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ELEIÇÕES – 2021 

 

- LISTA  A  
  

ANA SOFIA PRIMO DOS SANTOS CABRAL 

BRUNO DO VALE CAMPOS PERNES TRANCAS 
FERNANDO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA 

JOSÉ FERNANDO SANTOS ALMEIDA 

Suplente: 
MÁXIMO FERNÁNDEZ COLÓN 

 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DA SECÇÃO DE 
SUBESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA FORENSE DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA 

 

A especificidade teórica e prática da Psiquiatria Forense, bem como os desenvolvimentos 

científicos de natureza teórica, empírica e tecnológica, possibilitaram e exigiram a criação da 

subespecialidade de Psiquiatria Forense.  

Na prossecução do trabalho que tem vindo a ser realizado, naturalmente interrompido e, 

posteriormente, afetado no seu previsível prosseguimento, em razão da pandemia do SARS-

CoV-2, a presente lista candidata à Secção de Subespecialidade de Psiquiatria Forense terá 

como missão continuar a implementar os objetivos anteriormente delineados, de modo a 

desenvolver e aprofundar a reflexão teórica e a prática da Psiquiatria Forense. 

Dado o exposto, apresentamos a lista para a Direção e os objetivos para o triénio 2021-2023. 

 

Os grandes objetivos desta lista são:  

1) Contribuir para assegurar uma prática de acordo com os princípios da leges artis. 

2) Aumentar o número de inscritos no Colégio da Subespecialidade de Psiquiatria 

Forense. Para que este objetivo seja realizado propomo-nos: 

- implementar um programa de formação adequado à preparação dos futuros 

candidatos a subespecialista em Psiquiatria Forense, em complemento ao já oferecido 

pelos meios académico e clínico-forenses; os pontos centrais deste programa são: (a) 

uma componente teórica (seminários e conferências em horário Pós-laboral); (b) uma 

componente prática (perícias supervisionadas e/ou prática clinico-forense). 

- equacionar modelos alternativos de formação que complementem a experiência dos 

futuros candidatos à subespecialidade, podendo envolver a realização de exames 

periciais em instituições idóneas, em regime formativo e sob supervisão qualificada.  

3) Articular e estabelecer parcerias com instituições de ensino, assistenciais, judiciárias, 

prisionais ou outras, para a concretização do mencionado Programa de Formação, e 

promover e desenvolver o diálogo com outras disciplinas interrelacionadas. 
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4) Construir uma rede interativa de relações em torno da Psiquiatria Forense, 

privilegiando o diálogo com todas as entidades, singulares ou coletivas, com interesse 

e prática no âmbito da Psiquiatria Forense, nomeadamente, o Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses, IP, a Direção Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais, as diversas estruturas Judiciárias e Judiciais, Companhias de Seguros, 

Segurança Social, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Toxicodependências (SICAD), entre outras relevantes, com vista à criação de sinergias 

que visem o desenvolvimento da Psiquiatria Forense em Portugal. 

5) Desenvolver uma reflexão teórica e aprofundar o estudo de temas no âmbito da 

Psiquiatria Forense, promovendo trabalhos de investigação e proporcionando espaços 

de debate. 

6) Estabelecer relações nacionais e internacionais com organizações congéneres e 

facilitar a articulação com outras classes profissionais envolvidas no exercício da 

prática pericial. 

7) Tomar a iniciativa de propor alterações legislativas no âmbito da Psiquiatria Forense, 

sempre que tal for entendido por necessário e adequado e após consulta aos 

membros do Colégio.     

 

 


