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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
COMPETÊNCIA EM PATOLOGIA EXPERIMENTAL DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

Caro Colega 

Na sequência da apresentação de lista concorrente à Direção da Competência da Ordem dos 

Médicos em Patologia Experimental, vimos junto do Colega, dar uma visão das nossas opções e do 

que nos propomos fazer. Somos uma lista que envolve elementos que estão empenhados em 

promover e expandir o conhecimento e a formação em Patologia Experimental. 

Definição 

Patologia Experimental é o estudo dos processos fisiopatológicos, através da utilização de modelos 

experimentais, a fim de melhorar a saúde humana. 

Critérios de acesso à Competência 

Os critérios de acesso à Competência foram objeto de uma revisão recente que está para 

homologação pelo órgão competente da Ordem dos Médicos. Genericamente, para uma 

qualificação própria das abordagens destes processos, deve o candidato à Competência obter 

formação sólida proporcionada por um curso de formação aprovado pela Ordem dos Médicos. Os 

médicos que tenham o referido curso ou, a título excecional, curso realizado no estrangeiro, ou que 

tenham experiência profissional relevante na área de patologia experimental animal comprovada, 

poderão solicitar a sua integração na Competência. 

O que nos propomos fazer 

De uma maneira abrangente, divulgar a proposição diferenciadora desta competência junto dos 

Colégios, para que se estabeleçam parcerias na formação dos internos, e de uma maneira mais 

geral dos médicos, a fim de ficarem dotados com as competências necessárias para desenvolver 

investigação experimental. Cada vez é mais importante que os médicos tenham competências na 

utilização de modelos experimentais, para a base científica do Conhecimento Médico. 

Lista concorrente à Direção da Competência em Patologia Experimental: 

Filomena Botelho - Presidente 
Daniel Cartucho 
Gabriela Valadas 
Luís Silveira 
Pratas Balhau 
Varão Nolasco (Suplente) 


