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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
AUGUSTO RENATO RODRIGUES PINHO 

JOSÉ EDUARDO FERREIRA LEAL 

LUIS MIGUEL COSTA DE MENDONÇA GALAIO 
MARIA ISABEL DA COSTA ANTUNES 

MÁRIO LUÍS DA SILVA MIRANDA 
MÁRIO NELSON MORAIS FREITAS 

NUNO VILA-VERDE FRANCO ESGUELHA 

PEDRO GUSTAVO PACHECO BARREIROS DOS REIS 
RUI MIGUEL DA COSTA E SILVA 

TERESA MARIANA FARIA PINTO 
VITOR MANUEL LUZ FERNANDES DA COSTA 

 
Suplentes 

ANA ISABEL PACHECO MEDEIROS AMARAL 

CÉSAR LUIS GUIANCE DE BETTENCOURT 

 

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

 

POR UMA NOVA MEDICINA DO TRABALHO 

A nossa candidatura ao Conselho Diretivo (CD) do Colégio da Especialidade de Medicina do 

Trabalho (CEMT) da Ordem dos Médicos (OM), no triénio 2021 a 2024, é uma candidatura 

por uma nova Medicina do Trabalho, assente na exigência de rigor científico e na qualidade 

das suas práticas, realizadas com total independência e no respeito pela ética e deontologia 

médicas, tendo como valor absoluto a defesa da saúde, e da dignidade humana, de todos 

aqueles que trabalham. 

Esta é uma candidatura de continuidade que reúne um grupo experiente de profissionais, 

preocupados com a evolução da especialidade, em particular com incumprimento da 

legislação em vigor, situação agravada pelo contexto de pandemia pela COVID-19, onde a 

Medicina do Trabalho se revelou imprescindível e insubstituível, adquirindo uma visibilidade 

que não possuía. 

Candidatamo-nos a um novo mandato conscientes da dificuldade do caminho que falta 

percorrer, com a firme convicção de que a OM é um parceiro institucional fundamental na 

procura das soluções que o país carece em termos de saúde do trabalho. 
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Alicerçamos a nossa proposta de atuação em três pilares fundamentais: (1) melhoria da 

formação dos especialistas, (2) aumento sustentado do número de especialistas e (3) 

promoção e fiscalização das boas práticas e da qualidade técnica no exercício da medicina, 

pelos profissionais deste Colégio. 

Pretendemos consolidar o reconhecimento da Medicina do Trabalho e o seu papel na 

sociedade do século XIX, perante os órgãos de governo, das instituições públicas e privadas, 

da restante comunidade da saúde e da população em geral, num momento em que a 

Medicina do Trabalho exercida com qualidade, não é, ainda, um bem disponível a toda a 

população trabalhadora. 

Vamos manter o diálogo com as entidades públicas, as sociedades científicas e profissionais, 

as associações patronais e sindicais, as empresas e os trabalhadores, propondo contributos 

em matéria de saúde do trabalho. Neste âmbito, a Direção do Colégio integra já a Comissão 

de Revisão da Lista de Doenças Profissionais e espera, em articulação com a Coordenação de 

Saúde Ocupacional da DGS, contribuir ativamente para a desmaterialização da Ficha de 

Aptidão para o Trabalho (FAT) já no ano de 2021, ferramenta fundamental para a regulação 

da atividade dos Médicos da Trabalho e para a minimização da má prática e usurpação de 

competências por outros profissionais não habilitados. 

Urge proceder à revisão do Regime Jurídico para a Promoção da Segurança e Saúde do 

Trabalho, desajustado da atual realidade socio-laboral, fundamental para se assegurar uma 

Medicina do Trabalho acessível a todos os que dela necessitam. Dezenas de reuniões e 

vários grupos de trabalho, onde contribuíram ativamente a OM, a DGS, a ACT, as Sociedades 

profissionais, os Sindicatos e as Associações patronais, nada se alterou. Nunca tantos foram 

reduzidos a tão pouco. 

Os processos de licenciamento, inspeção e auditoria da atividade dos serviços de Saúde do 

Trabalho e dos Médicos do Trabalho, devem ser coordenados e realizados por especialista 

em Medicina do Trabalho, sendo inaceitável que técnicos com outras formações assumam 

esta responsabilidade. 
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É patente, e incontestável, a melhoria da qualidade da formação conseguida, desde 2013, 

pela frequência do internato médico na área de especialização da Medicina do Trabalho, 

com toda uma nova geração de especialistas que serão a base e a sustentação desta “nova 

Medicina de Trabalho” pela qual nos candidatamos. 

Foi ainda possível, ao fim de 14 cursos, encerrar o Plano Transitório de Formação (PTF) em 

MT, assegurando que as condições e os critérios para obtenção do título de especialista são 

os mesmo de qualquer outra especialidade médica: internato específico da especialidade e 

equiparação curricular através da candidatura ao abrigo dos artigos 124º e 125º do Estatuto 

da OM. 

Orgulhamo-nos também, em nome da OM, de termos contribuído decisivamente para o 1º 

Exame Europeu da Especialidade de Medicina Ocupacional, em estreita colaboração com a 

Secção de Medicina Ocupacional da União Europeia de Médicos Especialistas (UEMS). 

Assim, é nosso compromisso, para com todos os especialistas em Medicina do Trabalho: 

1. Continuar a lutar para que todos os que trabalham tenham acesso a uma Medicina do 

Trabalho de qualidade, independentemente do setor, público ou privado, da área de 

atividade económica, dos vínculos contratuais ou de outros considerandos que, reduzam, 

ameacem ou ponham em causa o seu direito constitucional à saúde do trabalho. 

2. Apoiar todos os colegas que, neste momento particularmente difícil, continuam no 

exercício da sua atividade profissional, assegurando o normal funcionamento das empresas. 

3. Defender a OM como única entidade com competência para definir o programa de 

formação na área de especialização da Medicina do Trabalho, para acesso ao título de 

especialista e, de acordo com os seus estatutos, conferir habilitação e idoneidade para o 

exercício da profissão. 

4. Repudiar o exercício da Medicina do Trabalho por médicos sem habilitação reconhecida 

pela OM, sejam quais forem os seus promotores, excluindo, desde já, a possibilidade deste 

exercício poder vir, no futuro, a ser alargado a outros profissionais de saúde. 
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5. Continuar ativamente o diálogo com o Ministério e Secretaria de Estado da Saúde, para 

implementação dos serviços de Medicina do Trabalho em todo o Serviço Nacional de Saúde, 

assim como em todos os serviços da Administração Central e Local. 

6. Propor soluções objetivas para minimizar o impacto do reduzido número de especialistas 

nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, situação que exigirá a priorização de 

especialistas na liderança de empresas de risco elevado, de empresas com elevado número 

de trabalhadores e na coordenação das empresas prestadoras de Serviços Externos locais. 

7. Revisão do Programa de Formação na área de especialização da Medicina do Trabalho, 

onde, entre outros aspetos, perante a insuficiência de capacidade formativa das unidades do 

Serviço Nacional de Saúde, iremos propor o alargamento faseado da idoneidade formativa a 

outras instituições de saúde públicas ou privadas. 

8. Promover o diálogo entre a OM, as escolas médicas, as sociedades científicas e 

profissionais, com vista à operacionalização de um modelo de formação contínua e 

atualização técnico-científica dos Médicos do Trabalho em exercício. 

9. Promover, logo que possível, a realização de Assembleia Geral do CEMT, dando espaço 

aos especialistas para partilha de experiências e ideias que permitam o crescimento da 

especialidade. 

10. Contribuir para a continuação do projeto do Exame Europeu da Especialidade da UEMS 

(União Europeia de Médicos Especialistas), propondo a possibilidade deste mesmo exame 

poder vir a ser realizado presencialmente em Portugal, integrando esta habilitação nos 

programas de validação de competências curriculares. 

Ana Isabel Amaral (Sul-Açores) / César Bettencourt (Sul-Madeira) / Ferreira Leal (Norte) /  
Isabel Antunes (Centro) / Luís Galaio (Sul) / Mário Freitas (Norte) / Mário Miranda 

(Norte) / Nuno Esguelha (Sul) / Pedro Reis (Sul) / Renato Pinho (Norte) / Rui Miguel 

Silva (Centro) /Teresa Pinto (Norte) / Vitor Costa (Centro) 

 


