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PROGRAMA DE AÇÃO PARA A DIREÇÃO DO COLÉGIO DE 

ESPECIALIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

 

Caros Colegas, 

 

Não tendo havido na primeira fase qualquer lista candidata à Direção do Colégio da nossa 

Especialidade, decidimos concorrer e solicitar o vosso apoio para continuar o trabalho 

desenvolvido ao longo dos últimos anos, do qual destacamos: 

• Elaboração e aprovação da grelha única de avaliação no exame final da Especialidade; 

• Participação ativa no processo de elaboração do documento da Rede de Referenciação 

de Anatomia Patológica, aprovada em fevereiro de 2017 pelo Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde; 

• Revisão completa, atualização e uniformização das normas de avaliação e atribuição de 

idoneidade e capacidade formativa; 

• Elaboração de modelo de inquérito e de relatório, uniformizados, para avaliação e 

atribuição de idoneidade e capacidade formativa; 

• Realização de visitas de avaliação de idoneidade e capacidade formativa a todos os 

Serviços de Anatomia Patológica com atividade formativa ou que a solicitaram, com 

revisão de todo o mapa de idoneidades e capacidades formativas a nível nacional, 

aprovado pelo Conselho Nacional Executivo (de referir que estes relatórios permitiram, 

ainda, identificar problemas ao nível infraestrutural e de recursos humanos, alertando as 

administrações hospitalares e apelando à sua resolução); 
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• Elaboração e revisão de “Recomendações relativas a atividades e medidas de proteção 

no âmbito do surto de COVID-19”; 

• Elaboração de modelo único de curriculum vitae a ser apresentado pelos candidatos ao 

exame final de Especialidade (documento aprovado pela Direção do Colégio em 2019 

e que aguarda a aprovação pelo Conselho Nacional Executivo); 

• Revisão do programa de formação específica em Anatomia Patológica, o qual é 

fundamental como guião da formação dos nossos Médicos Internos (documento aprovado 

pela Direção do Colégio em 2019 e que aguarda a aprovação pela tutela); 

Com o mesmo empenho e a vontade firme de realizar melhorias efetivas, há muito identificadas 

e reclamadas pela generalidade dos Colegas, propomo-nos desenvolver as seguintes 

ações/iniciativas durante o próximo mandato, algumas das quais não foi possível implementar 

durante o mandato que agora termina: 

• Patologia Molecular: pretendemos elaborar um documento normativo relativo à 

formação e à prática da Patologia Molecular, uma área em franca expansão, mas que 

carece de uma especial atenção para que não seja sonegada à Anatomia Patológica um 

dos maiores e mais importantes focos de desenvolvimento ao nível tecnológico e do 

conhecimento; 

• Júris de exame: após termos definido os critérios de seleção de elementos para 

composição dos júris de exame para atribuição dos graus de Especialista e de Consultor 

(i.e., os elementos cuja proposta de nomeação é da responsabilidade do nosso Colégio 

de Especialidade), pretendemos constituir uma base de Anatomopatologistas elegíveis 

para cada participar em júris desses exames, valorizando a diversidade e experiência; 

• Volume de trabalho diagnóstico: promover a divulgação e aplicação ampla dos 

princípios de cálculo do volume de trabalho diagnóstico preconizados no documento da 

Rede de Referenciação da nossa Especialidade, definindo um plano de ação para dar 

resposta às necessidades que são possíveis de quantificar. É muito importante 

providenciar uma perspetiva das reais necessidades em recursos humanos na área da 

Anatomia Patológica, quer para o futuro imediato, quer numa perspetiva de 10 anos; 

• Âmbito funcional e delegação de competências: Sendo reconhecida a mais valia da 

delegação de competências que se tem vindo a verificar em vários Serviços, importa 

agora conhecer e quantificar essa realidade e assegurar que a mesma tem uma 

integração harmoniosa com o processo formativo no âmbito da Especialidade. 

 

O Colégio de Especialidade de Anatomia Patológica da Ordem dos Médicos (CEAPOM) é, na 

sua génese e constituição, um órgão consultivo do Conselho Nacional Executivo, com capacidade 

de ação limitada. Contudo, a sua influência poderá ultrapassar a mera representação consultiva 

se todos conseguirmos contribuir para o desenvolvimento da nossa Especialidade, através da 

participação ativa na elaboração, discussão, aprovação e implementação das normas que 

regulam a nossa atividade profissional. É muito importante que o CEAPOM seja sentido como algo 

“nosso” e não dos “outros”. A direção do CEAPOM é, apenas, o catalisador dessa discussão e 

participação, prestando o serviço de representar os Colegas da Especialidade e de lhes dar voz 

perante as estruturas executivas da Ordem dos Médicos. É precisamente isso que nos propomos 
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fazer com esta candidatura, esperando dos Colegas o voto de confiança no trabalho que já 

desenvolvemos e que pretendemos vir a desenvolver 

 

Por esse motivo, apelamos à participação neste ato eleitoral, independentemente das escolhas, 

para que a nossa Especialidade possa sair reforçada através do empenho de todos os 

Anatomopatologistas. 


