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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
CATARINA MARIA MACHADO FRANÇA GOUVEIA 

ELSA MARIA SIMÃO DO VALE ROCHA 

EURICO JORGE DOS SANTOS CARDOSO GASPAR 
FRANCISCO DE CARVALHO GUERRA ABECASIS 

HUGO MIGUEL BRAGA DE ALMEIDA TAVARES 
JOANA ALEXANDRA RIOS LOPES 

JORGE MANUEL BASTOS AMIL DIAS 

JUAN ANTÓNIO GOMES GONÇALVES 
MARIA GUILHERMINA FERREIRA DE SÁ REIS VELOSO 

MIGUEL JOSÉ DOS SANTOS FÉLIX 
PASCOAL MOLEIRO 

 

Suplentes:  
JOÃO LUIS FREIRE NEVES BARREIRA 
RICARDO JORGE BARROS DA COSTA 

 

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

 

 

CONSOLIDAR A MUDANÇA 

 

A Direção do Colégio de Pediatria pautou a ação deste triénio por rigor e reflexão meticulosa 
de todos os assuntos em que teve oportunidade de intervir. O espírito de equipa e a análise 
de diversos pontos de vista foram sempre cuidadosamente preservados, por forma a servir 
os Colegas que nos coube representar com justiça, dignidade e respeito. 
Podemos afirmar com orgulho que a Direção do Colégio de Pediatria é respeitada pelo 
rigor com que atuou, mesmo quando dela discordaram ocasionalmente. 
Tem sido uma honra enorme servir a comunidade Pediátrica nacional. 
 

1. O que fizemos 
a. Trabalho para revisão do Programa de Formação em Pediatria (que já datava de 

1996), tendo a nova versão sido já aprovada pelo Conselho Nacional da OM. 
Aguarda revisão do CNIM e publicação. 

b. Aprovação da Subespecialidade de Reumatologia Pediátrica. 
c. Preparação e submissão de processos para reconhecimento de 

Subespecialidades de Pneumologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica e 
Pediatria do Neurodesenvolvimento. 

d. Reuniões de trabalho com o Colégio de Imunoalergologia, com vista a ultrapassar 
divergências e obter consenso num documento que permita o reconhecimento 
da Subespecialidade de Alergologia Pediátrica. 

e. Colaboração com a Secção de Subespecialidade para aprovação de programa de 
formação em Oncologia Pediátrica. 



 COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE 
 

PE D I A T R I A  
 

2 

 

f. Revisão dos critérios de idoneidade formativa nos serviços. 
g. Visitas de verificação de idoneidade formativa a serviços de Pediatria. 
h. Implementação dum inquérito de caracterização dos serviços, mais pragmático e 

automatizado em várias funções. 
i. Definição de grelhas e critérios de avaliação, bem como datas nacionais simultâneas 

em provas de fim de internato, com o objetivo de minimizar fatores subjetivos. 
j. Nomeação de representantes pediátricos em grupos de trabalho da DGS e do 

Ministério da Saúde para assuntos específicos, quando solicitados. 
k. Reuniões com colegas que têm funcionado informalmente como consultores da 

Direção para assuntos específicos. 
l. Alertar o Bastonário e a Direcção da Ordem dos Médicos para assuntos 

relevantes da prática pediátrica, especialmente no que se refere ao 
funcionamento do atendimento à doença aguda em Pediatria. 

 O que temos tentado fazer 
a. Implementar uma plataforma nacional de registo em tempo real de internos em 

todos os serviços que permita avaliar com mais rigor a evolução e realidade local 
– Aguarda implementação pela ACSS. 

b. Dar pareceres fundamentados aos pedidos de equiparação a ciclos de estudos 
especiais e tentativa de clarificar o papel da Ordem dos Médicos nesse processo. 

c. Resposta expedita e justa a pedidos de parecer sobre questões disciplinares e judiciais. 
d. Responder rapidamente aos pedidos dos Colegas com esclarecimento de 

assuntos que caibam no âmbito de atuação da Direção do Colégio. 
 O que desejávamos ter feito 

a. Reforçar o papel e formação de Pediatria de Ambulatório, pois esse é o âmbito 
de exercício profissional de muito Pediatras. 

b. Contribuir para evitar a desertificação de muito serviços públicos e a grave crise 
de atendimento nos Serviços de Urgência Hospitalares. 

c. Contribuir para a criação de Subespecialidades ou Competências, 
nomeadamente em Pediatria de Ambulatório, Pediatria da Adolescência e em 
Pediatria de Urgência e de Emergência. 

 Compromissos para o próximo triénio 
a. Se recebermos mandato e confiança dos Colegas do Colégio de Pediatria, 

assumimos desde já constituir uma lista de colaboradores em assuntos 
relevantes da prática pediátrica nacional, na qualidade de assessores para os 
seguintes assuntos: 

i. Urgência 
ii. Ambulatório 

iii. Subespecialidades 
iv. Cuidados Paliativos 

b. Reforçar a cooperação com as Secções de Subespecialidade, por forma a conseguir 
mais unidade e análise multidisciplinar em assuntos relevantes para a Pediatria. 

c. Coordenar as implicações do novo programa formativo, nomeadamente na 
definição de capacidade formativa dos serviços e de processo de avaliação mais 
uniforme e objetivo. 
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d. Criar um grupo de jovens especialistas que ajudem a refletir sobre alguns aspetos 
de organização e avaliação do internato. 

e. Continuar a trabalhar para a garantia de qualidade da formação especializada, 
melhorando de forma contínua os processos de definição de critérios de idoneidade e 
de atribuição e verificação de idoneidade formativa dos serviços de Pediatria. 

 

Nesta candidatura promovemos progressiva renovação da Direcção, dado que a “curva 
de aprendizagem” dos vários assuntos a tratar requer integração, que fica assim 
facilitada. Mantemos uma composição que reflecte a realidade de Serviços de 
diferentes regiões e diferenciação, bem como diferentes gerações de especialistas. 
Propomos a indicação de Colegas que nos apoiarão na análise específica de assuntos 
complexos que devemos ajudar a organizar. 
Logo que as condições da saúde pública o permitam, desejamos retomar o contacto 
directo com os Pediatras para dar conta das nossas actividades e iniciativas, como tem 
ocorrido durante os Congressos Nacionais de Pediatria. Desejamos comunicar também 
através de notas informativas, ainda que os processos de funcionamento internos da 
Ordem dos Médicos nem sempre tenham permitido a diligência que esperávamos. 
Manteremos disponibilidade para responder a todos os Colegas que entendam dirigir-
se à Direcção, através do endereço dedicado pediatria@colegiosordemdosmedicos.pt. 
Todavia, é importante que os Colegas tenham noção de que os pareceres da Direcção 
só são eficazes após validação pelo Conselho Nacional da Ordem dos Médicos.  

É também nosso desejo reforçar e melhorar a interação com as Secções de 
Subespecialidades, por forma a que haja maior harmonia na emissão de pareceres e 
organização global da Pediatria portuguesa. 
 

Lista candidata à Direcção do Colégio de Pediatria para o triénio 2021-23: 
 

Efectivos: 
Catarina Maria Machado França Gouveia (CHLC, Lisboa) 
Elsa Maria Simão do Vale Rocha (CHUA, Faro) 
Eurico Jorge dos Santos Cardoso Gaspar (CHTMAD, Vila Real) 
Francisco de Carvalho Guerra Abecasis (CHULN, Lisboa) 
Hugo Miguel Braga de Almeida Tavares (CHVNG/E, VN Gaia) 
Joana Alexandra Rios Lopes (HBA, Loures) 
Jorge Manuel Bastos Amil Dias (Aposentado, ex-CHUSJ, Porto) 
Juan António Gomes Gonçalves (HDES, Ponta Delgada) 
Maria Guilhermina Ferreira de Sá Reis Veloso (CHUP-CMIN, Porto) 
Miguel José dos Santos Félix (CHUC, Coimbra) 
Pascoal Moleiro (CHL, Leiria) 
Suplentes: 
João Luís Freire Neves Barreira (CHUSJ, Porto) 
Ricardo Jorge Barros Costa (CHCB, Covilhã) 
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