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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  B  
 
ANTÓNIO AUGUSTO MONTEIRO MAGALHÃES 

ANTÓNIO MANUEL SANTOS DE MELO 
HELENA MARIA PRIOR SANTOS COSTA FILIPE 

JOANA PATRÍCIA TAVARES FERREIRA 

LUIS MANUEL DE SOUSA PINTO AGRELOS 
MARIA DO ROSÁRIO BENTO VARANDAS 

NUNO MIGUEL TAVARES LOURENÇO GOMES 
PAULA DE ALMEIDA MARTINS LEITÃO 

RICARDO MENDES DE FARIA 

RUI DANIEL MATEUS BARREIROS PROENÇA 
WALTER MANUEL DE ALMEIDA RODRIGUES 

 

Suplentes 
ANA FILIPA BEBIANO MIRANDA 

ANDREIA FILIPA BRAGA SOARES 

 

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

 
INTRODUÇÃO  

O Colégio de Oftalmologia é constituído por todos os médicos inscritos da Ordem dos Médicos (OM) 
com o título de especialista em Oftalmologia. 

O Colégio é um órgão consultivo de competência específica da OM; rege-se por isso, pelo estatuto da 
OM e veicula, no âmbito das suas competências específicas, as decisões do Conselho Nacional (CN).  

A candidatura que agora protagonizamos a este Órgão observa os preceitos da lei da paridade de 
género (lei 26/2019) e por força dos Estatutos, caso sejamos eleitos, como esperamos, será a nossa 
última candidatura (artigo 12º dos Estatutos da OM). 

O princípio estrutural desta candidatura, como aconteceu no passado, assenta na disponibilidade 
individual, para de forma desinteressada, servir a OM, a oftalmologia e os oftalmologistas. Não 
aceitamos no grupo posições de conflitualidade de interesses ou a presença de agendas individuais. 
Serviremos sem nos servirmos! 

Com a base largamente maioritária da anterior equipa, (Re)formulamos o grupo sustentando as 
nossas escolhas nos valores da ética, do desempenho e do compromisso, por esta rigorosa ordem. 

Apresentamos uma candidatura de âmbito Nacional, que inclui Oftalmologistas do Serviço público, 
do privado e do setor social, e que neste mandato incluirá colegas mais jovens representantes na 
nova geração de oftalmologistas. 

Apresentamos um programa de continuidade, capaz de sedimentar todo o trabalho já realizado, mas 
não deixaremos de colocar um foco especial em novos desafios. 

 
AREAS DE ATUAÇÃO: 

Ao Colégio interessam três grandes áreas de atuação: (i) Formação; (ii) Defesa da Saúde da Visão e 
dos Oftalmologistas; (iii) Dignidade da Profissão e do bom nome dos Oftalmologistas. 
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1. FORMAÇÃO: 

- Valorização do conhecimento e do exercício da oftalmologia 
Em Portugal existe um rácio de Oftalmologistas superior ao dobro do recomendado 
internacionalmente. Neste contexto, a nossa prioridade terá de assentar na qualidade em 
detrimento da quantidade. A formação deve assentar em critérios objetivos de qualidade; não pode 
depender de relações pessoais de amizade, de simpatias ou dos interesses individuais de quem 
decide. 

Com esse objectivo, criamos critérios objectivos para atribuição de idoneidade aos serviços 
potencialmente formadores, e regras de calculo de capacidade formativa para os serviços idóneos. A 
qualidade da formação exigida e os critérios enunciados são uma imagem de marca do Colégio de 
Oftalmologia, reconhecida na estrutura da Ordem, nas empresas de auditoria e na tutela.  

Todos os serviços públicos e privados estarão em igualdade perante as regras definidas; terão as 
mesmas possibilidades, mas também as mesmas obrigações. 

Continuaremos inflexíveis neste propósito; o superior interesse da formação estará acima dos 
interesses de alguns, das críticas de pequenos grupos e dos raros movimentos populistas. 

- Curso de Iniciação à Oftalmologia 
Criamos, desenvolvemos e implementamos o curso de iniciação para os internos do 1º ano. O curso 
vai manter a duração de 12 dias. Preparamos o curso de 2021 em molde digital para responder aos 
constrangimentos sanitários em curso; condicionada à autorização dos formadores, as apresentações 
ficarão agora disponíveis numa plataforma já negociada, à qual terão acesso não só os internos, mas 
todos os oftalmologistas. 

- Programa de formação 
Concluímos um novo programa de formação já aprovado pelo CN da OM; aguarda publicação pela 
tutela. Por razões de ordem legal, e tendo por base o desenvolvimento científico e tecnológico das 
últimas décadas, o programa será alargado para 5 anos, dos quais 6 meses serão realizados num 
serviço de Oftalmologia de um Hospital Periférico. Estaremos disponíveis, como sempre, para ajudar 
os serviços a implementá-lo. 

- Modelo Curricular 
A criação de um modelo curricular funcional e objectivo será um dos objectivos do próximo 
mandato. O modelo passará pela criação de uma plataforma digital, criada no âmbito da OM, para 
registo contínuo da atividade médica, cirúrgica e científica dos internos. 

- Formação médica contínua 
Pretendemos alargar a plataforma a todos os oftalmologistas que queiram aderir à atualização 
permanente do seu Curriculum. Simultaneamente, finalizaremos neste mandato, um modelo de 
formação profissional contínua recomendável para todos os oftalmologistas. 
 
2. DEFESA DOS OFTALMOLOGISTAS E DA SAÚDE DA VISÃO 

A defesa dos oftalmologistas e da oftalmologia, relativamente a aspectos de natureza técnico-
profissional, tal como no passado, será uma bandeira incontornável da nossa candidatura. 

- Regulamento que define os atos próprios dos médicos (ato médico) 
Para além do contributo ativo na elaboração do regulamento publicado pela OM, temos defendido 
de forma assertiva (com intervenções públicas por vezes contundentes) as fronteiras do exercício da 
Oftalmologia. Essa é outra imagem de marca da nossa atuação. 
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Optometria - Conseguimos impedir a regulação apressada da profissão de optometrista através de 
uma intervenção firme, e politicamente ajustada, junto dos grupos parlamentares, da comissão 
parlamentar de saúde e da tutela. Como é do conhecimento público, o projeto inicial do grupo 
parlamentar do PS foi suspenso na sequência da nossa intervenção.  

Em todo o caso, a pressão sobre o poder político é contínua, pelo que teremos de continuar 
vigilantes. Seremos, como sempre fomos, diligentes e assertivos na defesa da profissão e da saúde 
visual dos portugueses. 

Cheque visão – apresentamos um projeto, aceite pela tutela, para que a comparticipação de óculos a 
crianças e idosos beneficiários do RSI só possa ser considerada com receita emitida por um 
especialista em oftalmologia (público, privado ou do setor social) ou por internos de oftalmologia do 
serviço de formação. Este projeto anulou um projeto apresentado pela ANO, no qual se pretendia 
atribuir o benefício a prescrições realizadas em ópticas. Trabalharemos de forma afincada na 
implementação deste projeto. 

- Demografia oftalmológica 
Será outra das nossas prioridades. Só conhecendo com profundidade a demografia poderemos 
continuar a projetar com estratégia o futuro da saúde visual. Temos o compromisso do atual 
Bastonário para patrocinar o projeto e criar os meios que permitirão realizar esta tarefa. 

- Tabelas remunerativas de actos médicos em oftalmologia  
Concluímos em 2018 uma nova tabela de atos médicos e cirúrgicos em oftalmologia. Constitui em 
nosso entender uma melhoria substancial na forma de codificar e valorizar os procedimentos 
oftalmológicos. Felizmente a OM está na fase final da sua organização, de forma a implementá-la no 
próximo ano. 

- Carreiras médicas 
Assumimos com o CN da OM o compromisso de participar ativamente num projeto de reformulação 
das carreiras médicas, que entre outros aspectos, considerará: (i) extensão dos graus de carreira aos 
médicos da medicina privada e do setor social; (ii) revisão dos métodos de avaliação, do modelo 
classificativo do internato médico e do modelo concursal da Carreira Médica Hospitalar. 

- Entidade reguladora da saúde (ERS)  
Somos muito críticos do desempenho da ERS. A sua inoperância, e em alguns casos a sua atitude 
persecutória relativamente aos médicos, tem merecido o nosso reparo público. Sem prejuízo desta 
posição, sendo a ERS o organismo legalmente habilitado para o licenciamento dos estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde, no cumprimento do protocolo existente com a OM, tem no 
último ano sustentado importantes decisões em pareceres do Colégio. Não abdicando da nossa 
posição crítica, continuaremos a colaborar com qualidade e isenção de forma a manter o prestígio 
conquistado. 

- Direção Geral de Saúde e Ministério da Saúde. 
A colaboração com estas entidades e a confiança conquistada, resulta de um trabalho contínuo e 
diligente por parte do Colégio. Manteremos esta relação com a diligência e o esforço de sempre, de 
forma a defender de forma intransigente os interesses da Oftalmologia, dos oftalmologistas e 
sobretudo da saúde visual. 

- Relação institucional com a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia  
Será como sempre foi uma prioridade. A OM e o Colégio projetam no curto prazo a criação de 
protocolos de apoio à formação médica em parceria com as Sociedades Científicas. Para além do 
Curso de internos no qual somos pioneiros, seremos parceiros empenhados na criação dessa 
parceria. 
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3. DEFESA DA DIGNIDADE E DO BOM NOME DOS OFTALMOLOGISTAS 

- Valores da ética e da deontologia 

Nenhum órgão consultivo pode impôr a observância dos valores da deontologia e da ética. Apesar 
disso, todos os titulares ou candidatos a cargos no Colégio, devem ter a preocupação de apresentar 
uma conduta exemplar que possa honrar a classe que representam. 

- colaboração com os órgãos executivos e com órgãos de decisão política 

Em observância das regras estatutárias, continuaremos a colaborar com os órgãos executivos da 
Ordem; a nossa atuação será pautada por dois princípios: (i) defender o bom nome da classe, (ii) criar 
mecanismos de desresponsabilização em matérias que não sendo da responsabilidade dos médicos, 
lhe possam depois ser imputadas. 

- Isenção e liberdade profissional 

Seremos promotores e vigilantes dos valores da isenção e da liberdade profissional. Os médicos em 
geral, e os oftalmologistas em particular, devem tomar decisões apenas ditadas pela ciência e pela 
sua consciência. 

 
NOTAS FINAIS 

A atuação do Colégio tem uma importância determinante não apenas no presente, mas sobretudo 
no futuro dos Oftalmologistas. 

O nosso programa obedece a uma estratégia de atuação iniciada há vários anos. Os critérios de 
idoneidade, o cálculo de capacidades formativas, o programa de formação, as tabelas de atos 
médicos são apenas alguns aspectos que concluímos com sucesso. 

Apesar do trabalho realizado, existem dossiers que nunca estarão encerrados, e que merecem a 
nossa preocupação. O potencial invasivo da Oftalmologia por licenciados não médicos terá de 
merecer especial e continuada atenção da nossa parte. A forma abnegada como temos combatido 
essa invasão é uma imagem de marca da nossa atuação, reconhecida por todos os colegas. 

Sendo este o nosso último mandato, tratamos de preparar o futuro com a inclusão de 
oftalmologistas jovens, competentes e motivados, capazes de garantir a continuidade. Iremos ao 
longo do mandato incentivar outros colegas para estas tarefas. 

Pelo trabalho realizado, pela isenção e independência da nossa prática, pela postura institucional 
demonstrada ao longo dos anos, pela capacidade agregadora e pela inclusividade demonstradas, 
pela nossa disponibilidade e sobretudo pelo que ainda projetamos para os próximos três anos, penso 
sermos merecedores da confiança de todos. 

 
LISTA CANDIDATA: 

Membros Efetivos: Augusto Magalhães; Walter Rodrigues, António Melo, Helena Filipe, Paula 
Leitão, Joana Ferreira, Rui Proença, Ricardo Faria, Rosário Varandas, Luís Agrelos, Nuno Gomes, 

Membros Suplentes: Joana Miranda, Andreia Soares 

 


