Sociedade Portuguesa de Pediatria
Programa Eleitoral para o triénio 2017-2019
(Lista A)
A lista A candidata-se aos órgãos sociais da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) para o
triénio de 2017-2019 com um programa de continuidade de projetos e ações iniciados por
anteriores direções, em conjunto com desenvolvimento e implementação de novas
iniciativas nas áreas organizacionais, da formação e investigação e da promoção da saúde da
criança e do adolescente.
Esta equipa junta pediatras que colaboraram em anteriores direções com pediatras mais
jovens, provenientes de todo o país e dedicados a diferentes áreas da pediatria.
A nossa visão:
Melhorar a saúde e bem estar das crianças e adolescentes através da união de todos os
pediatras num trabalho em equipa, com destaque para a formação contínua e investigação,
promovendo a pediatria a nível nacional e internacional, na sociedade científica e num
plano mais global.
Plano de Ação - linhas gerais:
- continuar a evoluir na profissionalização, exigência, rigor e transparência na gestão
administrativa, económica e financeira da SPP, em articulação com as Sociedades e Secções
- melhorar a eficiência do processo de renovação do estatuto de associado, reforçando a
necessidade da sua atualização para poder usufruir dos benefícios dirigidos aos mesmos
- fazer uma gestão criteriosa dos recursos financeiros para que a SPP continue a ter
sustentabilidade e os resultados possam ser utilizados em benefício dos associados tendo
em conta a missão e os valores da SPP
- estimular e facilitar a utilização das instalações e organização administrativa da SPP pelas
Sociedades e Secções, Comissões e Grupos de Trabalho
- promover reuniões regulares com as Comissões e Grupos de trabalho e criar novas
Comissões e/ou Grupos de trabalho quando tal for justificado
- dinamizar as relações existentes com as Sociedades e Secções, prosseguindo objectivos
comuns com impacto na saúde da criança e do adolescente
- dinamizar o Grupo de Internos de Pediatria procurando diversificar as suas atividades e
aumentar a participação ativa dos internos nas mesmas
- apoiar as atividades da Unidade de Vigilância Pediátrica
- promover a colaboração e troca de experiências com outras especialidades e com
profissionais de outras áreas envolvidos nos cuidados de saúde em Portugal
- fortalecer o intercâmbio com organizações científicas nacionais e internacionais
- colaborar de forma estreita com o Colégio de Pediatria da OM
- partindo do grande sucesso e altos níveis de participação no Portal da SPP, procuraremos
implementar formas de melhoria contínua do valor do material disponibilizado,
estendendo-as ao uso efetivo das redes sociais
- trabalhar para optimizar o funcionamento e qualidade científica do Congresso Nacional
anual, em estreita colaboração com as Sociedades e Secções, através de inovação, incluindo
desenvolvimentos tecnológicos e avaliação científica de elevada qualidade, dando destaque
aos melhores trabalhos submetidos. Pretende-se que continue a ser um fórum de encontro
de todos os pediatras e um veículo de divulgação da melhor evidência científica

- facilitar a formação continua disponibilizando acesso online a revistas pediátricas
- promover a discussão ativa online de casos clínicos interativos
- dar continuidade e promover a realização da “Escola de Pediatria”, em conjunto com as
Sociedades e Secções, com o objetivo de uniformizar práticas e procedimentos
- manter e criar novos apoios à investigação em Pediatria, através de prémios e bolsas,
valorizando a inovação, a qualidade científica e a colaboração entre centros nacionais e
estrangeiros
- manter o apoio ao desenvolvimento e melhoria contínua da qualidade da Acta Pediátrica
Portuguesa
- fortalecer o intercâmbio com organizações governamentais e não governamentais que
possam influenciar a saúde e bem estar da criança e adolescente
- promover intervenção e representação na sociedade civil, procurando ser uma referência
na defesa dos direitos da criança e da Pediatria.
Para alcançar estes objetivos, contamos com a participação ativa de todos associados, com
espaço aberto a sugestões e ideias.
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LISTA A

DIREÇÃO
Presidente
Vice-Presidente
Secretário Geral
Tesoureiro
Secretária Adjunta Norte
Secretária Adjunta Centro
Secretária Adjunta Sul
Secretária Adjunta
Regiões Autónomas
Secretária Adjunta
Secções
Suplentes

NOME

HOSPITAL

Fernanda Rodrigues
Inês Azevedo
Ricardo Ferreira
André Graça
Liane Costa
Ester Pereira
Catarina Gouveia
Amélia Cavaco

Hospital Pediátrico, Coimbra
Hospital de S. João, Porto
Hospital Pediátrico, Coimbra
Hospital de Santa Maria, Lisboa
Centro Hospitalar do Porto, Porto
Hospital de Santo André, Leiria
Hospital Dona Estefânia, Lisboa
Funchal, Madeira

Mónica Oliva

Hospital Pediátrico, Coimbra

Paula Maciel;

Hospital do Divino Espírito Santo,
Ponta Delgada, Açores;
Hospital Fernando Fonseca,
Amadora-Sintra

Paula Correia
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente

Lucinda Pacheco

Vice-Presidente

Gabriela Mimoso

Secretária

Maria João Virtuoso

Suplentes

Joana Cotrim;
Sofia Fernandes

Hospital do Divino Espírito Santo,
Ponta Delgada, Açores
Maternidade Bissaya Barreto,
Coimbra
Unidade de Faro, Centro Hospitalar
do Algarve
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro, Vila Real;
Hospital Beatriz Ângelo, Loures

CONSELHO FISCAL
Presidente
Secretário
Vogal
Suplentes

José da Cunha
Miguel Costa
Graça Ferreira
Pedro Fernandes;
Luísa Martins

Hospital Garcia da Orta, Almada
Hospital de Braga, Braga
Hospital de Vila Nova de Gaia, Gaia
Hospital Sousa Martins, Guarda;
Unidade de Faro, Centro Hospitalar
do Algarve

Fernanda Rodrigues
Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria na Unidade de Infecciologia e Serviço
de Urgência, Hospital Pediátrico de Coimbra, CHUC. Professora Auxiliar na
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
As áreas de maior interesse e de investigação atual são a epidemiologia de
doenças infeciosas e vacinas.

Inês Azevedo
Professora Auxiliar de Pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto. Assistente Graduada de Pediatria no Centro Hospitalar de S. João, no
Porto, onde exerce atividade assistencial na Unidade de Pneumologia e de
Imunoalergologia Pediátrica.
Desenvolve investigação em doenças respiratórias, e é investigadora na EpiUnit,
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Ricardo Ferreira
Assistente Hospitalar Graduado de Pediatria no Hospital Pediátrico de Coimbra,
CHUC. Responsável pela Gastrenterologia e Nutrição Pediátrica. Subespecialidade de Gastrenterologia Pediátrica e sub-especialidade de Cuidados
Intensivos Pediátricos.
Membro da Direção do Colégio de Gastrenterologia Pediátrica da Ordem dos
Médicos.

André Graça
Assistente Hospitalar Graduado de Pediatria/Neonatologia no Hospital de Santa
Maria. Professor Auxiliar de Pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa.
Interesse especial na área de Neurologia Neonatal, sobretudo relacionado com a
neuroprotecção e definição do prognóstico dos recém-nascido com risco
neurológico.

Liane Costa
Assistente Hospitalar de Pediatria no Centro Hospitalar do Porto, em formação na
área de Nefrologia Pediátrica.
Doutoramento em Investigação Clínica e em Serviços de Saúde, Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto.
As áreas de maior interesse são a investigação clínica da obesidade, risco
cardiovascular e doença renal crónica na criança; epidemiologia perinatal e
pediátrica.

Ester Pereira
Assistente Hospitalar de Pediatria no Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de
Leiria, EPE.
As áreas de maior interesse são a Pediatria do Neurodesenvolvimento e a
Reumatologia Pediátrica.

Catarina Gouveia
Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria na Unidade de Infecciologia, Serviço
de Pediatria Médica, Hospital Dona Estefânia, CHLC. Assistente de Pediatria na
Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas.
As áreas de maior interesse são Infecciologia Pediátrica e Medicina do Viajante.

Amélia Cavaco
Pediatra na Região Autónoma da Madeira, tendo como área principal de
interesse a Infecciologia Pediátrica.

Mónica Oliva
Assistente Hospitalar Graduada de Pediatria na Consulta de Pediatria Geral,
Hospital Pediátrico de Coimbra, CHUC. Responsável pela consulta de Pediatria
Geral desde 2010. Pediatra Consultora desde 2009. Tutora do 6º ano do
Mestrado Integrado em Medicina pela FMUC.
As áreas de maior interesse são a pediatria geral de ambulatório e interligação
com os Cuidados Primários de Saúde.

