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PROGRAMA DE AÇÃO 

 
Constituímos uma lista cujo objetivo principal é promover a melhoria da formação científica 
dos nossos Associados. Procuraremos também contribuir para a melhoria da qualidade da 
Radiologia em Portugal e deste modo melhorar os serviços prestados aos doentes que de nós 
necessitam.  
Na qualidade de candidatos a este mandato para os órgãos sociais da SPRMN, para o biénio 
2023-2024, gostaríamos de explicitar brevemente as razões que nos levam a fazê-lo. Os 
últimos anos foram de facto desafiantes pelo contexto mundial que vivemos, com repercussão 
sob as nossas vidas profissionais. Parece-nos, contudo, que faz sentido manter o trabalho de 
introdução da formação em ambiente de subespecialização, o qual, iniciado com o Colégio de 
Radiologia da OM, encontra-se ainda por concretizar entre nós. As outras razões pelas quais 
nos apresentamos prendem-se com a vontade de dinamizar outras ações, algumas já lançadas 
nos últimos anos, e onde pontificam, sem dúvida, o Congresso Nacional de Radiologia (CNR) 
e a Escola da SPRMN. Esperamos poder oferecer um leque abrangente de formação gratuita 
e de elevada qualidade a todos os internos nacionais, de todos os anos formativos, com 
algumas atividades formativas inovadoras.  
Cremos possuir a mistura de experiência e de renovação que se deseja, para atingir este 
desiderato de forma competente. Procuraremos ser a Direção de todos os Radiologistas 
portugueses, sem exceção, o que se reflete no facto de integrarmos candidatos das diferentes 
regiões geográficas do país. Ao mesmo tempo, procuraremos dignificar a Radiologia 
Portuguesa além-fronteiras. 
Move-nos o superior interesse da Radiologia e o dever de servir. Esperamos que os Colegas 
chamados a votar no ato eleitoral que se avizinha se revejam no presente plano de ação, 
estando todos nós, candidatos, disponíveis para acolher sugestões, críticas e sobretudo 
contribuições que possam melhorar a qualidade do mandato a que agora nos propomos. 
 
A todos deixamos as melhores, Saudações Radiológicas 
 
Luís Curvo Semedo 
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Os principais pontos do nosso programa de ação são os seguintes:    
 
1. Aumentar a colaboração com as Secções da SPRMN 
Procuraremos fomentar reuniões periódicas com os Sócios Coordenadores das Secções no 
sentido de melhor articular as atividades da Direção com as mesmas.  
Iremos discutir propostas de atividades formativas e científicas e modos de incrementar a 
participação das Secções. Procuraremos envolver mais as Secções na organização do CNR. 
Temos por intenção dinamizar de forma particular a Secção já existente de Informática Médica 
no sentido de acomodar o crescente conhecimento na área da Inteligência Artificial. 
Procuraremos ainda perceber a adequação das Secções existentes à realidade atual, com 
eventual reorganização das mesmas. 
 
2. Melhorar a utilização do site da Sociedade e dotá-la de ferramentas 
eletrónicas adicionais 
Com o objetivo de dinamizar o site da SPRMN, iremos disponibilizar mais conteúdos na área 
reservada.  
Procuraremos criar uma área (portal) especificamente dedicada à vertente da educação 
radiológica, dirigida quer a Médicos Especialistas, que a Médicos Internos, com a 
disponibilização de um repositório digital das apresentações e posters dos Congressos e Cursos 
organizados pela sociedade, criação de um Caso-do-Mês e de um ‘Journal Watch’.  
Tentaremos criar uma área especificamente dedicada ao Internato de Radiologia, com 
informações sobre o novo Currículo e outras que sejam relevantes para a formação científica 
dos Médicos Internos.  
Iremos dinamizar uma área com um calendário de Cursos e Congressos da especialidade para 
fácil consulta pelos Sócios.  
Iremos analisar a possível divulgação da SPRMN nas redes sociais por forma a catalisar a maior 
divulgação possível das suas ações científicas. É também importante criar espaços neste portal 
onde a sociedade possa contribuir para uma maior ligação com os pacientes, nomeadamente 
através das suas associações representativas. 
Para além das ferramentas eletrónicas que a SPRMN já possui, nomeadamente para realização 
de eventos científicos on-line em formato webinar, tentaremos dotá-la (mediante 
revisão/criação de um regulamento eleitoral) de ferramentas electrónicas de votação, que 
permitam, por exemplo, a realização de futuras eleições em formato electrónico.  
 
3. Encorajar a publicação científica 
A Acta Radiológica Portuguesa é atualmente a única revista radiológica regularmente publicada 
em Portugal e o veículo por excelência de divulgação de parte da produção científica nacional, 
devendo ser indubitavelmente acarinhada.  
Procuraremos aumentar a interatividade com os Sócios e tentar obter artigos de revisão e 
científicos por convite de radiologistas de renome nacional e internacional.  
Defendemos que a revista continue a expandir os seus horizontes, incluindo de cariz 
multidisciplinar. Procuraremos instituir um prémio anual para o melhor artigo da ARP, a nomear 
por um Júri de personalidades científicas designado pela Direção.  
Iremos também colaborar, se justificado, com outras Sociedades na elaboração de 
documentos de orientação clínica e de “guidelines”.  
Consideraremos a hipótese de indexação da ARP aos principais repositórios científicos 
mundiais (ex: Pubmed), tendo como pano de fundo um objetivo realista em função do seu 
custo financeiro.  
 
4. Incrementar as atividades da Escola da SPRMN e a Educação Médica 
A SPRMN tem por obrigação estatutária fomentar a divulgação da Radiologia e participar 
ativamente em iniciativas de formação profissional. É neste contexto, atendendo ao desiderato 
de aproximar a SPRMN dos seus membros, que nasce a ideia da Escola da SPRMN. Com esta 
ação a Sociedade tem vindo a oferecer um leque alargado de ações formativas.  
Pretende-se expandir estas ações de curta duração (ex.: 2 dias) muito dirigidas para os 
internos da especialidade, onde seja possível efetuar um ensino de maior proximidade e 
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orientado por resolução de problemas. Esta iniciativa tem ainda, a nosso ver, o mérito adicional 
de aproximar os alunos de um corpo docente nacional, reconhecendo os locais e os formadores 
capazes de proporcionar um ensino de excelência.  
Iremos continuar a solicitar às Secções a colaboração para criação de Módulos que poderão 
decorrer em formato híbrido. Tentaremos manter um programa equilibrado com participação 
de todas as Secções que assim o pretenderem.  
Procuraremos promover a criação de Módulos vocacionados para internos dos primeiros anos 
da especialidade.   
Visaremos articular com algumas Secções (Intervenção, MSK,…) a realização de atividades de 
ordem prática de tipo ‘hands-on’, presenciais.  
Outras das ações que podem materializar iniciativas no âmbito da educação médica incluem: 
 criação de workshops técnicos ou de subespecialidade 
 patrocínio de miniestágios tutorados 
 sessões de preparação para o exame da especialidade 
 sessões de preparação para o EDIR 
 patrocínio de programas de professor visitante 
 edição ou patrocínio de monografias temáticas 
 desenvolvimento de ferramentas de e-learning 
Iremos tentar estabelecer uma relação mais próxima com o CNIR, procurando estabelecer 
contactos mais frequentes e próximos, com reuniões periódicas, no sentido de perceber e 
tentar colmatar eventuais lacunas formativas e educativas. 
 
5. Apoiar e organizar Cursos e Congressos 
É intenção desta candidatura continuar a promover a organização do CNR de forma cada vez 
mais profissional com uma Comissão Organizadora onde participem as Secções da SPRMN. 
Iremos propor a realização anual do evento científico nacional da Sociedade, 
preferencialmente tentando visitar as diferentes regiões geográficas do país.  
Manteremos a organização das Jornadas Temáticas (bianuais) e do Curso AIRP (anualmente). 
Todas as outras atividades desenvolvidas pela SPRMN em parceria deverão manter o seu 
carácter de regularidade.  
As organizações externas à SPRMN serão acarinhadas, nomeadamente com a concessão de 
patrocínio científico, sempre que estejam cumpridos os critérios de qualidade definidos pela 
SPRMN.  
Tentaremos exercer influência sobre as Sociedades Científicas europeias no sentido de criar 
proposituras para organização de eventos científicos das mesmas (Congressos Anuais, 
Workshops) em território nacional, como sejam os casos do ESGAR, ESUR, ESSR, CIRSE, entre 
outras. 
  
6. Fomentar a investigação e apoiar a formação dos Internos de Radiologia 
Propomo-nos incentivar o desenvolvimento da investigação básica ou clínica, o que pode 
assumir diversas formas. É nossa intenção estimular este programa tentando reunir fundos 
(indústria, mecenato, etc.) que os possa tornar uma realidade.  
A título de exemplo, poderia ser a SPRMN o patrocinador de estudos multicêntricos nacionais 
com evidentes reflexos na prática clínica. Alguns exemplos são fornecidos abaixo: 
 concessão de bolsas de investigação 
 financiamento de projetos científicos 
 criação/parceria em projetos multidisciplinares 
Serão, portanto, envidados esforços no sentido de encontrar as parcerias e o financiamento 
necessários à sua prossecução. 
 
7. Divulgar o Diploma europeu de Radiologia (EDIR) 
Este ponto assume relevância na vida da SPRMN, atendendo ao mundo globalizado que hoje 
conhecemos. Sem pretender substituir o que existe em termos de reconhecimento nacional, a 
titulação Europeia através do EDIR possui um claro cariz transnacional e pode, sem dúvida, 
ajudar a mobilidade de Radiologistas Nacionais. Sendo esta uma iniciativa da ESR, é portanto 
natural que a oportunidade desta titulação europeia seja divulgada entre nós.  
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Esse é também o desiderato da presente lista, podendo mesmo a análise do desempenho dos 
candidatos nacionais servir de aferição da qualidade do nosso ensino pós-graduado.  
É do interesse desta candidatura desenvolver ações educativas que visem habilitar os futuros 
candidatos nacionais a este exame europeu. 
 
8. Manter e desenvolver as parcerias existentes com outras sociedades científicas 
Sendo a Radiologia uma ciência transversal no conhecimento médico, não espanta que o 
caminho atual acompanhe as especialidades médicas. As secções de subespecialidade 
constituem uma indubitável mais-valia no futuro da Sociedade. Estão, pois, criadas as bases 
que podem ser utilizadas em parcerias multidisciplinares, contribuindo para afirmar a 
Radiologia portuguesa. Muitas ações de formação pós-graduada de outras especialidades já 
contam com a experiência e conhecimentos de membros da SPRMN, salientando-se também 
a colaboração prestada em vários fóruns de decisão, por exemplo a nível de algumas das 
comissões criadas pela DGS.  
Está assim a SPRMN em condições de tipificar quem, como e onde pode colaborar, após 
indigitação pela nossa sociedade.  
Para além da colaboração nacional com outras sociedades científicas, como são exemplo as 
de Gastroenterologia e de Pneumologia, é também vital fomentar a ligação às sociedades 
irmãs a nível internacional onde se destacam em lugar cimeiro a ESR, a SERAM, o CIR, a SPR 
e o CBR pelas ligações naturais que ao longo de tantos anos se têm vindo a sedimentar. 
Iremos discutir a possível criação de um fórum da radiologia de expressão portuguesa, com 
participação das sociedades brasileiras e dos PALOPs. 
  
9. Fomentar ações de divulgação da Especialidade 
O futuro da Radiologia depende muito do nível de reconhecimento que for capaz de obter, 
tanto no mundo médico como na sociedade civil, sendo deletério deixar passar a ideia de que 
se trata de uma área médica de simples prestação de serviços e não de uma verdadeira 
especialidade médica.  
Compete por isso à SPRMN organizar e desenvolver ações de sensibilização junto de vários 
públicos-alvo que, com a nossa intervenção direta, possam ouvir e ver de viva-voz qual o 
nosso lugar de direito no mundo médico. Eis alguns exemplos: 
 interação com associações de doentes 
 sessões com alunos de Medicina 
 participação em rastreios 
 divulgação de técnicas/tratamentos inovadores 
 participação em fóruns de debate 
Aqui tem também lugar a divulgação destas iniciativas nas redes sociais. 
  
10. Investir na qualidade do exercício profissional 
Apesar de este ser o último ponto referido no nosso Programa, é possivelmente dos mais 
importantes.  
A SPRMN deve manter o seu papel de garante da qualidade técnica e científica da Radiologia 
em Portugal. 
Neste domínio a SPRMN deve prestar o seu contributo chamando a atenção ou denunciando 
situações incompatíveis com as boas práticas médicas. Da mesma forma a colaboração e 
sinergia com associações de cariz profissional, particularmente com a Associação Portuguesa 
de Radiologia, Neurorradiologia e Medicina Nuclear (APRANEMN) deve continuar e crescer, 
assumindo a SPRMN uma posição de consultor e facilitador de iniciativas que possam promover 
a qualidade do exercício profissional e de contribuição na organização de atividades de índole 
científica e formativa.  
A SPRMN deve procurar pontes de contacto com a Direção do Colégio da OM, em particular 
no que respeita à organização de atividades científicas e de formação pós-graduada. A SPRMN 
tem por obrigação chancelar com a OM todos os eventos que venha a organizar, garantindo 
assim o duplo reconhecimento da sua qualidade. O subscritor propõe-se conciliar com a OM 
uma valorização em sede de eventuais avaliações das publicações ou eventos com origem na 
SPRMN. 
 


