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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

ANGELO PAIVA OLIVEIRA 

EDUARDO MARTINS CARLINHOS NETTO 

GONÇALO DA SILVA FERNANDEZ 
LIGIA PAULA RIBEIRO MIRANDA CARVALHIDO CUNHA OSÓRIO 

MARIA FILOMENA BRAZÃO CARVALHO DE PINA 
MARIA MARGARIDA PISCO BORREGO LEONOR 

MIGUEL MEDEIRA LABAREDA 

OLGA MARIA TEIXEIRA DE SOUSA DE SÁ PINTO 
PAULA CRISTINA SILVA DIAS SANCHES PINTO ALVES 

 

Suplentes: 
MARIA BRITO DA MANA RAMALHÃO FORTUNATO RUIVO 

MARISA ALEXANDRA MEDINA SANTOS LOBÃO 

 

 

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

 

Caros Colegas, 
 

Após um ano particularmente excepcional, o atual Conselho Directivo do Colégio de 
Especialidade de Radioncologia terminará o seu mandato em Janeiro de 2021, e 
propõe a seguinte lista concorrente às eleições para o próximo triénio: 
 

Ângelo Paiva Oliveira (SRN) 
Eduardo Martins Carlinhos Netto (Cabeça de Lista, SRS) 
Gonçalo da Silva Fernandez (SRS) 
Maria Filomena Brazão Carvalho de Pina (SRS 
Lígia Paula R. Miranda Carvalhido Cunha Osório (SRN) 
Maria Margarida P. Borrego Leonor (SRC) 
Miguel Medeira Labareda (SRS) 
Olga Maria Teixeira de Sousa Sá Pinto (SRN) 
Paula Cristina Silva Dias Sanches Pinto Alves (SRC) 
(Efetivos) 

 
Maria Brito da Mana Fortunato Ruivo (SRS) 
Marisa Alexandra Medina Santos Lobão (SRN) 
(Suplentes) 

 

Compete-nos, antes de tudo, destacar algumas das acções realizadas no mandato que 
agora se conclui: 

 Revisão do programa de formação do Internato da Especialidade de Radioncologia; 
 Revisão dos critérios para a determinação de idoneidade e capacidade formativa 

dos estabelecimentos e serviços de saúde; 
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 Emissão de pareceres técnico-jurídicos requisitados por utentes, seus 
representantes, seguradoras de saúde, Tribunais e Juristas; 

 Parecer do colégio de especialidade, sobre a necessidade de informação 
complementar a nos certificados de óbito, no âmbito da Radioncologia; 

 Colaboração com a ESTRO durante a revisão do Core Curriculum Europeu da 
Especialidade de Radioncologia; 

 Parecer do colégio sobre a notícia veiculada sobre terapia de protões (publicada 
na página do Colégio de Radioncologia, no site da ordem, “Radioterapia de 
protões – posição da direção do Colégio”); 

 Emissão de recomendações sobre restrição de actividades e proteção individual, no 
contexto da pandemia COVID19 (documento publicado no site da Ordem dos Médicos e 
enviado, por e-mail, aos radioncologistas, intitulado: “Recomendações sobre a restrição 
de atividades nas instituições de saúde e proteção individual em Radioncologia”); 

 Publicação do parecer “Retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-
CoV2 em Radioncologia” (página do Colégio de Radioncologia, no site da Ordem 
dos Médicos, aguardando homologação). 

 

A equipa que agora se candidata à Direcção do Colégio de Radioncologia propõe-se 
prosseguir na linha da Direcção cessante, através de acções do mesmo tipo, de que 
nos permitimos destacar: 

 Revisão do Manual de Boas Práticas (em curso); 
 Elaboração de pareceres sobre Projectos-Lei, documentos da ACSS, ARS e artigos 

publicados na imprensa; 
 Nomeação de Júris de Exame Final de Especialidade e Júris de Habilitação ao 

Grau de Consultor; 
 Realização de visitas a Serviços de Radioterapia no âmbito da atribuição da 

idoneidade formativa; 
 Realização da Assembleia Geral do Colégio de Especialidade; 
 Participação nas reuniões Gerais dos Colégios e representação em Reuniões 

Científicas e Jornadas no âmbito da Especialidade; 
 Participação na elaboração de Normas de Orientação Clínica em Oncologia; 
 Promoção do estreitamento das relações científicas e profissionais; 
 Promoção da articulação entre a Ordem e as Sociedades Científicas Médicas; 
 Participação na UEMS; 
 Actualização do trabalho acerca dos recursos humanos e técnicos, e do número 

de doentes tratados anualmente, em conjunto com a SPRO (publicado em 
www.ordemdosmedicos.pt - demografia médica). 

 

Cumpre-nos deixar um agradecimento à Prof. Margarida Roldão, Presidente da Direção 
cessante que, ao se retirar, conclui de forma exemplar décadas de serviço público à 
especialidade e aos doentes. 
 

Cabe-nos ainda salientar que, a equipa que agora se candidata, manterá a coerência 
de nos princípios e a coesão na acção, promovendo e divulgando a especialidade 
médica de Radioncologia e intervindo e participando ativamente nas decisões da 

https://ordemdosmedicos.pt/radioterapia-de-protoes-posicao-da-direcao-do-colegio/
https://ordemdosmedicos.pt/radioterapia-de-protoes-posicao-da-direcao-do-colegio/
http://www.ordemdosmedicos.pt/
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tutela referentes à Oncologia, defendendo os interesses e aspirações dos 
Radioncologistas, e dos doentes que em nós confiam.  
 

Por fim, gostávamos de deixar uma palavra de solidariedade e admiração aos colegas 
especialistas em Radioncologia, dos setores público e privado de todo o país, que 
exercem actividade clínica, com o zelo e a competência necessários, 
independentemente das difíceis circunstâncias, dos tempos que vivemos. 
 

Contamos convosco. Contem connosco. 
 


