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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

JOÃO ALCAFACHE FERREIRA 

JOSÉ LUÍS PIO DA COSTA ABREU 

LILIANA CORREIA DE CASTRO 
MANUEL ANTÓNIO FERNANDEZ ESTEVES 

MARIA DA GRAÇA DE FIGUEIREDO VILAR 
MIGUEL ANGELO MARQUES FERREIRA DE BRAGANÇA 

PEDRO MIGUEL FERREIRA SANTOS LEVY 

RICARDO JORGE DA SILVA ASSUNÇÃO TORRES MOREIRA 
RUI PAULO DOS REIS ROCHA MARTINS 

SÓNIA CARDOSO RAMOS 
VERA SANDRA SILVA DOMINGUES 

 

Suplentes: 
GUIDA MARIA BAPTISTA MARCELINO DA PONTE 

RUI FERNANDO GONÇALVES TEIXEIRA DE SOUSA 

 

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

 
“UM COLÉGIO PARA TODOS” 

  
A maioria dos membros da lista vigente do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos 
Médicos (OM) vai concorrer a um segundo e último mandato. Esta decisão tem a ver com o facto de 
sentirmos que, neste tempo crítico, é necessário completar um conjunto de atividades inovadoras que a 
anterior equipa vinha prosseguindo. Temos consciência que muitas coisas vão mudar na Medicina e 
sobretudo na Psiquiatria, uma especialidade médica (ou antes, um ramo da Medicina, tal como a 
Medicina Interna e a Cirurgia Geral) que é, simultaneamente, a mais ostracizada, mas também a mais 
necessária. Ostracizada pelos mitos e estigma criados à sua volta. Necessária pelas potencialidades que 
lhe estão abertas graças aos recentes desenvolvimentos das Neurociências e das psicoterapias. 
 
O Colégio de Psiquiatria da OM é uma das instituições que, em complementaridade com outras - a 
SPPSM, a APIP e o CNSM - regulam e promovem a atividade psiquiátrica. A especificidade da OM tem a 
ver com a prática clínica, sobretudo na sua dimensão ética. Os médicos devem aceitar a condição de 
apoiar as pessoas que os procuram devido ao seu sofrimento. No caso dos psiquiatras, eles devem 
renunciar a ser arautos da Ciência ou meros sociólogos. Munidos de todas as informações e novos 
recursos terapêuticos, o seu trabalho é clínico, junto ao doente e em seu benefício. São estes princípios 
que têm norteado a equipa do Colégio de Especialidade que agora se recandidata e que estão na base 
das intervenções realizadas durante o mandato anterior, que a seguir se enumera e agora quer concluir. 
 

O QUE FOI REALIZADO 

 
O mandato de três anos que agora termina, tinha objetivos nucleares que definiam uma estratégia de 
mudança sem ruturas. Isto porque as atribuições e competências do Colégio impõem limites claros, no 
âmbito da OM, mas também porque julgávamos necessária a abertura do Colégio a todos aqueles que 
dele fazem parte. Foram assim concretizados os seguintes objetivos (ver site): 
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Demografia médica 
 
Fizemos o primeiro censos da especialidade com uma adesão de 70% dos inscritos. É um instrumento 
imprescindível para a tomada de decisões estratégicas. Era nossa intenção monitorizar a demografia da 
Psiquiatria portuguesa, de forma a antecipar necessidades e corrigir deficiências.  
 
Comunicação 
 
Realizámos 3 reuniões (Porto, Coimbra e Lisboa) com todos os 34 Diretores de Serviço com idoneidade 
formativa (IF). Foi nossa intenção partilhar dúvidas, colocar questões e recolher a opinião de todos. 
Assim, conseguimos alterar documentos no âmbito do Internato Médico (IM) de forma consensual, sem 
impor ou ditar qualquer mudança unilateral. 
 
Fomos o primeiro Colégio a solicitar e obter um endereço eletrónico da OM, facilitando o acesso a todos e 
a partilha de informação, resolvendo em tempo útil múltiplos problemas e dificuldades. A procura desta 
via tem sido crescente, por parte dos Colegas, dos IFE, da comunicação social e de doentes. 
 
Dinamizámos o nosso site, publicando os pareceres mais importantes. 
 
Mantivemos contacto permanente com a Associação Portuguesa dos Internos de Psiquiatria (APIP), 
partilhando informação e participando em ações comuns.  
 

Formação - IM - Função central do Colégio 
 
No início do mandato deparámo-nos com a impossibilidade de realização do estágio em Psiquiatria 
Forense (PF). Foi uma situação disruptiva e complexa que resolvemos com o apoio de várias Instituições. 
 
Foram, pela primeira vez, definidos os critérios de IF dos Serviços para todos os estágios do programa de 
formação. Foram também publicados os critérios mínimos para atribuição de IF. 
 
Foi elaborado um novo modelo, mais detalhado e específico, do Inquérito de Caracterização dos Serviços 
para atribuição da Idoneidade e capacidade formativa (ICF). 
 
A alteração da lei decidida pelo Governo que transformou a prova final de avaliação do IFE numa prova 
de seriação dos candidatos a nível nacional, trouxe graves problemas. Por isso, elaborámos uma grelha 
de avaliação (GA) do exame curricular e definimos a metodologia da prova teórica. Estamos na fase final 
da revisão dessa grelha, tendo a APIP, por nossa sugestão, feito uma proposta. Reafirmámos, uma vez 
mais, a nossa oposição a este modelo disfuncional e injusto, tendo-o expresso formalmente à OM e ao 
CNIM da ACSS. 
 
Tendo em conta o impacto da pandemia no IFE procurámos, desde o início, encontrar uma solução justa 
e equilibrada. Neste sentido, participámos em reuniões com os restantes Colégios da Ordem e com a 
APIP e emitimos, em abril, um parecer com as medidas que poderão ser tomadas para reduzir a entropia 
entretanto criada. 
 
Realizámos por todo o país visitas para avaliação das capacidades formativas dos Serviços. Participámos 
ativamente nos grupos de reflexão constituídos no âmbito da Prova Nacional de Acesso (PNA) onde 
temos um papel relevante. 
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Órgãos da OM 
 
Promovemos a autonomia e um funcionamento mais célere da subespecialidade de PF. Participámos em 
atividades das competências ligadas à nossa especialidade (ex. sexologia clínica, geriatria) e na 
implementação da nova competência de adictologia. 
 
Pareceres mais relevantes 
 
Documentos que carecem da aprovação do Conselho Nacional Executivo da OM com importância nuclear 
na defesa da identidade da psiquiatria e dos psiquiatras como atividade regulada. 
  

Parecer sobre a criação da profissão/atividade económica de psicoterapeuta 
Parecer relativo à consulta pública sobre o regulamento que define o Ato do Psicólogo 
Parecer relativo aos tempos padrão de consulta 
Uso indevido de imagens pelos meios de comunicação social 
Revisão dos Códigos de nomenclatura dos atos médicos - Fase final 
Parecer sobre IFE de Psiquiatria em tempo de Covid-19 
Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde e Proteção Individual em Psiquiatria 
Retoma da atividade clínica em Psiquiatria  

 
Comunicação social 
 
Os diversos elementos da Direção participaram em debates, entrevistas ou tomadas de posição em 
diferentes canais de televisão, imprensa escrita, webinars, podcasts e publicações médicas. 
 
Representação Institucional 
 
Fomos por diversas vezes à Assembleia da República, por solicitação deste órgão de soberania, para nos 
pronunciarmos sobre temas da agenda legislativa. Colaborámos ativamente com as diversas sociedades 
científicas ligadas à especialidade, participando em eventos científicos, bem como nas iniciativas do dia 
mundial da saúde mental. Participámos no Conselho Nacional de Saúde Mental e integrámos grupos de 
trabalho na DGS e ACSS. No âmbito da UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes), da qual 
fazemos parte, colaborámos na aprovação do Estatuto do Psiquiatra Europeu. 
 
Juntas Médicas 
 
Realizámos nas três secções da OM uma quantidade apreciável de juntas médicas (de avaliação de 
incapacidade para a profissão ou de mudança de especialidade, de caráter disciplinar (reclamações, 
processos disciplinares). 
 

O QUE PROPOMOS FAZER 

 
Dentro das competências institucionais atribuídas ao Colégio da Especialidade, assumimos o compromisso 
de continuar a dignificar a nossa especialidade e o trabalho de todos os psiquiatras. Só deste modo 
podemos promover melhores cuidados aos nossos Utentes. Para tal, temos que continuar um trabalho 
rigoroso e responsável, que tem tornado cada vez mais apelativa a Psiquiatria para os jovens médicos. 
 

 

 

 

https://ordemdosmedicos.pt/parecer-sobre-internato-de-formacao-especifica-de-psiquiatria-em-tempo-de-covid-19/
https://ordemdosmedicos.pt/restricao-de-atividades-nas-instituicoes-de-saude-e-protecao-individual-em-psiquiatria/
https://ordemdosmedicos.pt/retoma-da-atividade-clinica-em-psiquiatria/
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Quatro temas merecem o nosso maior empenho: 
 

I. 
Manter o rigor e a qualidade, reconhecida pelos pares e pela OM, nas funções que nos estão outorgadas, 
sem interferir com outras entidades nem exorbitar as nossas responsabilidades. 
 
Cumprir com seriedade o trabalho não visível, mas não menos importante (juntas, perícias, processos 
disciplinares, etc.), antecipando prazos sem qualquer censura ou reclamação. 
 
Continuar a estratégia de comunicação com todos os psiquiatras e os IFE, com as Direções de Serviço e as 
Direções do IM, com as Faculdades de Medicina e a Comissão da PNA, mantendo a nossa autonomia e não 
invadindo competências. Nunca terá sido tão fácil o contacto com o Colégio e a ativa procura de soluções. 
 

II. 
Monitorizar as alterações efetuadas quanto à atribuição da ICF dos serviços, tornando mais igualitário o IFE. 
 
Manter a estratégia de distribuição territorial da IF dos serviços de média dimensão que possam comportar 
mudanças estruturais e potenciar novas valências, criando condições para aumento da sua massa crítica. 
 
Tudo fazer, com o apoio dos outros Colégios e da OM, para que os exames finais do IFE deixem de 
seriar candidatos, bem como pugnar pelo aumento do júri nomeado pelo Colégio. 
 
Encontrar uma solução consensual e justa para mitigar o impacto que a pandemia provocou no IFE, 
salvaguardando a integridade e a qualidade da formação, sem prejuízo dos Internos e dos Serviços.  
 

III. 
Continuar a cooperação com todos os parceiros (sociedades científicas e APIP), com o propósito de 
defender os interesses dos nossos doentes. 
 
Aumentar a colaboração com os órgãos de comunicação social, essenciais na difusão da informação 
para o público em geral, sem prejuízo de um equilíbrio entre aquilo que é pedido e o que importa divulgar. 
 

IV. 
Relançar a formação de novos candidatos ao título de subespecialistas em Psiquiatria Forense, bem 
como dinamizar a competência de adictologia naquilo em que este Colégio possa ser útil. 
 
Terminar a revisão do Código de Nomenclatura, liderada pela OM, reivindicado há longa data por muitos 
de nós, o qual trará inequívocos benefícios para todos os Colegas que trabalham em clínica privada e/ou 
convencionada. 
 

 


