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- LISTA  A  
  
ABILIO JOSÉ MENESES LEONARDO 

ANA PAULA FERREIRA BRANCO 

FAUSTO MANUEL VIGÁRIO DOS SANTOS FERNANDES 
FELISBERTO FAJARDO MARICATO 

FRANCISCO ANTÓNIO PINTO LOPES BRANQUINHO 
MARIA DE ASSUNÇÃO COSTA CAMISÃO SOARES DE GOYRI O’NEILL 

MARIA EUGÉNIA MORAIS CASTRO 

MIGUEL JOAQUIM DE QUINTANILHA TORRES MAGALHÃES 
PATRICIA ISABEL DE MELO SOUSA 

Suplentes: 
DANIELA CRISTINA NOGUEIRA RIBEIRO CORREIA 

FILIPE ANTÓNIO MAYMONE MARTINS FREIRE 

 

 
PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 
 
Com o fim do mandato da direção do Colégio da especialidade de Otorrinolaringologia da 

Ordem dos Médicos, colocou-se a necessidade de dar continuidade a um trabalho que vem 

sendo levado a cabo pelas anteriores direções, e que tem sido pautado por uma coerência de 

actuação, permitindo uma estabilidade no seio da nossa especialidade com a participação de 

todos os especialistas, independentemente de trabalharem no sector público ou privado. 
 
Os membros do Colégio de Otorrinolaringologia conhecem-nos de longa data, e ao nos 

apresentarmos numa lista candidata à direção, estamos simultaneamente a ser escrutinados 

pelo que fizemos, e pelas perspectivas colocadas sobre o que viremos a fazer. Em relação ao 

passado não fazemos uma revisão do que foi feito, sabendo-se que mais e melhor são sempre 

objectivos expectáveis e nem sempre alcançáveis. Já em relação ao futuro, e no 

enquadramento actual, a actuação da direção do Colégio de Otorrinolaringologia, propõe-se 

alinhar a sua actividade por seis grandes temas: 

 

-A conflitualidade e litigância 
 
Defesa dos legítimos direitos dos doentes considerando que a prevalência de critérios éticos e 

de boa prática médica, serão os alicerces de afirmação profissional. 
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-A defesa da qualidade da prática médica 
 
Consideração de todos os sinais que indiciem desvios da Legis artis, que possam prejudicar os 

interesses dos doentes e impedir a melhor prática profissional. Incentivar e exigir a 

responsabilidade clínica nas competências da especialidade, abrangendo todas as áreas de 

diferenciação clínica 
 
-A formação pós-graduada 
 
A formação de especialistas está enraizada na nossa especialidade, e tem vindo ao longo dos 

anos, respondendo de forma exemplar, formando jovens que com o seu valor intrínseco se 

têm inserido na vida profissional engradecendo e desenvolvendo a prática diária em favor 

dos doentes. 
 
É preocupação desta candidatura a actualização do programa de formação, adaptando o LOG 

Book, para que possa corresponder aos desenvolvimentos da nossa especialidade, bem como o 

estímulo dos responsáveis pela formação, e a adequada supervisão das idoneidades, de modo 

a que não hajam desvios na qualidade dos programas formativos definidos. 
 
Pugnar por uma avaliação final do internato justa e equitativa, de modo a atenuar diferenças 

nos critérios de avaliação. 
 
-A evolução da especialidade. 
 
O pensamento desta candidatura assenta no princípio de formação global na área da 

Otorrinolaringologia e Cirurgia da Cabeça e Pescoço. A especialidade divide-se por várias áreas 

de especialização, com interesses próprios e práticas diversificadas. Certos da necessidade de 

uma discussão permanente e participada no futuro, garantimos que nada faremos que 

contribua para a desagregação ou instabilidade entre os membros do Colégio de 

Otorrinolaringologia. 
 
-A afirmação da especialidade. 
 
No seguimento das pretensões, já manifestadas várias vezes, continuaremos a fazer diligências 

para o reconhecimento da nossa especialidade por Otorrinolaringologia e Cirurgia da Cabeça e 

Pescoço, certos que o conselho nacional da Ordem dos médicos, não poderá ignorar 

indefinidamente a abrangência da especialidade que se reflecte na prática clínica. 
 
Manter uma relação de colaboração com a SPORLCCP no sentido da dignificação da 

especialidade e aprofundamento das actividades técnico científicas. 
 
-A definição e actualização dos actos médicos 
 
Sendo uma competência do Conselho executivo, não deixaremos de solicitar a actualização da 

tabela de actos médicos de acordo com a diferenciação imposta pela evolução técnico 

científica. 


