dinamizar a página eletrónica da Direção do Colégio tornando-a mais útil e atual na 
informação acessível aos colegas e ao público em geral. Estivemos também presentes nas redes 
sociais, nomeadamente no Facebook, conseguindo um canal de comunicação eficaz de e para os 
colegas, permitindo transmitir informação relevante, além de perceber rapidamente o sentimento 
dominante e os focos de insatisfação, e adequar a ação. Esta estratégia permitiu uma proximidade 
maior e mais efetiva entre os pares que representamos. 
O mandato que agora termina foi marcado sobretudo pela reforma do internato e pela 
resposta à pandemia da COVID-19. 
Chamou-se a formação dos nossos internos para o ambiente dos centros de saúde, 
abandonando a perspetiva de que os médicos de família necessitam obrigatoriamente de 
estágios hospitalares para o treino clínico, não obstante a necessidade de complementar a 
formação com competências específicas no diagnóstico, tratamento e orientação de doenças 
menos prevalentes e portanto menos prováveis de encontrar no ambulatório. 
Apesar de alguns constrangimentos próprios de um processo de mudança, esta reforma do 
internato, juntamente com a definição do perfil de competências do especialista em Medicina 
Geral e Familiar, foi um momento marcante no desenvolvimento profissional dos médicos de 
família portugueses e na afirmação da especialidade enquanto disciplina no seu corpo de 
conhecimentos e no seu quadro de competências. 
Conscientes de que o processo não está concluído, importa consolidar os princípios e perceber 
os problemas para atuar em conformidade. É fundamental estabilizar as condições de 
funcionamento deste novo modelo, desde logo nas que estão dependentes da Ordem dos 
Médicos e do Colégio de Especialidade, e continuando a trabalhar em articulação estreita com 
as estruturas do Ministério da Saúde com responsabilidade na formação: as coordenações do 
internato, as direções de internato e os orientadores de formação. 
A pandemia da COVID-19 provocou um autêntico terramoto na prática da nossa especialidade, 
com um impacto muito significativo na estrutura de recursos humanos, na gestão dos espaços e 
dos recursos físicos, na organização do trabalho e das metas a atingir, na perceção da nossa própria 
utilidade, no stress psicossocial e no relacionamento que mantemos com as pessoas que em nós 
confiam a sua saúde. Atentos à situação, procurámos sempre que a Ordem dos Médicos estivesse 
na linha da frente da defesa dos doentes, da população e dos médicos. Lamentamos que a decisão 
do poder executivo se tenha afastado significativamente de muitas das opções que colocámos à 
discussão, e que nos tenham levado à situação dramática que se vive atualmente nos centros de 
saúde e nos Cuidados de Saúde Primários com médicos forçados a um conjunto exorbitante de 
tarefas desenquadradas das reais necessidades de saúde da população, desenquadradas do seu 
perfil profissional e desenquadradas de uma lógica organizativa com sentido. No meio do jogo 
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dominante entre a perspetiva hospitalar orientada para a doença e a de saúde pública centrada no 
controlo epidemiológico, defendemos o primado da clínica e da personalização da decisão, como 
principal estratégia na gestão desta e de outras doenças, sem descurar a pessoa como um todo e 
as suas necessidades de saúde. 

 
O Futuro 
No futuro imediato continuaremos a apoiar o trabalho diário dos especialistas em Medicina 
Geral e Familiar, contribuindo ao nível da Ordem dos Médicos, do Conselho Nacional e dos 
Conselhos Regionais para que sejam garantidas aos médicos de família as condições de 
exercício com dignidade e justiça, em respeito pelo seu perfil de competências. Queremos 
poder retomar o contacto assistencial de proximidade, ao mesmo tempo que sentimos a 
necessidade de assegurar o funcionamento de tecnologias eficientes de comunicação à 
distância capazes de melhorar a acessibilidade atual e futura. 

 
As prioridades e estratégias 
Definimos três eixos estratégicos e um conjunto de prioridades para o triénio que se avizinha: 

1. Perfil do Especialista e Internato Médico 
 Reajustamento do perfil de competências do especialista em Medicina Geral e 

Familiar, tendo em conta a profunda modificação decorrente da crise da 
Covid-19 nos setores público, privado e social; 

 Reflexão e implementação de melhorias sobre a reforma do Programa de 
Internato de Medicina Geral e Familiar atual, mantendo a comunicação e 
entendimento eficientes com as Coordenações de Internato e Grupos de 
elaboração de Provas (Teste de Escolha Múltipla e Casos Clínicos); 

 Consolidação e promoção dos novos critérios para Certificação de Idoneidades 
formativas, e criação de instrumentos com vista ao desenvolvimento 
continuado das Unidades e Comunidades formativas. 

 
2. Desenvolvimento da Especialidade de Medicina Geral e Familiar 

 Produção de novo conhecimento pela promoção de uma cultura de 
investigação, em colaboração com os departamentos universitários e centros 
de investigação de Medicina Geral e Familiar; 

 Criação de grupos técnicos específicos, em colaboração com as associações e 
sociedades científicas portuguesas, com o objetivo de refletir sobre tópicos 
relevantes em MGF, como a formação contínua, a qualidade assistencial, a 
liderança, os sistemas de informação e comunicação, a ética e a investigação 
clínica; 

 Reflexão sobre os modelos organizativos em Medicina Geral e Familiar, 
promovendo a resposta mais adequada à comunidade tendo em conta as 
circunstâncias pessoais e/ou aspirações científicas e académicas do médico. 

 
3. Cuidados de Saúde à População 

 Implementação de uma telemedicina eficiente, complementar à consulta 
presencial, e respeitando os interesses do médico e do doente; 

 Enquadramento de estratégias integradas de resposta à doença aguda, tendo 
em conta a organização do trabalho em equipa nas unidades de saúde e o 
atendimento em horário alargado nas unidades e nos serviços 
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complementares, em colaboração estreita com os serviços de triagem pré-
hospitalar e com as urgências hospitalares; 

 Valorização do papel do especialista em Medicina Geral e Familiar enquanto 
provedor do plano de saúde do doente e líder da equipa de saúde; 

 Integração dos circuitos dos doentes nos percursos entre serviços de saúde e 
entre especialidades, nomeadamente na referenciação e alta hospitalar, 
promovendo a uma adequada articulação interinstitucional; 

 Com a definição dos “tempos padrão”, estabelecimento de um quadro de 
referência qualitativo e quantitativo sobre o padrão desejável de exercício em 
MGF, adaptável às circunstâncias locais; 

 Dinamização de um programa integrado de promoção da literacia em saúde 
como forma de maximizar a participação responsável das pessoas nos seus 
próprios processos de saúde e de doença. 

 
A nossa visão 
À linha de ação que norteou a estratégia do atual mandato acrescentamos um novo P. 
Queremos continuar a representar a Proximidade, o Profissionalismo, e a Participação, e 
pretendemos fazê-lo Proativamente: 

MGF-4P: Proximidade, Profissionalismo, Participação, Proatividade 

A antecipação, seja em termos preventivos como em termos das apresentações precoces da 
história natural das doenças, faz parte da nossa matriz fundamental enquanto médicos de 
família. É esta proatividade que queremos para um novo mandato, marcando a agenda da 
saúde, baseando o sistema nos Cuidados de Saúde Primários, e orientando os cuidados para os 
problemas concretos das pessoas e dos médicos. 
Como na nossa prática com os doentes, promoveremos a proximidade do contacto com os 
colegas no terreno, implementando canais ativos e efetivos de comunicação, que possibilitem 
uma interação contínua capaz de aproximar a Ordem aos médicos que representa, ao seu 
serviço e para o seu serviço. 
Pretendemos uma Medicina Geral e Familiar de excelência na atuação dos seus profissionais, 
definindo o perfil dos especialistas e provendo para a sua contínua atualização, com regras 
bem definidas e objetivos claros. 
Da mesma forma que integramos outros profissionais na nossa prática clínica em sistemas de 
referenciação ou de consultadoria, entendemos que a união de esforços é geradora de valor 
acrescentado nas organizações. Estamos disponíveis para participar em todos os fóruns que 
envolvam a especialidade de Medicina Geral e Familiar e os seus médicos, numa perspetiva de 
contribuir ativamente para melhores soluções para os diferentes problemas. 

 
O nosso compromisso 
Enquanto órgão consultivo da Ordem dos Médicos, o Colégio de Especialidade estará sempre 
subordinado ao estatuto, com respeito pela hierarquia efetiva dentro da nossa Ordem. A 
Ordem dos Médicos tem de falar a uma só voz e essa voz é a dos órgãos estatutariamente 
competentes. A especialidade de Medicina Geral e Familiar é a maior em termos de número de 
inscritos entre todas as especialidades em Portugal, e ocupa uma posição de charneira entre a 
população e os serviços de saúde e entre os próprios serviços médicos entre si. Esta situação 
coloca-nos numa posição particularmente relevante no que à Saúde diz respeito, de que temos 
consciência e de que não nos demitimos nas responsabilidades que acarreta. Não obstante o 
respeito institucional que nos compromete com a estrutura da Ordem dos Médicos, seremos 
um parceiro ativo na defesa intransigente de um exercício de rigor na nossa especialidade, de 
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respeito mútuo nas interações que estabelecemos com as outras especialidades médicas e 
restantes profissionais de saúde, e de compromisso ético e deontológico. 

 

Somos candidatos à Direção do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar,  
pela Medicina Geral e Familiar, pelos doentes, e por uma verdadeira saúde em Portugal. 

 

Lista candidata à Direção do Colégio 

Ana Luísa Bettencourt Lucas da Silva (OM 48392) – Angra do Heroísmo (RAA) 

Edite Maria Spencer Reis (OM 28857) – Beja 

Elsa Sofia da Cruz Martins de Pinho (OM 37709) – Aveiro 

Gonçalo Manuel Carvalheiro Envia (OM 51233) – Lisboa 

Ivo Alexandre Carvalho dos Reis (OM 49963) - Coimbra 

Joana Maria Vilela Sereno Silva Monteiro Goulart (OM 48359) – Porto 

Joana Cristina Braz Pires e Silva Abreu (OM 54114) - Lisboa 

Maria José Rigó de Albuquerque Guimarães Colaço (OM 23253) - Lisboa 

Marta Dora Freitas Ornelas (OM 45026) - Funchal (RAM) 

Paulo Alexandre de Azevedo Pereira dos Santos (OM 35952) – Porto 

Paulo Alexandre Miranda Simões (OM 29261) - Algarve 

 
Suplentes: 

Victor Manuel Borges Ramos (OM 16148) 

José Filipe Chaves Pereira Prazeres (OM 45796) 

 
Assessores: 

André Filipe dos Santos Reis (OM 45725) - Bragança 

Inês Rosendo Carvalho e Silva Caetano (OM 45383) - Coimbra 

Mónica Sofia Cruz Fonseca (OM 56967) - Lisboa 

Rute de Fátima Arnelas Teixeira (OM 36294) - Braga 

 


