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PONTOG 

THE PORTUGUESE NETWORK OF TRAINEES IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 

 

 ------------------------------------------------- Acta número seis -------------------------------------------------- 

 ------------- Aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e nove, sob a presidência do Doutor 

Nuno Nogueira Martins e secretariado do Doutor Hélder Ferreira, reuniu o Conselho Executivo da 

PONTOG na Sede da Ordem dos Médicos em Lisboa, a propósito de reunião do Colégio da 

Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia subordinada ao tema “Infertilidade e esterilidade”. 

Decorreu na referida reunião o acto eleitoral que elegeu os novos órgãos executivos da PONTOG. 

A lista única foi eleita com 81,4% (quarenta e oito) dos votos; houve 16,9% de votos em branco e 

1,7% de votos nulos. A abstenção foi de 29,8%. A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:------- 

 ------------- Ponto um – Funcionamento do novo Executivo, divisão de tarefas, planeamento 

atempado, reflexão sobre a actividade desenvolvida pelos representantes locais e nomeação de 

representantes para as instituições hospitalares que passaram a receber internos recentemente.-------- 

-------------Ponto dois – Comunicação dos resultados do sorteio dos 2 internos candidatos ao 

intercâmbio da ENTOG a decorrer em Junho próximo na Hungria: 1 – Doutora Sara Azevedo, MJD 

- Porto; 2 – Doutora Geraldina Castro, MBB - Coimbra; 1º substituto: Doutor Luís Castro, Braga; 2º 

substituto: Doutora Irina Ramilo, HFF – Amadora/Sintra.--------------------------------------------------- 

-------------Ponto três – Agendou-se para o 3º EMIGO a revisão dos Estatutos e Regulamento da 

PONTOG e respectiva criação do posto de Secretário-Geral no Executivo.------------------------------- 

-------------Ponto quatro  – PTOGSQ. Ponto da situação do inquérito. Resultados a apresentar no 

Congresso Nacional de Ginecologia em Aveiro e posterior publicação.----------------------------------- 

-------------Ponto cinco – Congresso Português Ginecologia em Aveiro. Palestrantes convidados 

para a sessão PONTOG, presença da PONTOG na Comissão científica para avaliação dos trabalhos 

que serão apresentados no Congresso.-------------------------------------------------------------------------- 

-------------Ponto seis – Ligação à ENTOG; participação na reunião de Budapeste em 12 a 13 de 

Junho de 2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------Ponto sete – Decidido reforço da relação institucional com o PWG e o CNMI.------------- 

-------------Ponto oito – Comunicada pelo Presidente a participação da PONTOG nas reuniões da 

FSPOG com o estatuto presente de observador.--------------------------------------------------------------- 

-------------Ponto nove – 3º EMIGO. Ponto da situação e apresentação de programa preliminar.------ 

-------------Ponto dez – Website e busca de soluções financeiras para a sua manutenção.---------------- 

-------------Ponto onze – Projectos: manutenção da estrutura e dinâmica, revisão dos Estatutos, 

realização de novo inquérito, participação em sessões e intercâmbio nacional de curta duração.------ 

 ------------- Estiveram presentes os três elementos do Executivo. ------------------------------------------- 

 ------------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. ----------------------------------------------- 

 

Lisboa, vinte e um de Março de 2009. 

 

O Presidente:_____________________________________________________________________ 

O Secretário:_____________________________________________________________________ 


