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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

ANA RITA PINTO BARREIROS PROENÇA 

ARNALDO MIGUEL DIAS DOS SANTOS 
ISABEL MARIA DE GOUVEIA SOARES MENDES DA COSTA LOPES CARDOSO 

JOÃO PAULO CASTRO DE SOUSA 
JOÃO PAULO PEDROSA BRANCO DA CUNHA 

MANUEL DOS SANTOS MARIANO 

MARIA FILOMENA JORGE RIBEIRO 
MARIA SANDRA FERREIRA DA SILVA MONIZ 

PEDRO MIGUEL SANTOS AFONSO 
RAMIRO MANUEL PINHO CORDEIRO SALGADO 

SUSANA MARIA PEREIRA TEIXEIRA 

 

Suplentes 
MARTA VICENTE PEREIRA DE MACEDO PIRES 
NUNO FERNANDO CARVALHO BARREIRA ALVES CORREIA 

 

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

PROGRAMA ELEITORAL  

RENOVAÇÃO E UNIDADE 

 
No 32º ano de prática clínica, procuro sustentar a minha atividade nas evidências científicas mais 
recentes e com maior fidedignidade. Na tomada de decisões, privilégio a participação dos restantes 
profissionais, de forma a retirar o maior benefício da sua informação, otimizando os recursos 
existentes, numa cultura de melhoria da qualidade, segurança e satisfação do doente, que sempre foi 
apanágio dos Hospitais Civis de Lisboa, onde fiz a  maior parte da minha carreira hospitalar desde o 
primeiro dia de internato específico até Assistente Graduado Sénior e Diretor do Serviço de 
Oftalmologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC). 
Ao longo dos meus percursos académico, formativo e assistencial procurei manter-me próximo da 
grande maioria dos oftalmologistas, desde os mais jovens internos até aos responsáveis dos Serviços 
de Oftalmologia do SNS, Privados e Sociais. 

 
Sem renovação não há transformação. 
Sem transformação não há evolução. 
Sem evolução não haverá nada. 
                                      Adriano Hungaro 
 
Creio que sem uma Renovação constante as organizações se desintegram, pelo que assumo o 
compromisso de liderar uma equipa representativa (Sul, Centro e Norte, sem esquecer as Regiões 
Autónomas) de todos os oftalmologistas do País. Nesta equipa incluímos colegas representativos das 
várias fases da carreira médica, dos vários Universos assistenciais existentes em Portugal, com 
experiência representativa quer a nível nacional quer internacional (Colégio de Oftalmologia, 
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Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO), European Board of Ophthalmology (EBO) e a União 
Europeia de Médicos Especialistas (UEMS). 

 
Face ao exposto, os lemas da lista a que pertenço serão Renovação, Unidade e União. 

E se a palavra UNIDADE, do latim unitas, designa a qualidade do que é único ou indivisível, União é o 
ato de unir duas ou mais partes distintas. A nossa UNIÃO resultará na combinação de esforços e 
pensamentos para um bem comum, a RENOVAÇÃO do Colégio da Especialidade de Oftalmologia. 

João Paulo Cunha 

UNIDADE E UNIÃO 

 
No cumprimento desta nossa missão, propomos que todos os oftalmologistas tenham uma voz ativa 
na apresentação de recomendações e soluções que os defendam, associadas à defesa da saúde 
visual da população. 

A UNIDADE e a UNIÃO no desenvolvimento de parcerias institucionais, serão o nosso fio condutor 
ao longo do triénio que se avizinha: 

a) Promover a UNIDADE NACIONAL, com rotatividade Norte, Centro e Sul na Direção do Colégio, 
mantendo a sua colegialidade e envolvendo os Hospitais Centrais e Distritais e a UNIDADE dos 
setores público, privado e social utilizando a capacidade total instalada; 

b) Estreitar a colaboração com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia na organização de cursos 
para internos e especialistas e fortalecer as relações Institucionais com a Ordem, o Governo e 
Assembleia da República para a definição de políticas oftalmológicas de formação que defendam o 
interesse de toda a População; 

c) Estabelecer relações com a União Europeia de Médicos Especialistas (UEMS) na defesa de uma 
Academia Europeia de Oftalmologia; 

d) Apresentar à Ordem dos Médicos propostas conducentes à dinamização da digitalização a nível 
nacional, reclamando o acesso a Fundos Financeiros de Recuperação e Resiliência da União Europeia, 
uma vez que a digitalização é uma prioridade da Comissão Europeia e enquadra-se nos desafios 
identificados no Semestre Europeu, em domínios como a sustentabilidade ambiental, a educação e 
as competências, a saúde, o emprego e a coesão económica, social e territorial; 

e) Fortalecer relações através da participação ativa e assessoria técnica especifica da Oftalmologia no 
                                              e no Conselho Nacional para a Formação 
Profissional Contínua. 

Considerando as circunstâncias atuais do desenvolvimento científico e tecnológico da 
Oftalmologia, as dificuldades inerentes à atual situação de pandemia e suas repercussões 
socioecónomicas, temos como principais objetivos: 
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1. Formação 

Neste contexto proporemos políticas a prosseguir no domínio da formação inicial e continuada, 
da investigação, da extensão cultural e da prestação de serviços à comunidade. Consideramos a 
duração de 4 anos adequada em condições consideradas normais, prevendo a possível extensão da 
sua duração quando solicitado pelos serviços e internos em formação, sempre que apresentem 
critérios formativos justificados.  

Defenderemos a integração progressiva de atuais modelos de formação continuada, (cirurgia 
experimental e simuladores) e de ciclos de estudos especiais e respetivas subespecialidades ou (sua) 
equiparação. 

Apoiaremos os Serviços cuja capacidade formativa seja parcial a agregar-se, se assim o desejarem, de 
modo a conjuntamente alcançarem objetivos definidos como produção assistencial e científica 
necessária para a manutenção das suas idoneidades. 

Estimularemos a criação de Curriculum Vitæ digital de modo a divulgar o CV dos oftalmologistas que 
desejarem, promovendo as suas Instituições, as iniciativas nas áreas assistenciais, docentes e 
investigacionais, divulgando os seus resultados, permitindo encontrar colaboradores e estabelecer 
parcerias multicêntricas e acompanhar os percursos dos intervenientes. 

Promoveremos a formação contínua de médicos internos e especialistas nas diferentes 
subespecialidades e apoiaremos o desenvolvimento de projetos de investigação, produção, 
desenvolvimento e difusão do conhecimento. 

Indicaremos os membros para os júris dos exames da especialidade. A avaliação de candidatos a 
especialistas, terá um Júri Nacional para o triénio que defenderá as melhores práticas e recursos 
para avaliação dos internos nacionais. Na avaliação de candidatos a especialistas de países fora da UE 
será sempre requerida aos Colégios congéneres a confirmação da veracidade do curriculum 
apresentado. 

No âmbito das nossas competências, fomentaremos o estabelecimento de laços de cooperação 
entre o Colégio e as instituições de ensino e formação, organizações empresariais, profissionais, e 
outras de âmbito regional, nacional e internacional. 

 

2. Adequação da prática clínica ao conhecimento atualizado 

Defenderemos o ato médico em Oftalmologia com rigor e constituiremos um grupo de especialistas 
peritos nas diferentes áreas da especialidade para dar pareceres técnicos na avaliação de queixas. 

Apresentaremos à Ordem dos Médicos propostas para garantir a continuada renovação/atualização 
do Código de Nomenclatura e Valor Relativo de Atos Médicos. 

Colaboraremos com a Entidade reguladora da saúde (ERS) responsável pelo licenciamento dos 
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, assim como, com Direção Geral de Saúde e 
Ministério da Saúde defendendo os interesses da Oftalmologia, dos oftalmologistas e 
consequentemente a saúde visual da nossa população. 
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3. Política de Comunicação 

Enquanto órgão de consultoria técnica da Ordem, promoveremos a comunicação entre pares, 
constituiremos uma plataforma de entendimento interligação entre os oftalmologistas e a Ordem 
dos Médicos, dentro do âmbito das competências do Colégio da Especialidade de Oftalmologia. 
 

Convocaremos Assembleia Geral do Colégio quando considerarmos necessária para aprovar 
deliberações e recomendações sobre assuntos relacionados com o exercício da Especialidade, da 
Subespecialidade, da Competência ou sobre o funcionamento do respetivo Colégio, a serem 
apresentadas ao Conselho Nacional. 

  

 


