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A Comissão de Médicos Internos de Saúde 
Pública (CMISP) da Região de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (LVT), eleita para o biénio 2021-2023, 
tem como missão garantir o acompanhamento 
transversal e de contiguidade, revisão e melhoria 
do processo formativo de todos/as os/as Médicos/
as Internos/as de Saúde Pública de LVT.

Missão
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A CMISP LVT pretende ser o órgão de representa-
ção dos/as Médicos/as Internos/as de Saúde Públi-
ca (MISP) de LVT, orientado na perspetiva da defesa 
dos interesses dos/as mesmos/as e pela melho-
ria das condições do processo formativo. Defende 
uma abordagem compreensiva, ativa e colaborativa 
de todos/as os/as Médicos/as Internos/as de Saúde 
Pública de LVT nos processos de tomada de deci-
são.

Visão
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Valores

Ação

Advocacia Colaboração

RigorTransparência

Inovação
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1. Centralidade do/a MISP;
2. Respeito pelo trabalho e competências do/a MISP;
3. Qualidade e inovação das atividades formativas 
desenvolvidas pela CMISP LVT;

4. Colaboração e promoção de parcerias com os/as diferentes 
stakeholders da Saúde Pública ou outras áreas relevantes.

Princípios
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Eixos

Parcerias e relações 
sólidas e duradouras

Comunicação 
transversal

Formação de 
qualidade

Monitorização e 
responsabilização

Representação e defesa dos 
interesses dos/as MISP de LVT
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Coordenação
Assegurar a representação dos/as Médicos/as Internos/as de Saú-

de Pública de LVT, a nível regional, junto da Coordenação Regional do 
Internato Médico de Saúde Pública de LVT. A nível nacional, garantir a 
representação dos/as MISP de LVT junto dos órgãos do Internato Mé-
dico e junto de stakeholders da Saúde Pública, em colaboração com as 
restantes Comissões Regionais de Médicos Internos de Saúde Pública.

Dinâmica CMISP LVT
• Calendarizar reuniões internas da equipa da CMISP LVT, mensal-
mente;

• Promover a elaboração de planos e relatórios de atividades da 
CMISP LVT, anualmente, de acordo com o Regulamento Interno das 
CMISP em vigor;
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• Agendar teambuildings da equipa da CMISP LVT, semestralmente.

Relações Institucionais
• Promover reuniões com a Coordenação Regional do Interna-
to Médico de Saúde Pública de LVT trimestralmente ou com fre-
quência inferior, em caso de necessidade;

• Garantir, em colaboração com a Coordenação Regional do Inter-
nato Médico de Saúde Pública de LVT, tempo de estudo equita-
tivo e padronizado entre todos os/as MISP, independentemente 
da época de avaliação;

• Assegurar uma presença assídua nas reuniões trimestrais com 
as restantes Coordenações das CMISP regionais e nas reuniões 
de Departamentos;
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• Reunir, sempre que necessário, com o Colégio da Especialidade 
de Saúde Pública da Ordem dos Médicos, em colaboração com 
as restantes CMISP regionais;

• Estabelecer um protocolo de colaboração com a Associação Na-
cional de Médicos de Saúde Pública;

• Iniciar procedimentos para a criação de uma rede colaborati-
va de investigação com a participação ativa dos/as MISP de LVT 
com as seguintes entidades: CMIMGF-LVT, ENSP, ISPUP, Instituto 
de Medicina Preventiva da FMUL, IHMT, INSA, escolas médicas, 
Acta Médica;

• Colaborar com a Coordenação Regional do Internato Médico de 
Saúde Pública de LVT e com o Colégio da Especialidade de Saú-
de Pública da Ordem dos Médicos para a realização de vistorias 
de idoneidade, sempre que tal seja necessário;
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• Iniciar procedimentos para a criação de uma parceria entre a 
CMISP LVT e a SPMS e a ARS-LVT para a disponibilização de li-
cenças e acessos a sistemas de informação fundamentais para o 
exercício da atividade do/a MISP, em colaboração com a Coorde-
nação Regional do Internato Médico de Saúde Pública de LVT.

Patrícia Pita Ferreira
ACES Oeste Norte // 2.º ano
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Pretende-se fomentar uma formação em Saúde Pública de qualida-
de e baseada na evidência, acompanhando de perto o processo forma-
tivo dos/as Médicos/as Internos/as de Saúde Pública de LVT, promo-
vendo cursos, sessões de journal club, reuniões periódicas e visitas, que 
permitam a atualização dos/as Médicos/as Internos/as de Saúde Públi-
ca de LVT e o desenvolvimento de competências adicionais e soft skills. 
Assim, neste âmbito, planeamos:

Formação e 
Internato Médico
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Relações com os/as MISP
• Assegurar reuniões periódicas com os/as MISP para garantir um le-
vantamento contínuo das necessidades dos mesmos

* Mensalmente nos primeiros 6 meses com os/as MISP do 1º ano e 
posteriormente bimestral; 

* Trimestralmente com os/as MISP do 2º ano;

* Semestralmente com os/as MISP do 3º e 4º ano;

* Com periodicidade inferior, sempre que necessário e por incentivo da 
CMISP LVT, dos próprios MISP ou da Coordenação Regional do Interna-
to Médico de Saúde Pública de LVT.

• Divulgar entre os/as MISP de LVT, anualmente ou sempre que seja 
necessário, todos os resultados de questionários ou auditorias ao 
processo formativo em Saúde Pública.
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Programa do Internato Médico de 
Saúde Pública

• Promover, em colaboração com a da Coordenação Regional do In-
ternato Médico de Saúde Pública de LVT, um journal club mensal, di-
namizado pelos MISP;

• Assegurar a atualização e divulgação da base de dados dos está-
gios e projetos realizados por MISP de LVT, em colaboração com a 
Saúde+Pública, anualmente;

• Promover, trimestralmente, momentos informais de partilha de es-
tágios de MISP do 3º e 4º, para os restantes MISP de LVT;

• Divulgar, bimestralmente, outras experiências curriculares dos/as 
MISP para além do programa do Internato Médico de Saúde Pública; 
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• Promover, em colaboração com a Saúde+Pública, a criação e atua-
lização contínua de um banco de documentos e bibliografia atual e 
recomendada;

• Organizar uma sessão de boas-vindas ao Internato Médico de Saú-
de Pública na primeira semana do mesmo;

• Promover a reativação do Curso de Introdução ao Internato Médico 
de Saúde Pública no primeiro mês do internato, dirigido aos/às MISP 
de LVT do 1º ano e com a colaboração formativa dos/as MISP de ou-
tros anos e/ou especialistas;

• Incentivar a adequada calendarização do Internato Médico, em 
particular durante o 1º ano de internato, em colaboração com a Coor-
denação Regional do Internato Médico de Saúde Pública de LVT; 
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• Colaborar, sempre que necessário, com Coordenação Regional do 
Internato Médico de Saúde Pública de LVT para organizar visitas de 
apresentação a instituições relevantes no contexto da prática de 
Saúde Pública, durante o 1º ano de internato, bem como o intercâm-
bio para outras Unidades de Saúde Pública com valências ou ativi-
dades diferentes;

• Iniciar em 2021, conversações com stakeholders relevantes para 
reavaliar os moldes atuais do curso de formação “Fundamentos 
para uma Prática Adequada em Saúde Pública 1”, do 1º ano do inter-
nato; e do Curso de Especialização em Saúde Pública, do 2º ano do 
internato. 
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ENMISP
• Assegurar a participação e colaboração com a Comissão Organi-
zadora do XII ENMISP, a decorrer previsivelmente em Santa Maria da 
Feira, a 21-22 de outubro de 2021;

• Coordenar a organização da edição de 2022 do Encontro Nacional 
de Médicos Internos de Saúde Pública - XIII ENMISP - na Região de 
LVT, se possível em formato presencial, em colaboração com as res-
tantes Comissões Regionais de Médicos Internos de Saúde Pública;

• Definir a Comissão Organizadora do XIII ENMISP ainda no decurso 
do ano de 2021.
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Divulgação da especialidade de 
Saúde Pública

• Promoção da especialidade de Saúde Pública junto de estudantes 
de Medicina ou de Médicos Internos de Formação Geral, em todas 
as atividades ou eventos que se justifique;

• Colaborar com a ANMSP no evento InSPira - Introdução à Saúde 
Pública - especialmente direcionado aos/às MISP de LVT recém-
-chegados; e noutros eventuais projetos ou iniciativas relevantes.

Inês Subtil
ACES Loures Odivelas // 1.º ano

Joana Maia
ACES Estuário do Tejo // 2.º ano

José Pedro Teixeira
ACES Sintra // 2.º ano

Sofia Carmezim Pereira
ACES Amadora // 2.º ano
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Pretendemos estabelecer uma rede de contatos forte e diversificada 
entre os/as Médicos/as Internos/as de LVT e todos/as os/as stakeholders 
relevantes em Saúde Pública, bem como colaborar com os/as stakehol-
ders relevantes para alavancar a Saúde Pública como especialidade ino-
vadora e ao serviço das populações. Assim, neste âmbito, planeamos:

EuroNet MRPH
• Promover a candidatura a anfitrião de uma reunião da EuroNet 
MRPH, para o ano de 2022;

• Divulgar regularmente as oportunidades formativas, eventos e 
notícias internacionais que surjam no âmbito da EuroNet MRPH;

Relações 
Internacionais



20

• Garantir a presença assídua da CMISP LVT e fomentar a 
participação dos/as MISP de LVT nas reuniões sazonais e 
teleconferências da EuroNet MRPH.

Outros Eventos
• Assegurar, sempre que possível, a representação da CMISP LVT e 
dos/as MISP de LVT em eventos nacionais e internacionais de relevo 
e importância na área da Saúde Pública, entre estes o 14th European 
Public Health Conference 2021, European Scientific Conference on 
Applied Infectious Disease Epidemiology, Congresso Nacional dos 
Médicos de Saúde Pública e o European Health Forum Gastein.

Joana Maia
ACES Estuário do Tejo // 2.º ano

Sofia Carmezim Pereira
ACES Amadora // 2.º ano
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Comunicação
Garantir uma via de comunicação aberta entre a CMISP LVT e todos/

as os/as Médicos/as Internos/as de Saúde Pública de LVT e impulsionar 
a comunicação entre os/as últimos/as e todos/as os/as stakeholders re-
levantes em Saúde Pública, nomeadamente as restantes Comissões Re-
gionais de Médicos Internos de Saúde Pública, a Saúde+Pública, as Coor-
denações Regionais do Internato Médico, a ANMSP e a EuroNet MRPH. 
Assim, neste âmbito, planeamos: 

Presença na plataforma 
Saúde+Pública

• Apreciar e votar no plano de atividades da Saúde+Pública até ao 
final do primeiro mês do mandato de cada editor/a-chefe;
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• Partilhar todos os planos e relatórios de atividades na área 
dedicada à CMISP LVT da Saúde+Pública no prazo de um mês 
após a sua elaboração;

• Divulgar semestralmente notícias sobre as atividades e eventos 
da CMISP LVT.

Comunicação formal e informal 
com os/as MISP de LVT

• Atualizar os endereços de e-mail dos/as MISP de LVT na lista de 
distribuição spinternos no primeiro mês de cada ano civil;

• Promover grupo informal de comunicação (WhatsApp) com os/as 
MISP de LVT, a ser atualizado no primeiro mês de cada ano civil;

• Elaborar plano e normas de comunicação da CMISP LVT;
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• Divulgar todos os eventos da CMISP LVT por e-mail com 
antecedência mínima de uma semana;

• Divulgar os avisos de Avaliação Final do Internato de Saúde 
Pública por e-mail em simultâneo com as restantes CMISP;

• Adquirir um endereço de e-mail dedicado à CMISP LVT num 
domínio próprio.

Raquel Vareda
ACES Lisboa Norte // 3.º ano

Rafael Vasconcelos
ACES Oeste Norte // 1.º ano
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