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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

ALEXANDRA CAROLINA MENDES TEIXEIRA 
CARLOS MANUEL PEREIRA DE SOUSA DE SANTIAGO SOTTOMAYOR 

EMANUEL JOSÉ GOUVEIA 
JOANA SAVVA BORDALO E SÁ 

LEONOR ISABEL SILVA PINTO 

LUIS ANTÓNIO MARQUES DA COSTA 
MARIA ISABEL PAZOS PORTELA 

MÓNICA BRANCO DE CARVALHO NAVE 
SANDRA CRISTINA CONCEIÇÃO BENTO 

 

Suplentes 
JOANA TERESA FEBRA GONÇALVES 

MAFALDA SOFIA ROSADO CASA-NOVA PERES 

 

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

 

 

A atual direção do colégio de oncologia médica, ao completar o seu mandato, recandidata-se a 

um novo mandato, com a inclusão de 4 novos membros na lista, dois colegas para a lista 

permanente e dois colegas para suplentes.  

Durante o mandato que se conclui agora, procurámos dotar a especialidade de oncologia 

médica com um novo programa de formação mais consentâneo com as exigências atuais da 

prática de oncologia médica e na perspetiva de afirmação da especialidade de Oncologia 

Médica como pilar fundamental na gestão da doença oncológica, nomeadamente na sua 

cultura multidisciplinar. Para além de um novo programa de formação já aprovado, 

desenvolvemos uma nova grelha de avaliação para o exame final do internato que promove 

uma avaliação mais objetiva dos candidatos. Desenvolvemos, também, um novo inquérito de 

idoneidade que permite uma avaliação responsável das instituições com idoneidade para 

formação em oncologia médica. 

Durante este mandato, fizemos múltiplas visitas de idoneidade e recomendámos a atribuição 

de idoneidade parcial a 3 novas instituições hospitalares (duas públicas, nos Açores e na 

Madeira, e uma instituição privada, em Lisboa). 

Com responsabilidade intervimos na defesa dos doentes e dos seus médicos oncologistas, 

quando objetivamente a Leges Artis estava a ser posta em causa no SNS, pela negação de 

acesso a fármacos antineoplásicos que reconhecidamente proporcionariam benefícios de 

sobrevivência ou que diminuíam de forma significativa o risco de recidiva metastática após 

cirurgia. 
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Na sequência do que foi a nossa ação nos últimos três anos, a lista que agora se apresenta tem 

um programa como objetivos de continuidade que visam, sobretudo, garantir a qualidade do 

ato médico em oncologia e, aprofundar e dignificar a ação do oncologista como elemento 

chave na prestação de cuidados e no planeamento de ações para todas as fases da luta contra 

o Cancro. 

Propomos como principais objetivos para este mandato os seguintes: 

1. Propor a definição do arquétipo das atividades do oncologista. Tais definições deverão 

enquadrar as tarefas que lhe sejam atribuídas e a tipologia de instituição em que 

exerce a sua atividade. Procurar-se-á desta forma enumerar um padrão funcional que 

promova, a prazo, maior equidade e segurança na atividade clínica do médico 

oncologista alicerçada no papel fulcral que este desempenha na gestão e investigação 

do cancro. 

2. Definir as necessidades de recursos humanos em Oncologia Médica no País, com base 

em resultados de inquéritos já realizados e tendo como premissa o arquétipo de 

atividades do oncologista. 

3. Promover a qualidade assistencial, nomeadamente através de auditorias e inquéritos 

ao volume de doentes em seguimento e o tempo alocado às diferentes atividades do 

oncologista. O tempo por doente é fundamental para a qualidade, no que se refere ao 

tempo de consulta/visita médica e também no tempo de preparação do caso para 

discussão multidisciplinar. 

4. Definir melhor o papel do Oncologista no Plano Nacional de Luta contra o Cancro. 

Nomeadamente, definir os níveis técnico-científico para os quais deverá ser expectável 

ouvir o médico oncologista e quais os contributos que este pode dar na sua relação 

com outras especialidades médicas, bem como com as outras profissões no âmbito da 

saúde que contribuem para a prestação dos cuidados. 

5. Acompanhar a implementação e iniciar a avaliação do programa de formação 

aprovado em 2020. 

 

Identificação dos membros da Lista: 

Elementos efetivos:  

● Luís Costa - cédula nº 29512; secção regional sul. (CHLN - Lisboa);  

● Joana Sá - Cédula nº 43647; secção regional norte (IPO Porto); 

● Alexandra Teixeira - cédula nº 43005; secção regional norte (Hospital da Senhora da 

Oliveira - Guimarães);  

● Emanuel Gouveia - cédula nº 48873; secção regional sul (IPO Lisboa);  
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● Mónica Nave- cédula nº 36752; secção regional sul (Hospital da Luz);  

● Isabel Pazos - cédula nº 37903; secção regional centro (IPO Coimbra);  

● Sandra Bento - cédula nº 35451; secção regional sul (Hospital Distrital de Santarém);  

● Leonor Pinto - cédula nº 51040; secção regional centro (CHUC - Coimbra);  

● Carlos Sottomayor - cédula nº 30257; secção regional norte (Hospital Pedro Hispano - 

Matosinhos). 

● Elementos suplentes:  

● Joana Febra (Centro Hospitalar Universitário do Porto);  

● Mafalda Sofia Rosado Casa-Nova Peres (Hospital Beatriz Ângelo) 

 


