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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

DINARTE NUNO TEIXEIRA VIVEIROS 
ISABEL CRISTINA RAMOS SILVA ANDRADE 

JOÃO MANUEL TORRES MOREIRA 
LUÍS CARLOS DOMINGUES CADINHA 

MARIA CRISTINA DA FONSECA E SOUSA 

MARIANA DA SILVA BEIRÃO CARRAPATOSO 
NUNO FILIPE AMBRÓSIO LOPES 

RUI MANUEL PASSADOURO DA FONSECA 
TERESA CRISTINA FERREIRA GALHARDO 

 

Suplentes: 
LINA MARIA GUARDA 

MARIA FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS 

 

 

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

 
Por um Colégio de Especialidade Vivo e Dinâmico 

 
 

 

Portugal, a par do que acontece em todo o Mundo, atravessa uma situação de 

calamidade sem precedentes no último século. Os Médicos de Saúde Pública, 

desde a primeira hora, têm participado no combate à pandemia COVID 19 e, 

consequentemente, têm sentido na sua vida pessoal e profissional a pressão e 

a exigência que o atual momento apresenta. 

 

Mais do que nunca, exige-se do Colégio de Especialidade uma presença 

constante no apoio aos colegas, valorizando a qualidade técnica e científica, e 

promovendo uma maior participação nas tomadas de decisão da Ordem dos 

Médicos e outras entidades, nomeadamente a DGS, especificamente nos 

pareceres técnicos sobre as normas em elaboração. 

 

Perante a necessidade de romper o silêncio existente, um grupo de médicos de 

saúde pública decidiu abraçar este projeto para dar voz aos médicos desta 

especialidade e transformar o nosso colégio num órgão vivo e operante. 
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A esta equipa não une outra ambição que não seja o reforço do prestígio da 

Saúde Pública, mesmo sabendo que será um enorme desafio em tempos de 

combate à Pandemia. 

O Colégio é o órgão que reúne os médicos de Saúde Pública, sendo a missão da 

sua direção dar voz ao Colégio de Saúde Pública. 

 

Ao candidatarmo-nos pretendemos: 

 

Uma direção do Colégio que represente os médicos especialistas em Saúde 

Pública afirmando-se entre os colégios de pares; 

Uma direção do Colégio que seja transparente e preste contas; 

Uma direção do Colégio que elabore um Plano de Ação e um Relatório de 

Atividades anuais e em Assembleia Geral os aprove nos termos do 

Regulamento; 

Uma direção do colégio que contribua para as tomadas de decisão dos Órgãos 

executivos da Ordem dos Médicos, qualificando-as sob o ponto de vista técnico-

científico; 

Uma direção do colégio que proceda à atualização do Programa do Internato 

Médico de Saúde Pública, nos termos da lei, e reveja meticulosamente os 

critérios de atribuição de idoneidades e capacidades formativas; 

Uma direção do Colégio que dê respostas às solicitações e pedidos de parecer 

técnico; 

Uma direção do Colégio que fomente e apoie os Serviços de Saúde Pública, 

promova o desenvolvimento técnico-científico dos seus membros e reconheça a 

sua diferenciação através da organização de Ciclos de Estudos especiais e 

criação de subespecialidades e competências; 

Uma direção do Colégio que dê um constante apoio aos Serviços de Saúde 

Pública, principalmente nos períodos de maior dificuldade; 

Uma direção do Colégio que tenha presença e visibilidade dentro e fora da 

Ordem dos médicos; 

Uma direção do Colégio que se pronuncie sobre todas as questões relevantes 

para a Medicina de Saúde Pública; 

Uma direção do Colégio firme na defesa da Saúde Pública e dos seus 

profissionais; 

Uma direção do Colégio presente e participativa na reforma da Saúde Pública; 
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Uma direção do Colégio que promova a motivação dos Médicos de Saúde 

Pública e o prestígio da nossa especialidade. 

 

Mais do que uma candidatura, os proponentes pretendem iniciar um movimento 

que devolva o Colégio de Especialidade aos Médicos de Saúde Pública, 

desencadeando e impulsionando as mudanças inadiáveis ao desenvolvimento 

da nossa especialidade. 

 

Apelamos a todos que participem no acto eleitoral de dia 14 de janeiro, votando 

através de voto eletrónico. 

 

 

 

 

 

 


