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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

AGATA JOANA GUERRA CERDEIRA PERES FRANGOLHO MENDES DA GRAÇA 

ANA MAFALDA FONTES PINTO DOS REIS 

CÉSAR ALEJANDRO PARADINHA NUNES 
CRISTINA MARIA GIESTA RAMOS 

GRAÇA MARIA DE SÁ NUNES 
JOSÉ ANTÓNIO MAROTE FRANCO 

LUIS PEDRO OLIVEIRA DE MELO FREITAS 

LUISA FERNANDA LEITE FERREIRA DE VASCONCELOS SAMPAIO 
PEDRO LUIS MIGUEZ FERRO VILELA 

 

Suplentes 
FERNANDO MANUEL DA COSTA REIS 

INÊS PATRICIA MARQUES DA SILVA CARREIRO 

 

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

 
Respeitando o passado, cuidando do presente e preparando o futuro 

 
Esta lista apresenta-se com os seguintes COMPROMISSOS de honra perante os seus pares: 

 Defender uma especialidade de NEURORRADIOLOGIA UNIFICADA, nas suas diferentes particularidades, 

nomeadamente nas vertentes de diagnóstico e terapêutica, respeitando-as equitativamente.  

 Atuar com total TRANSPARÊNCIA, através da criação de uma plataforma que permita a transmissão 

atempada de toda a informação aos seus pares. 

 Abertura à discussão geral das diferentes temáticas com a PARTICIPAÇÃO DOS SEUS PARES nas 

atividades do colégio. 

 RESPEITO PELA DECISÃO de todos os colegas Neurorradiologistas, promovendo o consenso global, 

respeitando a opinião de todos e submetendo ao escrutínio, através de atos referendários em 

reuniões extraordinárias, as decisões sobre os temas basilares/fundamentais da especialidade.  

Com um modelo de atuação transparente e aberto à participação de todos, os principais pontos 

programáticos desta lista são os seguintes: 

1. FORMAÇÃO 

a. Promover a discussão do currículo de formação específica, adaptando-o de modo assertivo e em 
cada momento à praxis neurorradiológica 

b. Incluir a Comissão de Internos no debate permanente dos temas de índole geral que envolvem a 
formação em Neurorradiologia 

c. Dar continuidade à discussão da alteração do modelo do exame de saída da especialidade com 
inclusão de prova escrita. 

d. Apoiar a implementação de estágios curriculares inter-hospitalares e interespecialidades, antes 
e após titulação, fomentando ambas as vertentes diagnóstica e terapêutica da Especialidade. 
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e. Promover as ações necessárias que permitam, de forma mais direta, o exercício profissional ao 
nível internacional, mantendo a identidade da especialidade de Neurorradiologia nos seus 
componentes clínico, de imagem diagnóstica e terapêutica. 

2. ATIVIDADE CLÍNICA 

a. Fomentar o crescimento harmonioso da Especialidade, nas vertentes diagnóstica e terapêutica, 

de uma forma consolidada e com vista à implementação de novos e reforçados 

serviços/departamentos de Neurorradiologia nas Unidades Hospitalares de Portugal Continental 

e nas Regiões Autónomas; estabelecendo linhas orientadoras para a necessidade de constituição 

de serviços de Neurorradiologia. 

b. Promover as relações interespecialidades em todas as áreas com enfoque especial na 

imagiologia e nas neurociências em geral. 

c. Avaliar/colocar à discussão a revisão das competências inerentes à atribuição das direções 

clínicas/técnicas dos Serviços de Imagiologia, comissões de proteção radiológica, entre outros, 

harmonizando sectores público e privado. 

 

Para alcançar os objetivos atrás descritos, e respeitando os compromissos de funcionamento, esta lista 

propõe-se a: 

 

1. Congregar os diferentes contributos individuais/opiniões sobre a Neurorradiologia em sede de 

assembleias/fóruns de discussão.  

 

2. Debater em sessões plenárias abertas os temas estruturais da especialidade que porventura se 

coloquem à discussão, introduzindo nos processos decisórios toda a comunidade neurorradiológica 

inscrita na especialidade. 

 

CONSTITUIÇÃO DA LISTA CANDIDATA 
 

Ana Mafalda Reis (Hospital Pedro Hispano) 
César Nunes (CHU de Coimbra) 

Cristina Ramos (Hospital Santo António - CHUP) 
Graça Sá (Hospital Santa Maria - CHLN) 

Joana Graça (Hospital Egas Moniz - CHLO) 
José Franco (Hospital Nélio Mendonça) 

Luísa Sampaio (CHU de São João) 
Pedro Melo Freitas (CHU de Coimbra) 

Pedro Vilela (Hospital Beatriz Ângelo; Hospital Garcia de Orta) 
 

Suplentes: 
Fernando Costa Reis (CHLC) 

Inês Carreiro (CHU de Coimbra) 

 


