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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
CARLOS FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA 

CARLOS MIGUEL BERNARDINO DE OLIVEIRA 

HUGO MIGUEL RODRIGUES MARQUES 
JORGE BRUNO MARQUES DE BRITO 

MANUELA DA GLÓRIA ABREU CERTO 
MARGARIDA ISABEL GOULART LEMOS HENRIQUES FERREIRA 

MARIA MANUELA FRANÇA OLIVEIRA 

MARTA BRANCO DE OLIVEIRA SIMÕES 
PAULO MANUEL PEIXOTO CONCEIÇÃO VILARES MORGADO 

ROSANA DE OLIVEIRA PINTO GONÇALVES DOS SANTOS 
VASCO SOUSA MARTINS DE OLIVEIRA MENDES 

 
Suplentes: 

ISABEL MARIA DAS NEVES DUARTE 

MARIA AMÉLIA FERREIRA ESTEVÃO 

 

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

 
Caros Colegas, 

 
Antes de vos apresentar o programa de mandato com o qual iremos concorrer às atuais eleições, 
gostaria de agradecer o contributo de todos os companheiros de Direção no mandato que finda, 
sobretudo dos colegas que decidiram não se recandidatar e que em muito contribuíram para o trabalho 
realizado (Nuno Carrilho, Manuel Ribeiro, Maria José Noruegas), do qual destaco: 
 A publicação do tempo mínimo médio de exame - aspeto fundamental para permitir defender a 

qualidade do ato médico, num contexto de pressão para a realização de um número crescente de 
exames por unidade de tempo. 

 A publicação das recomendações do Colégio em tempo de pandemia COVID - relevante para a 
regulação da atividade da Radiologia, com especial ênfase na segurança dos doentes e dos 
profissionais. 

 A revisão da nomenclatura dos atos médicos em Radiologia com base no documento publicado 
pelo Colégio em 2013. 

 A criação da competência em ecografia obstétrica - tendo sido pela primeira vez possível definir a 
formação mínima para a obtenção de competência para a realização de um método imagiológico; 
esperando o Colégio a mesma disponibilidade da OM para o alargamento deste processo a outros 
exames de imagem. 

 A aproximação da Direção do Colégio a todos os membros através por exemplo do 
desenvolvimento de sinergias com a SPRMN e a APRANEM.   

 
A revisão do currículo de formação do internato da nossa especialidade foi de importância central. 
Depois de anos bloqueado na OM, foi finalmente aprovado pelo Conselho Nacional Executivo, pelo que 
se espera em breve a sua publicação, sendo compreensivelmente esse um dos objetivos primordiais do 
programa da equipa de Direção que se candidata. 
 

Objetivos de candidatura: 
 Publicação do novo Currículo de Formação em Radiologia, permitindo 
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 Atualizar a formação da Radiologia em Portugal, compatibilizando o programa com o 
programa da UEMS / Sociedade Europeia  de Radiologia 

 Reformular o processo de atribuição de idoneidade e capacidades formativas, procurando 
que novos hospitais possam formar 

 Atualizar o processo de avaliação final de internato  
 Criar o processo de recertificação em Radiologia - procurando que seja parte de um processo mais 

amplo, a nível da OM para a certificação em imagem, tendo por base o trabalho efetuado para a 
competência em ecografia obstétrica.  

 Propor a criação de sub-especialidades 
 Fundamental para a qualificação dos Radiologistas Portugueses e para o seu reconhecimento 

entre-pares quer a nível europeu, quer inter-especialidades a nível nacional 
 O processo será conduzido e estruturado pela equipa de Direção do Colégio que irá 

trabalhar diretamente com colegas convidados experts em cada uma das áreas de sub-
especialização 

 Concluir o processo de valor relativo do ato médico inserido na revisão da nomenclatura e na 
dependência da OM 

 Manter a contribuição no programa Choosing Wisely - que faz a aproximação da OM à população 
em geral. 

 Rever o Manual de Boas Práticas, com especial ênfase na qualidade e segurança em Radiologia, 
criando um conjunto de processos e indicadores que facilitarão a sua implementação prática nos 
nossos Serviços. 

 Promover o censo da Radiologia Portuguesa 

 Aproximar a Direção do Colégio aos seus constituintes - todos os Radiologistas, com a criação de 
grupos consultores definidos e organizados, bem como procurar aumentar as sessões de 
informação/discussão com todos os Radiologistas 
 Promover reuniões frequentes e estruturadas com a SPRMN e a APRANEM 

 Disponibilizando sessões de informação e discussão inseridas nos eventos organizados da 
Radiologia Nacional 

 Criando um grupo de experts para o desenvolvimento das sub-especialidades (ver acima), 
que para além de contribuírem para esse projeto serão considerados como grupo consultor 
do Colégio 

 Promovendo a criação do grupo consultor de apoio à Direção, incluindo ex-presidentes do 
Colégio e Radiologistas de inquestionável reconhecimento pelo seu contributo para a 
Radiologia Nacional 

 Promovendo reuniões com o grupo de representantes dos internos por forma a otimizar o 
processo formativo e de avaliação do internato 

 

O Colégio de Radiologia e a sua Direção são, de facto, apenas um órgão consultor da Ordem dos 
Médicos. No entanto julgamos que a sua atuação é de importância vital para a Radiologia Nacional. A 
sua colaboração estreita com outras instituições da Radiologia Nacional como a SPRMN e a APRANEM, 
permitirá uma abordagem holística e sinérgica dos problemas da Radiologia, dadas as suas 
competências sobretudo complementares.  
Fomentar e incentivar a participação dos Radiologistas nas atividades do Colégio é fundamental para dar 
um novo fôlego na Radiologia Nacional, tão importante para que esta ocupe o lugar efetivamente 
correspondente à sua relevância clínica.  
 
É com todos e por todos que se fará mais e melhor. 
 
Pela Equipa que se candidata, 
Hugo Marques 
 


