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O presente relatório pretende ser um resumo 
do trabalho desenvolvido pela Comissão de 
Médicos Internos de Saúde Pública da região de 
Lisboa e Vale do Tejo (CMISP LVT) eleita a 30 de 
julho de 2021, durante o primeiro ano de mandato 
(2021-2022) e uma base para o trabalho do plano 
de atividades para o segundo ano, e último, de 
mandato (2022-2023).

Introdução

CUMPRIDO PARCIALMENTE EM CURSO PARADO POR INICIAR

Legenda

(adaptada do Prometómetro do Jornal Público)

https://www.publico.pt/interactivos/prometometro/


4

Sumário Visual
Coordenação

Dinâmica CMISP LVT
• Calendarizar reuniões internas da equipa da CMISP LVT, men-

salmente.
• Promover a elaboração de planos e relatórios de atividades da 

CMISP LVT, anualmente, de acordo com o Regulamento Inter-
no das CMISP em vigor.

• Agendar teambuildings da equipa da CMISP LVT, semestral-
mente.

Relações Institucionais
• Promover reuniões com a Coordenação Regional do Internato 

Médico de Saúde Pública de LVT trimestralmente ou com fre-
quência inferior, em caso de necessidade.

• Garantir, em colaboração com a Coordenação Regional do In-
ternato Médico de Saúde Pública de LVT, tempo de estudo 
equitativo e padronizado entre todos os/as MISP, indepen-
dentemente da época de avaliação.

• Assegurar uma presença assídua nas reuniões trimestrais com 
as restantes Coordenações das CMISP regionais e nas reu-
niões de Departamentos.

• Reunir, sempre que necessário, com o Colégio da Especiali-
dade de Saúde Pública da Ordem dos Médicos, em colabora-
ção com as restantes CMISP regionais.

• Estabelecer um protocolo de colaboração com a Associação 
Nacional de Médicos de Saúde Pública.

• Iniciar procedimentos para a criação de uma rede colaborativa 
de investigação com a participação ativa dos/as MISP de LVT 
com as seguintes entidades: CMIMGF-LVT, ENSP, ISPUP, Ins-
tituto de Medicina Preventiva da FMUL, IHMT, INSA, escolas 
médicas, AMP.

• Colaborar com a Coordenação Regional do Internato Médico 
de Saúde Pública de LVT e com o Colégio da Especialidade 

de Saúde Pública da Ordem dos Médicos para a realização de 
vistorias de idoneidade, sempre que tal seja necessário.

• Iniciar procedimentos para a criação de uma parceria entre a 
CMISP LVT e a SPMS e a ARS LVT para a disponibilização de 
licenças e acessos a sistemas de informação fundamentais 
para o exercício da atividade do/a MISP, em colaboração com 
a Coordenação Regional do Internato Médico de Saúde Públi-
ca de LVT.

Formação e Internato Médico
Relações com os/as MISP

• Assegurar reuniões periódicas com os/as MISP para garantir 
um levantamento contínuo das necessidades dos mesmos.

• Divulgar entre os/as MISP de LVT, anualmente ou sempre que 
seja necessário, todos os resultados de questionários ou au-
ditorias ao processo formativo em Saúde Pública.

Programa do Internato Médico de Saúde Pública
• Promover, em colaboração com a da Coordenação Regional 

do Internato Médico de Saúde Pública de LVT, um journal club 
mensal, dinamizado pelos/as MISP.

• Assegurar a atualização e divulgação da base de dados dos 
estágios e projetos realizados por MISP de LVT, em colabora-
ção com a Saúde+Pública, anualmente.

• Promover, trimestralmente, momentos informais de partilha de 
estágios 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.

• Promover, em colaboração com a Saúde+Pública, a criação e 
atualização contínua de um banco de documentos e biblio-
grafia atual e recomendada.

• Organizar uma sessão de boas-vindas ao Internato Médico de 
Saúde Pública na primeira semana do mesmo.
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• Promover a reativação do Curso de Introdução ao Internato 
Médico de Saúde Pública no primeiro mês do internato, dirigi-
do aos/às MISP de LVT do 1º ano e com a colaboração forma-
tiva 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 de LVT.

• Colaborar, sempre que necessário, com Coordenação Regio-
nal do Internato Médico de Saúde Pública de LVT para organizar 
visitas de apresentação a instituições relevantes no contex-
to da prática de Saúde Pública, durante o 1º ano de internato, 
bem como o intercâmbio para outras Unidades de Saúde Pú-
blica com valências ou atividades diferentes.

• Iniciar em 2021, conversações com stakeholders relevantes 
para reavaliar os moldes atuais do curso de formação “Funda-
mentos 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. 

ENMISP
• Assegurar a participação e colaboração com a Comissão Or-

ganizadora do XII ENMISP, a decorrer previsivelmente em San-
ta Maria da Feira, a 21-22 de outubro de 2021.

• Coordenar a organização da edição de 2022 do Encontro Na-
cional de Médicos Internos de Saúde Pública - XIII ENMISP - 
na Região de LVT, se possível em formato presencial, em co-
laboração com as restantes Comissões Regionais de Médicos 
Internos de Saúde Pública.

• Definir a Comissão Organizadora do XIII ENMISP ainda no de-
curso do ano de 2021.

Divulgação da especialidade de Saúde Pública
• Promoção da especialidade de Saúde Pública junto de estu-

dantes de Medicina ou de Médicos Internos de Formação Ge-
ral, 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 inicia-
tivas relevantes.

Relações Internacionais
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.

• Garantir a presença assídua da CMISP LVT e fomentar a parti-
cipação dos/as MISP de LVT nas reuniões sazonais e telecon-
ferências da EuroNet MRPH.

Outros Eventos
• Assegurar, sempre que possível, a representação da CMISP 

LVT e dos/as MISP de LVT em eventos nacionais e internacio-
nais de relevo e importância na área da Saúde Pública.

Comunicação
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.

• Partilhar todos os planos e relatórios de atividades na área de-
dicada à CMISP LVT da Saúde+Pública no prazo de um mês 
após a sua elaboração.

• Divulgar semestralmente notícias sobre as atividades e even-
tos 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.
• Divulgar todos os eventos da CMISP LVT por e-mail com ante-

cedência 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.
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Coordenação
Dinâmica CMISP LVT

• Calendarizar reuniões internas da equipa da CMISP LVT, mensalmente.
Durante o último quadrimestre do ano de 2021, foram organizadas reuniões ordinárias mensais da 
equipa que constitui a CMISP LVT e reuniões extraordinárias sempre que necessário. Durante o pri-
meiro semestre do ano de 2022, pelo facto de toda a equipa da CMISP LVT ser parte integrante da 
Comissão Organizadora do XIII Encontro Nacional de Médicos Internos de Saúde Pública (XIII EN-
MISP), as reuniões ordinárias da CMISP LVT deixaram de ter a periodicidade mensal, reunindo-se 
esta sempre que necessário ou nas reuniões da CO do XIII ENMISP.

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

No dia 2021-09-27 foi divulgado o Plano de Atividades da CMISP LVT para o ano de 2021-2022 via 
mailing list para todos os/as MISP de LVT, para a Coordenação do Internato Médico de Saúde Pú-
blica de LVT, Dr. Hugo Esteves. Posteriormente, o mesmo foi disponibilizado na página da CMISP 
LVT no site da Saúde+Pública. Será feita a divulgação, pelos mesmos meios, do presente relatório 
de atividades até à primeira quinzena de outubro de 2022 e do Plano de Atividades para o ano de 
2022/2023 até ao final do mês de outubro de 2022.
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• Agendar teambuildings da equipa da CMISP LVT, semestralmente.
Devido a uma atividade pandémica mais intensa durante o último quadrimestre do ano 2021, ape-
nas foi possível organizar um jantar de teambuilding para os membros da CMISP LVT no dia 2021-
09-24. Durante o primeiro semestre do ano 2022, com alívio das restrições relativas à COVID-19, foi 
possível organizar mais eventos de teambuilding, ficando patente que no próximo plano de ativida-
des é possível e desejável aumentar a frequência destas atividades para trimestral e alargar mais 
atividades a todos os/as MISP de LVT. Deste modo, foi organizado um Escape Game e jantar no dia 
2022-02-22, um jantar aberto a todos os/as MISP de LVT no dia 2022-04-22 e um jogo de bowling 
e jantar no dia 2022-05-10.

Relações Institucionais
• Promover reuniões com a Coordenação Regional do Internato Médi-
co de Saúde Pública de LVT trimestralmente ou com frequência infe-
rior, em caso de necessidade.

Durante o último quadrimestre do ano de 2021, devido à eleição recente da CMISP LVT e a diversos 
assuntos pendentes no IM de SP por causa da Pandemia COVID-19, houve a necessidade de reu-
nir de forma periódica em prazos mais curtos com a Coordenação de Internato Médico de Saúde 
Pública de LVT, tendo a CMISP LVT reunido com ele nos dias 2021-09-15, 2021-10-07 e 2021-11-29. 
No primeiro semestre de 2022, as reuniões ordinárias com a Coordenação de Internato Médico de 
Saúde Pública de LVT foram mais raras, pela forte carga de trabalho que a organização do XIII EN-
MISP imputou a toda a equipa da CMISP LVT. No entanto, a CMISP LVT reuniu no dia 2022-07-12 
para balanço do ano 2021-2022 e prevê nova reunião ordinária para setembro/outubro. Salienta-se 
no entanto que, apesar da falta de reuniões estruturadas neste período, em todos os journal club 
e sempre que necessário, por via telefónica, foi feito um ponto de situação entre a CMISP LVT e a 
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Coordenação de Internato Médico de Saúde Pública de LVT e resolução atempada de qualquer as-
sunto que estivesse pendente. No dia 2022-03-08 o Núcleo de Coordenação da CMISP Nacional 
reuniu com todos os Coordenadores do Internato Médico de Saúde Pública, essencialmente sobre 
o Programa do Internato Médico de Saúde Pública e sobre o Curso de Especialização em Saúde 
Pública nas duas escolas nacionais. A CMISP LVT reforçou ainda junto do Coordenador, por diversas 
vezes, a importância da divulgação por escrito dos pontos de ação e tomadas de decisão de todos 
os assuntos que afetem os/as MISP de LVT, de modo a reforçar a comunicação com os/as MISP e 
a transparência. Paralelamente, a CMISP LVT participou sempre que necessário em atividades de 
representação a par com a Coordenação de Internato Médico de Saúde Pública de LVT, nomea-
damente na sessão de boas-vindas aos novos médicos internos de SP e MGF da ARS LVT no dia 
2022-01-04 e a apresentação para os/as MISP no dia 2022-01-11.

• Garantir, em colaboração com a Coordenação de Internato Médico 
de Saúde Pública de LVT, tempo de estudo equitativo e padronizado 
entre todos os/as MISP, independentemente da época de avaliação.

A CMISP LVT tem vindo a reforçar a importância deste assunto junto da Coordenação de Internato 
Médico de Saúde Pública de LVT, apelando a que mesmo que não exista enquadramento legal para 
tempo de trabalho dedicado exclusivamente para preparação de épocas de avaliação, que o mes-
mo seja informalmente cedido por todas as USP, na mesma medida, aos/às MISP de LVT.

• Assegurar uma presença assídua nas reuniões trimestrais com as res-
tantes Coordenações das CMISP regionais e nas reuniões de Depar-
tamentos.

Sempre que convocada para tal, a Coordenação da CMISP LVT fez-se representar nas reuniões 
ordinárias e extraordinárias do Núcleo de Coordenação da CMISP Nacional e dos vários grupos de 
trabalho ou departamentos nacionais formados.
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Destaca-se ainda a presença da CMISP LVT nas Reuniões Gerais de Comissões nos dias 2021-
10-30 e 2021-10-31, no Porto, e no dia 2022-06-04, em Lisboa, bem como na Reunião Geral 
de MISP nacional de 2022-05-16, online.

• Reunir, sempre que necessário, com o Colégio da Especialidade de 
Saúde Pública da Ordem dos Médicos, em colaboração com as res-
tantes CMISP regionais.

O Núcleo de Coordenação da CMISP Nacional solicitou em novembro de 2021 uma reunião com o 
Colégio da Especialidade de Saúde Pública da Ordem dos Médicos, que decorreu a 2022-02-04, 
essencialmente com o tema da apreciação do Curso de Especialização em Saúde Pública, nomea-
damente questões relacionadas com a idoneidade formativa e qualidade da formação em ambas as 
instituições nacionais que lecionam o CESP. Paralelamente, foi entregue um documento de Análise 
de Desempenho do CESP 2021 ao Colégio da Especialidade de Saúde Pública da Ordem dos Mé-
dicos e aos Coordenadores do Internato Médico de Saúde Pública, sem resposta oficial até à data. 
Adicionalmente, a CMISP LVT esteve ainda presente em reuniões com o CNMI nos dias 2021-11-20 
e 2021-05-18 e com a Secção Sul da Ordem dos Médicos a 2021-11-30 e 2021-05-26, onde se fa-
laram de temas como a revisão do regulamento do internato médico e as visitas de idoneidade.

• Estabelecer um protocolo de colaboração com a Associação Nacio-
nal de Médicos de Saúde Pública (ANMSP).

No dia 2022-04-13, o Núcleo de Coordenação da CMISP Nacional reuniu com a ANMSP com obje-
tivo de estabelecer por escrito um protocolo de colaboração com ambas as partes. A ANMSP ficou 
com a responsabilidade de avançar com uma proposta preliminar para nova discussão. Não houve 
nova reunião sobre o tema entre as partes, apesar de ter sido divulgado publicamente pela ANMSP 
um protocolo de parcerias genérico aprovado pela direção da ANMSP no dia 2022-07-20, deven-
do ser agendada nova reunião entre o Núcleo de Coordenação da CMISP Nacional e a ANMSP para 
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discutir novamente o tema.

• Iniciar procedimentos para a criação de uma rede colaborativa de in-
vestigação com a participação ativa dos/as MISP de LVT com as se-
guintes entidades: CMIMGF-LVT, ENSP, ISPUP, Instituto de Medicina 
Preventiva da FMUL, IHMT, INSA, escolas médicas, Acta Médica.

Esta atividade não foi desenvolvida pela criação entretanto de uma rede nacional de investigação 
em Saúde Pública, ficando ao critério do Departamento Nacional de Formação da CMISP Nacional 
ponderar a pertinência ou não de avançar com esta proposta ou algo nestes moldes.

• Colaborar com a Coordenação Regional do Internato Médico de Saú-
de Pública de LVT e com o Colégio da Especialidade de Saúde Públi-
ca da Ordem dos Médicos para a realização de visitas de idoneidade, 
sempre que tal seja necessário.

Sempre que convocados pelo CNMI, os elementos da CMISP LVT participaram em visitas de ido-
neidade na região Sul. Foi reforçado junto do CNMI e da Secção Sul da Ordem dos Médicos  a 
importância de sermos informados da existência de visitas de idoneidade a USP de LVT, à se-
melhança do que acontece noutras regiões, para que, ainda que não sejamos convocados 
para as visitas, possamos fazer o adequado follow-up junto dos/as MISP das respetivas USP 
e da Coordenação de Internato Médico de Saúde Pública e aceder aos respetivos relatórios 
das visitas.
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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 licenças e aces-
sos a sistemas de informação fundamentais para o exercício da ativi-
dade do/a MISP, em colaboração com a Coordenação Regional do In-
ternato Médico de Saúde Pública de LVT.

Foi solicitado um endereço de e-mail institucional ARS LVT para a CMISP LVT, via Coordenação de 
Internato Médico de Saúde Pública de LVT, à semelhança do que já existe com outras CMISP. Ten-
do esse passo assegurado, serão iniciadas no próximo ano de mandato as diligências neces-
sárias para aferir a possibilidade ou não de disponibilizar as licenças e acessos considerados 
necessários.

Patrícia Pita Ferreira
ACES Oeste Norte // 3.º ano
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Formação e 
Internato Médico
Relações com os/as MISP

• Assegurar reuniões periódicas com os/as MISP para garantir um le-
vantamento contínuo das necessidades dos mesmos.:

Estava planeado as reuniões com a seguinte periodicidade: 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 necessá-
rio e por incentivo da CMISP LVT, dos próprios/as MISP ou da Coordenação Regional do Internato 
Médico de Saúde Pública de LVT.  Devido ao envolvimento da CMISP LVT no planeamento do XIII 
ENMISP e da prioridade dada a outras atividades da CMISP não foi possível realizar reuniões com a 
periodicidade prevista. Foram realizadas reuniões com o 1º ano a 2021-10-12, 2022-02-01 e 2022-
07-14; com o 2º ano a 2021-10-11 e 2022-07-18; com os 3º e 4ª anos a 2021-10-12. A CMISP LVT man-
teve sempre comunicação direta com os/as MISP de LVT através do grupo de WhatsApp e e-mail. 
Adicionalmente, por via informal, foi mantido contacto interpessoal para esclarecimento de dúvidas, 
resolução de problemas e eventual encaminhamento dos mesmos pela via formal.
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• Divulgar entre os/as MISP de LVT, anualmente ou sempre que seja 
necessário, todos os resultados de questionários ou auditorias ao pro-
cesso formativo em Saúde Pública.

Foi realizada uma apreciação do 60º CESP da ENSP com base em comentários escritos e valida-
dos pelas representantes do 60º CESP, após consulta de todos/as os/as MISP que frequentaram a 
ENSP nesse ano letivo. O resultado da apreciação foi uma grelha com pontos fortes e pontos fortes 
do 60º CESP e respetiva equivalência do programa curricular com o preconizado pelo Colégio da 
Especialidade. Os resultados foram divulgados aos/às MISP do 60º CESP, aos representantes do 
61º CESP, e em conjunto com avaliações de outras CMISP aos CESP nacionais, foi também divulga-
do às Coordenações do Internato e ao Colégio de Especialidade.

Programa do Internato Médico de 
Saúde Pública

• Promover, em colaboração com a da Coordenação Regional do Inter-
nato Médico de Saúde Pública de LVT, um journal club mensal, dinami-
zado pelos/as MISP.

Foram organizadas no primeiro ano de mandato 7 sessões de journal club, com elevada participação 
dos/as MISP e dos profissionais das USP de acolhimento (entre 20-35 participantes por sessão) e 
um feedback extremamente positivo relativamente à atividade e relevância da mesma. As sessões 
decorreram nas seguintes datas e locais:  2021-11-02 (Lisboa Norte), 2021-11-30 (Lisboa Ocidental e 
Oeiras), 2022-01-12 (Loures-Odivelas), 2022-02-02 (Oeste Norte), 2022-03- 14 (Oeste Sul), 2022-
04-07 (Sintra) e 2022-05-25 (Almada-Seixal). Dado o sucesso da atividade, e de modo a integrar al-
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gumas das restantes atividades propostas pela CMISP LVT, o formato de journal club será integrado 
numa tarde formativa, “LVT InForma”, que para além da apresentação de artigos científicos em for-
mato journal club, contará também com apresentações das USP de acolhimento e apresentações 
de estágios ou trabalhos científicos dos/as MISP de LVT, sendo a primeira sessão no dia 2022-09-
14 na USP da Amadora.

• Assegurar a atualização e divulgação da base de dados dos estágios 
e projetos realizados por MISP de LVT, em colaboração com a Saú-
de+Pública, anualmente.

Foi feito um levantamento no início do mandato que foi partilhado com a Saúde+Pública. No novo 
ano, deverá ser reforçado o levantamento para ampla divulgação dos estágios realizados pelos/as 
MISP de LVT, a nível nacional e em colaboração com a Saúde+Pública

• Promover, trimestralmente, momentos informais de partilha de está-
gios de MISP do 3º e 4º, para os restantes MISP de LVT.

A CMISP LVT participou, através da CMISP Nacional, na organização das SP Talks. Nomeadamente, 
foram realizadas sessões a 2022-01-19 sobre o Exame Final e Currículo e a 2022-06-21 sobre o Es-
tágio de Investigação do Internato Médico de Saúde Pública. A alteração do formato do journal club 
para a formação “LVT InForma” poderá também incluir momentos de partilha deste tipo.

• Divulgar, bimestralmente, outras experiências curriculares dos/as 
MISP para além do programa do Internato Médico de Saúde Pública.

Esta atividade não foi realizada pela CMISP LVT por ter havido intenção do Departamento de For-
mação da CMISP Nacional em realizar uma atividade similar. Tendo em conta que não houve esta 
promoção da atividade como esperado pelo Departamento de Formação da CMISP Nacional, será 
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integrado esta atividade na tarde de formação “LVT InForma”.

• Promover, em colaboração com a Saúde+Pública, a criação e atuali-
zação contínua de um banco de documentos e bibliografia atual e re-
comendada.

Esta atividade não foi realizada pela CMISP LVT, pela já existência de pastas partilhadas online a ní-
vel nacional. Deverá ser ponderado a nível do Departamento de Formação da CMISP Nacional uma 
avaliação sobre a completude e pertinência dos documentos partilhados.

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

A CMISP LVT participou no acolhimento aos internos do 1º ano no dia 2022-01-04. Foi elaborado 
pela CMISP LVT e enviado a todos/as os/as MISP de LVT no 1º ano um documento com todas as 
informações que a CMISP considerou pertinentes para o início do internato com o objetivo de pro-
mover a célere integração dos mesmos e criar um sentido de união entre MISP.

• 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.

A CMISP LVT reforçou junto da Coordenação de Internato Médico de Saúde Pública de LVT a im-
portância da reativação deste curso e disponibilizou-se para contribuir para a realização do mesmo 
com sessões formativas. Por motivos alheios à CMISP LVT esta formação não ocorreu em 2022.
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• Incentivar a adequada calendarização do Internato Médico, em parti-
cular durante o 1º ano de internato, em colaboração com a Coordena-
ção Regional do Internato Médico de Saúde Pública de LVT.

A CMISP LVT deixou clara, junto da Coordenação de Internato Médico de Saúde Pública de LVT, a 
necessidade de uma calendarização mais transparente e a chegar aos/às MISP de forma atempada.

• 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 Saú-
de Pública, durante o 1º ano de internato, bem como o intercâmbio para 
outras Unidades de Saúde Pública com valências ou atividades dife-
rentes.

Foi entregue à Coordenação de Internato Médico de Saúde Pública de LVT uma lista de potenciais 
instituições com interesse de visitar durante o 1º ano de IMSP, sendo ressalvado a importância des-
tas visitas para o sentimento de grupo e equipa que deve existir desde o início do IMSP e que po-
dem e devem ser complementadas com as visitas durante o CESP. Foi autorizada pela Coordena-
ção de Internato Médico de Saúde Pública a realização de curtos estágios em outras USP da ARS 
LVT pelos/as MISP do 1º ano, sendo da responsabilidade destes a formalização oficial do pedido de 
estágio. A Coordenação de Internato Médico de Saúde Pública acrescentou ainda que a realização 
de estágios fora da ARS LVT estaria associada a um elevado grau de complexidade burocrática (no-
meadamente em termos de pagamento de salário), pelo que não são recomendados.
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• Iniciar em 2021, conversações com stakeholders relevantes para rea-
valiar 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. 

Após o término do curso de formação “Fundamentos para uma Prática Adequada em Saúde Pública 
1” de 2021 foi realizado um questionário aos/às MISP de LVT para avaliação do curso. Foram obtidas 
13 respostas ao questionário e os principais resultados foram partilhados em reunião com a Coor-
denação de Internato Médico de Saúde Pública de LVT. Foi também entregue à Coordenação de 
Internato Médico de Saúde Pública de LVT um relatório com os resultados do questionário. A CMISP 
LVT apelou à partilha dos resultados com as restantes Coordenações Regionais de Internato Médi-
co de Saúde Pública.

ENMISP
• Assegurar a participação e colaboração com a Comissão Organiza-
dora do XII ENMISP, a decorrer previsivelmente em Santa Maria da Fei-
ra, a 21-22 de outubro de 2021.

Dois elementos da CMISP LVT integraram a Comissão Organizadora do XII ENMISP.
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• 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 restantes 
Comissões Regionais de Médicos Internos de Saúde Pública.

Todos os elementos da CMISP LVT integraram a Comissão Organizadora (CO) do XIII ENMISP.

• Definir a Comissão Organizadora do XIII ENMISP ainda no decurso do 
ano de 2021.

As entrevistas para integração da CO do XIII ENMISP foram realizadas no dia 2021-11-08 a todos/as 
os/as MISP que declararam o seu interesse através do preenchimento do formulário disponível para 
o efeito. Depois da votação pelos elementos da coordenação do ENMISP, a CO foi constituída no 
dia 2021-11-09.

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.

No dia 2019-11-19, um dos elementos da CMISP LVT fez uma publicação com informação resumida 
sobre o Internato Médico em Saúde Pública - estrutura, duração dos estágios e principais atividades 
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- no grupo dos IFG 2021 no Facebook, de forma a chegar ao maior número de internos de formação 
geral possível. Também foi divulgado o endereço de e-mail da CMISP LVT para esclarecimento de 
dúvidas sobre a especialidade.

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

A CMISP LVT, em representação de todas as CMISP do país, esteve presente na sessão de apre-
sentação e boas-vindas do INSPIRA 2022, que decorreu online no dia 2022-04-08.

Inês Subtil
ACES Loures Odivelas // 2.º ano

Joana Maia
ACES Estuário do Tejo // 3.º ano

José Pedro Teixeira
ACES Sintra // 3.º ano

Sofia Carmezim Pereira
ACES Amadora // 3.º ano
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EuroNet MRPH
• Promover a candidatura a anfitrião de uma reunião da EuroNet MRPH, 
para o ano de 2022.

Devido à quantidade de tempo e esforço alocados à organização do XIII ENMISP, a CMISP LVT não 
conseguiu assumir a organização da reunião da EuroNet MRPH. Desta forma, foi incentivada a can-
didatura de outra CMISP regional, de forma a ser apresentada uma candidatura portuguesa para 
2023, mas tal não foi bem-sucedido por indisponibilidade das outras regiões.

• Divulgar regularmente as oportunidades formativas, eventos e notí-
cias internacionais que surjam no âmbito da EuroNet MRPH.

De uma forma geral, foram divulgadas todas as oportunidades de estágio/formativas e as reuniões 
mensais para apresentação de diferentes tipos de carreira na área de saúde pública. Existe espaço 
para melhoria da comunicação entre a EuroNet MRPH e os/as MISP a nível nacional, com maior re-
forço para participação nas diferentes atividades, assim como uma divulgação mais atempada das 
mesmas. 

Relações 
Internacionais
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• Garantir a presença assídua da CMISP LVT e fomentar a participação 
dos/as MISP de LVT nas reuniões sazonais e teleconferências da Eu-
roNet MRPH.

A presença dos/as MISP de LVT e dos membros da CMISP LVT nas reuniões sazonais e teleconfe-
rências da EuroNet MRPH foram gradualmente diminuindo ao longo do mandato, o que se poderá 
também estar associado à divulgação não atempada de eventos e da falta de reforço noutras pla-
taformas de comunicação como o WhatsApp. Será promovida maior assiduidade de todos/as os/as 
MISP através da melhoria da comunicação.

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 European Pu-
blic Health Conference, European Scientific Conference on Applied In-
fectious Disease Epidemiology, Congresso Nacional dos Médicos de 
Saúde Pública e o European Health Forum Gastein.

A CMISP LVT esteve representada nos seguintes eventos: EPH 2021, ESCAIDE 2021, II CNMSP.

Joana Maia
ACES Estuário do Tejo // 3.º ano

Sofia Carmezim Pereira
ACES Amadora // 3.º ano
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Comunicação
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.

Foram aprovados o relatório de atividades de 2021 em janeiro de 2022 e o plano de atividades para 
2022 em março de 2022 da Saúde+Pública, em sede do núcleo de coordenação das várias CMISP 
regionais.

• 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 elabo-
ração.

O programa 2021-2023 foi disponibilizado na área dedicada à CMISP LVT dentro do prazo. O plano 
de atividades 2021-2022 foi enviado por e-mail aos/às MISP de LVT no prazo especificado, sendo 
colocado na área dedicada à CMISP LVT posteriormente.
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• Divulgar semestralmente notícias sobre as atividades e eventos da 
CMISP LVT.

Na newsletter de setembro de 2021 da Saúde+Pública foi divulgada uma notícia sobre o início de 
mandato e plano de atividades para 2021-2022 da CMISP LVT, apelando à participação dos/as cole-
gas nas atividades desenvolvidas. Na newsletter de julho-agosto de 2022 da Saúde+Pública foram 
divulgadas as sessões de journal club até aí decorridas e divulgado o novo formato “LVT InForma”. 
Adicionalmente, através da CMISP Nacional, participou-se na divulgação de notícias sobre a reunião 
geral das comissões (2021-10-30 e 2021-10-31) e sobre a sessão SP Talks | Exame Final e Currículo 
(2022-01-17) nas newsletters dos meses seguintes.

Comunicação formal e informal 
com os/as MISP de LVT

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

Os dados dos/as MISP do primeiro ano de LVT foram recolhidos em janeiro de 2022, em formulário 
próprio, tendo sido adicionados/as à lista de distribuição aqueles/as que assim consentiram. Foram 
movidos esforços justo das restantes CMISP no sentido de ser feita uma atualização geral da lista, 
estando ainda em desenvolvimento.
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• Promover grupo informal de comunicação (WhatsApp) com os/as 
MISP de LVT, a ser atualizado no primeiro mês de cada ano civil.

Os dados dos/as MISP do primeiro ano de LVT foram recolhidos em janeiro de 2022, em formulário 
próprio, tendo sido adicionados/as ao grupo no WhatsApp aqueles/as que assim consentiram.

• Elaborar plano e normas de comunicação da CMISP LVT.
Não foi possível iniciar este trabalho no primeiro ano de mandato. Esta necessidade deverá ser rea-
valiada, ponderando-se uma articulação com o Departamento de Comunicação da CMISP Nacional.

• Divulgar todos os eventos da CMISP LVT por e-mail com antecedên-
cia mínima de uma semana.

Todos os eventos da CMISP LVT, incluindo os que se realizaram no âmbito do XIII ENMISP, foram di-
vulgados via e-mail com pelo menos uma semana de antecedência.

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

Nas duas épocas de avaliação (setembro-outubro e fevereiro-março), os avisos foram divulgados 
no intervalo de uma semana, à medida que foram sendo recebidos pelas várias CMISP regionais. 
Houve articulação a nível nacional para gerir o sistema de inscrições para assistência às provas, 
dada a lotação limitada dos espaços em que estas decorreram.
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• Adquirir um endereço de e-mail dedicado à CMISP LVT num domínio 
próprio.

Foi decidido solicitar à ARS LVT, via Coordenação de Internato Médico de Saúde Pública, um ende-
reço de e-mail institucional para a CMISP LVT, à semelhança do que já acontece com outras regiões.

Rafael Vasconcelos
ACES Oeste Norte // 2.º ano

Raquel Vareda
ACES Lisboa Norte // 4.º ano




