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das palavras à Ação
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A Lista A candidata-se à Comissão de Médicos 
Internos de Saúde Pública (CMISP) da Região 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), para o 
biénio 2021-2023, com a missão de 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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Como CMISP LVT, pretendemos ser o órgão de 
representação dos/as Médicos/as Internos/as de 
Saúde Pública (MISP) de LVT, orientado na perspe-
tiva da defesa dos interesses dos/as mesmos/as e 
pela melhoria das condições do processo formativo. 
Defendemos uma abordagem compreensiva, ativa 
e colaborativa de todos/as os/as Médicos/as Inter-
nos/as de Saúde Pública de LVT nos processos de 
tomada de decisão.

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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Representação
Pretendemos representar os/as Médicos/as Internos/as de Saúde 

Pública de LVT, a nível regional, junto da Coordenação Regional do Inter-
nato Médico de Saúde Pública de LVT. A nível nacional, pretendemos ga-
rantir a representação dos/as MISP de LVT junto dos órgãos do Internato 
Médico e junto de stakeholders da Saúde Pública, em colaboração com 
as restantes Comissões Regionais de Médicos Internos de Saúde Públi-
ca. A nível internacional, pretendemos assegurar a representação e a co-
laboração dos/as MISP de LVT com a European Network of Medical Resi-
dents in Public Health (EuroNet MRPH).

Plano



9

Queremos defender os interesses dos/as Médicos/as Internos/as de 
Saúde Pública de LVT. Para tal, pretendemos:

• Garantir iguais condições, recursos e oportunidades formativas 
a todos os/as MISP de LVT para uma formação com qualidade, 
independentemente do seu Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) de colocação ou local do estágio;

• Participar ativamente em todos os processos de reformulação do 
programa do internato, procurando veicular a opinião maioritária 
dos/as MISP de LVT;

• Garantir a auscultação formal dos/as MISP de LVT, sempre que se 
afigurar necessário ou que seja requerido pelos mesmos;

• Organizar reuniões com os/as MISP de LVT, prevendo uma 
média de duas reuniões por ano, ajustando a sua frequência às 
necessidades manifestadas;
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• Promover a organização de eventos no âmbito do Internato Médico 
de Saúde Pública, com Comissões Organizadoras abertas a todos/as 
os/as MISP de LVT interessados/as;

• Estudar a viabilidade da centralização na Administração Regional 
de Saúde (ARS) LVT, em colaboração com Coordenação Regional 
do Internato Médico de Saúde Pública de LVT, na atribuição de 
acessos a licenças e passwords a todos os sistemas de informação 
em saúde relevantes (ex. SINAVE; SIARS; BI-MH; entre outros), bem 
como o nível adequado na licença Office 365, para o trabalho de 
MISP.
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Formação e Internato Médico
Pretendemos fomentar uma formação em Saúde Pública de qualida-

de e baseada na evidência, acompanhando de perto o processo formati-
vo dos/as Médicos/as Internos/as de Saúde Pública de LVT, promovendo 
cursos, sessões de journal club, reuniões periódicas e visitas, que per-
mitam a atualização dos/as Médicos/as Internos/as de Saúde Pública de 
LVT e o desenvolvimento de competências adicionais e soft skills. Neste 
âmbito procuraremos: 

• Promover a apresentação e discussão regular de artigos 
científicos em formato journal club, pelos/as MISP dos vários 
ACES que constituem a região LVT;

• Participar na gestão e atualização da base de dados de estágios 
e projetos realizados por MISP de LVT, em conjunto com a a 
plataforma Saúde+Pública;
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• Organizar sessões expositivas de partilha de experiências e 
desafios sobre diferentes possibilidades já exploradas por MISP 
de LVT nos estágios de Auditoria, Investigação, Intervenção e 
Opcional;

• Compilar, organizar e atualizar anualmente um banco de 
documentos e materiais de estudos acessível a todos/as os/as 
MISP de LVT, em colaboração com stakeholders relevantes (por ex. 
Saúde+Pública e ANMSP);

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

• Organizar uma sessão de boas-vindas ao Internato Médico de 
Saúde Pública na primeira semana do mesmo; 
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• Promover, junto da Coordenação Regional do Internato Médico 
de Saúde Pública de LVT, 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 outros anos e/ou especialistas;

• Incentivar a adequada calendarização do Internato Médico, em 
particular durante o 1º ano de internato, em colaboração com a 
Coordenação Regional do Internato Médico de Saúde Pública;

• Colaborar com as Coordenações Regional e Nacional do 
Internato Médico de Saúde Pública para organizar visitas de 
apresentação a instituições relevantes no contexto da prática 
de Saúde Pública, durante o 1º ano de internato, bem como 
o intercâmbio para outras Unidades de Saúde Pública com 
valências ou atividades diferentes;
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• Padronizar entre todos os ACES o tempo adequado para a 
preparação das épocas de avaliação do Internato Médico de 
Saúde Pública pelos/as MISP de LVT; 

• Realizar um levantamento contínuo das necessidades 
formativas dos/as MISP de LVT e, de acordo com o feedback 
obtido, promover a organização de sessões que supram as 
lacunas percecionadas nas várias etapas de formação;

• Iniciar 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 internato; 
e do Curso de Especialização em Saúde Pública, do 2º ano do 
internato;

• Contribuir para a promoção e divulgação da especialidade de 
Saúde Pública junto dos/as Médicos/as Internos/as de Formação 
Geral e estudantes das Escolas Médicas.
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Pretendemos assegurar a monitorização e a responsabilização para 
um Internato de Saúde Pública de excelência. Assim, propomos:

• Garantir a satisfação dos/as MISP de LVT com o Internato de 
Saúde Pública, de acordo com o Regime Jurídico do Internato 
Médico;

• Colaborar com as restantes Comissões Regionais de Médicos 
Internos de Saúde Pública e com as Coordenações Regionais do 
Internato Médico de Saúde Pública na identificação e correção 
das iniquidades entre MISP nas condições de frequência e de 
funcionamento dos processos formativos, bem como na primazia 
da qualidade do Internato de Saúde Pública;

• Divulgar entre os/as MISP de LVT todos os resultados de 
questionários ou auditorias ao processo formativo em Saúde 
Pública.
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Comunicação
Queremos 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 sta-
keholders relevantes em Saúde Pública, nomeadamente as restantes Co-
missões Regionais de Médicos Internos de Saúde Pública, a Saúde+Pú-
blica, as Coordenações Regionais do Internato Médico, a ANMSP e a 
EuroNet MRPH. Propomos, neste âmbito:

• Utilizar a área dedicada à CMISP LVT da plataforma 
Saúde+Pública para partilhar documentação de relevo, como os 
planos e relatórios de atividades, promovendo uma política de 
transparência e responsabilização;

• Divulgar junto dos/as MISP de LVT notícias sobre as atividades 
da CMISP LVT e os eventos em que esta os represente;
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• Envidar esforços no sentido de criar um domínio para as 
Comissões Regionais de Médicos Internos de Saúde Pública, a 
ser utilizado para o endereço de e-mail oficial da CMISP LVT.

Relações e Parcerias
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 stakeholders 
relevantes em Saúde Pública para alavancar a Saúde Pública como espe-
cialidade inovadora e ao serviço das populações. A nível nacional, quere-
mos:

• Defender uma política de comunicação próxima e eficaz entre a 
Coordenação do Internato Médico de Saúde Pública e os/as MISP 
de LVT;
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• Divulgar os avisos de Avaliação Final do Internato de Saúde 
Pública com a merecida antecedência;

• Promover uma rede colaborativa para projetos de investigação 
com instituições/organizações de interesse, como: as restantes 
Comissões Regionais de Médicos Internos de Saúde Pública, 
ENSP, ISPUP, IHMT, INSA, Escolas Médicas, entre outros;

• Gerir e atualizar os contatos dos/as MISP de LVT na lista de 
distribuição spinternos;

• Colaborar com a plataforma Saúde+Pública na sua missão de 
divulgação de conteúdos de interesse para os/as MISP de LVT;

• 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.
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Para além disso, a nível internacional, queremos manter a estreita re-
lação com European Network of Medical Residents in Public Health (Euro-
Net MRPH), dada a importância desta colaboração para a monitorização e 
melhoria das condições de formação e trabalho dos/as MISP de LVT. Am-
bicionamos, assim:

• Promover a candidatura a anfitrião de uma reunião da EuroNet 
MRPH, idealmente a decorrer em 2022;

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

• Fomentar a participação dos/as MISP de LVT nas reuniões 
sazonais e teleconferências da EuroNet MRPH.
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Social e Recreativo
Reconhecemos a importância da integração e da formação de rela-

ções interpessoais entre os/as MISP de LVT, atendendo ao maior isola-
mento e risco de burnout associado ao período de formação, especial-
mente em contexto de pandemia. Procuraremos, assim:

• Dinamizar momentos recreativos e de partilha de experiências entre 
MISP de LVT.
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Inês Subtil
Efetiva
1.º ano // Loures Odivelas Joana Maia

Efetiva
2.º ano // Estuário do Tejo

José Pedro Teixeira
Suplente
2.º ano // Sintra Patrícia Pita Ferreira

Efetiva
2.º ano // Oeste Norte

Rafael Vasconcelos
Suplente
1.º ano // Oeste Norte

Sofia Carmezim Pereira
Efetiva
2.º ano // Amadora

Raquel Vareda
Efetiva

3.º ano // Lisboa Norte

Equipa




