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PREÂMBULO

O presente relatório de atividades tem como objetivo divulgar as
atividades desenvolvidas pela  Comissão de Médicos Internos de Saúde
Pública da Zona Centro (CMISPZ), ao longo do ano civil de 2018.

Procura ser um documento dinâmico, resultante da colaboração e
discussão entre todos os internos que compõem a equipa da CMISPZC.

 

 

Neste  contexto ,  apresentamos  de  seguida  um  re latór io  in fográf ico

e  breve  das  pr inc ipa is  at iv idades  e  respet ivo  ponto  de  s i tuação .  

Optámos  por  apresentar  os  dados  de  acordo  com  os

departamentos  inst i tu ídos  na  CMISPZC .  Pretendendo  monitor izar

o  estado  de  progressão  dos  objet ivos  propostos  aquando  do

processo  ele i tora l .  Em  cada  departamento  são  re fer idos  os

membros  da  CMISPZC  que  os  coordenam ,  apesar  da  dinâmica  de

funcionamento  impl icar  o  envolv imento  de  todos  os  membros .   

Pretendemos  at ingir  ainda
maior  t ransparência  e
part ic ipação .

Abreviaturas:

CMISPZC: Comissão de Médicos Internos de Saúde Pública da Zona Centro
CIMSPZC: Coordenação do Internato Médico de Saúde Pública da Zona Centro

SPic :  Sessões  Cient í f icas  de  Saúde  Públ ica  dos  Internos  do  Centro



GERAL

Reuniões  com a CIMSPZC

SPic  (Sessões  Cient í f icas
dos Internos  do Centro)

real izadas

Contr ibuir  para  a
melhor ia  das
condições  de

frequência  e  de
funcionamento dos

processos  format ivos .

Proposta de alteração do programa

de formação específica em SP
Consulta aos internos Entrega à CIMSP

Aveiro

F. Foz  

Representar  os  médicos
internos de Saúde Públ ica

junto da Ordem dos
Médicos .  Colaboração na

organizaçã do I I  Encontro
Internos da Zona Centro  (3

reuniões) .

Representar  os  médicos
internos de Saúde Públ ica

junto dos  órgãos do
internato médico.

Promover ,  com o apoio  da
coordenação do internato
médico,  a  organização de
cursos ,  debates ,  sessões

cl ín icas  e  jornadas .
Acompanhar  o  processo
formativo dos  colegas ,
promovendo reuniões

per iódicas  entre  todos os
médicos  internos .

2

Reunião com a SRCOM

2

1





COORDENAÇÃO
Gisela Leiras

Marcar  presença
nas reuniões  da

Reforma da Saúde
Públ ica  Nacional

(não houve)

Colaborar  na  cr iação
de uma proposta  do

Regulamento
Pedagógico para  o

Internato Médico de
Saúde Públ ica

Promover  a  art iculação
com outras  comissões
de internos  da zona
centro  e  a  organização
de eventos  conjuntos

Contacto com a comissão de MGF Organização de evento

conjunto 

Criar plataforma que para

colaboração 

Estabelecer  re lação
com a CIMSPZC

Reunião inicial Criação e partilha de

informação

Oportunidades

formativas

Coordenar  todos os
trabalhos  respeitantes
às  Comissões

Administrar  os
bens e

patr imónio  das
Comissões

4 1
Reuniões entre núcleos

de coordenação 

Teambuilding na ZC 

Def in i r  e  aprovar
Regulamentos

Internos  afetos  às
Comissões  

(Junho 2018)

Elaborar
anualmente o

Plano de
At iv idades e
Orçamento 

E laborar
anualmente o
Relatór io  de
At iv idades e

Contas ,  

Estabelecimento de
parcerias

(SRCOM,  ANMSP)





FORMAÇÃO
Adriana Rocha

Filipa Quinteiros

Francisco Fernandes

Real izar  um inquér i to  aos
MISPZC para  levantamento

das necess idades
formativas  e  condições  do

local  de  t rabalho

Part ic ipar  em vis i tas
de idoneidade

Formação em SP para
os  Internos  de
Formação Geral  

Proposta Recrutamento de

internos formadores

Realização das

formações 

Promover  e
organizar
reuniões

cient í f icas  (SPic)

Part ic ipar  na
organização dos

Encontros
Nacionais  de

Médicos  Internos
de Saúde Públ ica

Fazer  o
levantamento

dos estágios  já
real izados

Preparar  formação
introdutór ia  para  os

IFE de SP do 1 º  ano





COMUNICAÇÃO
Ana Regina Sá

Joana Matos

Rui Leitão

Elaborar  e  ger i r  p lataformas de
comunicação externa e  interna das

Comissões
(“Saúde+Públ ica”)

Cr iar  uma
plataforma de

divulgação regular
de oportunidades

formativas  (Google
Sheets  >>  Facebook)

Apoio  logíst ico
às  sessões

cient í f icas  (SPic)

Manter  uma l inha de
comunicação ao dispor  dos

internos

3 1
SP Talks Jantar 

Promover
networking

entre  internos

Real ização do
Relatór io  de
At iv idades

Cr iação da
ident idade da

CMISP

Criação e
divulgação dos

mater ia is  de
comunicação e

Gestão das
plataformas





RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Gisela Leiras

Tiago Bandeira

Part ic ipação nas  reuniões  mensais  onl ine

Promoção dos
eventos  e

oportunidades da
EURONET nas  redes

socias  e  mai l

Alteração do membro da
Nat ional  Comiss ion da

EURONET (Gise la  >>  T iago)

3

0
Pedidos de estágios 

Part ic ipação nos
encontros  da
EURONET em

2018

Dar  resposta ,
bem como

prestar
informações e

auxí l io  aos
pedidos  de
estágio  no

estrangeiro  de
MISP

G T

Procurar  at ivamente
e proceder  à

divulgação de
oportunidades

formativas  e
eventos  com

potencia l  interesse
para  os  MISP,  que se

real izem no
estrangeiro





28-02-2019
CMISPZC


