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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
 

ALFREDO DE OLIVEIRA SOARES 

ANIBAL ACÁCIO MENDES COUTINHO 

ANTÓNIO RUI DE CAMPOS SOUSA 
BELMIRO ATAIDE DA COSTA PARADA 

CARLOS JORGE DE CASTILHO RABAÇA CORREIA CORDEIRO 
CARLOS MANUEL PIRES MARTINS DA SILVA 

FREDERICO ALEXANDRE MOREIRA ALVES DO CARMO REIS 

JOÃO PAULO DE ALMEIDA DOMINGUES VARREGOSO 
LUIS MANUEL VIEGAS DE CAMPOS PINHEIRO 

Suplentes: 
RICARDO MANUEL PEREIRA E SILVA 

VITOR MANUEL MOREIRA GUERRA DOS SANTOS CAVADAS 

 

 
PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 

UROLOGIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
 

A. Ética e Deontologia Médica 

 

1. Defender a qualidade do exercício profissional da Urologia, centrado no cumprimento da 

ética, do código deontológico da Ordem Médicos (OM) e das boas práticas médicas. 

2. Colaborar com os Conselhos Disciplinares da OM e com os Tribunais, nomeadamente 

promovendo a resposta em tempo útil aos pedidos de pareceres técnicos solicitados. 

3. Divulgar activamente na comunidade urológica os Estatutos da OM, as regras 

deontológicas e as regras disciplinares. 

4. Garantir o compromisso em manter uma monitorização permanente e interventiva sobre a 

boa prática médica dos urologistas e das instituições, junto da comunidade urológica e 

científica, em articulação com os órgãos Disciplinares da OM. 

 

B. Formação Médica 

 

1. Iniciar a aplicação do novo Programa de Formação de Urologia, após a sua aprovação. 

2. Promover e dinamizar a visita periódica dos Serviços de Urologia, de modo a proceder à 

verificação de idoneidade e capacidade formativa, em Colaboração com as Secções 

Regionais e o Conselho Nacional do Internato Médico. 

3. Actualização contínua e divulgação dos critérios de atribuição de idoneidade e capacidade 
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formativa em Urologia. 

4. Verificação, atualização e respetiva divulgação, de forma sistemática, da Grelha de 

Avaliação Final do Internato de Urologia. 

5. Avaliar regularmente as condições de formação dos internos, incluindo também como 

suporte a análise dos relatórios e respectivas avaliações anuais, enviadas ao Colégio de 

Urologia. 

6. Valorizar ativamente o papel do Orientador de Formação. 

7. Participar nos Júris de avaliação da carreira médica, quando solicitado pelo Conselho 

Nacional da OM. 

8. Promover a formação científica e técnica ao impulsionar ativa e proactivamente a 

elaboração de recomendações, manuais de boas práticas e normas de orientação clinica, 

sempre que solicitado ou quando necessário. 

 

C. Comunicação e Informação 

 

1. Divulgação, na página de internet no Servidor da Ordem dos Médicos, das decisões do 

Colégio, dos regulamentos existentes e de outras informações pertinentes, promovendo 

uma comunicação entre os membros do Colégio e a sua Direcção. 

2. Manter e promover o relacionamento com a Direcção da Associação Portuguesa de 

Urologia (APU) de forma a manter a divulgação de toda a actividade da Direcção do 

Colégio, nomeadamente a manutenção do espaço regular de debate e exposição de 

assuntos do Colégio quer no Congresso Nacional, quer no Simpósio da APU. 

3. Aumentar a participaçãoI envolvimento dos conselheiros locais do Colégio junto dos 

Serviços, fazendo-os parte activa do processo de decisão, mas sobretudo na divulgação 

das decisões do Colégio. 

4. Sempre que possível e necessário, debater problemas de grande impacto na Urologia 

nacional, através da Assembleia Geral do Colégio. 

 

D. Exercício Profissional 

 

1. Acompanhar e monitorizar, através da emissão de pareceres, a utilização de terapêutica 

médica inovadora, a utilização de equipamentos e dispositivos médicos na área da 

Urologia. 

2. Pugnar pelas boas práticas médicas, trabalhando ativamente com a Ordem dos Médicos na 

protecção e preservação da relação médico-doente. 

3. Promover e apoiar a constituição de Centros de Referência para as patologias que possam 
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beneficiar da agregação de experiência acumulada. 

4. Continuar o apoio a comissão técnica coordenada pelo Colégio de Urologia, para a revisão 

dos códigos de nomenclatura e valor relativo dos actos médicos de urologia, actualmente 

em fase de proposta para aprovação no Conselho Nacional (CN). 

5. De forma coordenada com os outros colégios de especialidades cirúrgicas da Ordem dos 

Médicos, sensibilizar os responsáveis da ACSS/Ministério da Saúde da necessidade urgente 

de modificar o modo como se procede à inscrição e ao registo cirúrgico. Atualmente estes 

procedimentos são efetuados recorrendo a codificação ICD-10, sendo nossa intenção 

promover a utilização de uma codificação mais clara e precisa e inteligível. 

6. Criar um grupo de trabalho para efetuar um levantamento dos Códigos de Diagnóstico 

Homogéneo (GDHs) com valor incorrecto, como objetivo de sensibilizar os responsáveis 

políticos para a necessidade de uma revisão da tabela nacional de remuneração por GDH 

(actualmente detalhadas na portaria 254/2018 do Diário da República 1a série n°173- 7 

Setembro de 2018). 

 


