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CANDIDATURA À
ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES
SUB-REGIÃO DE AVEIRO

LISTA
C
Listas Nominais e Programas de Ação

Lista C
SUB-REGIÃO DE AVEIRO

“Por uma Ordem para os Médicos em defesa dos Doentes”

Mandatário: Carlos Manuel Simões Pereira
Delegado: Fernando Manuel Magro Canha

Assembleia de Representantes
José Pedro Machado Antunes
Maria Manuela Lopes Vieira
Maria José dos Santos Moreira

Suplente

Luís Miguel André Monteiro

Programa de Ação
"Por uma Ordem para os Médicos em defesa dos Doentes"

A Ordem dos Médicos (OM) deve unir toda a classe médica, desde os Internos aos
Especialistas, e ser a casa onde todos se revejam e onde possam debater abertamente
os seus problemas profissionais.
Promover periodicamente reuniões abertas aos seus pares para discussão participativa
de temas atuais, clínicos ou outros.
Promover a organização e desenvolvimento de ações de formação médica pósgraduada em resposta às necessidades manifestadas.
Dar informação, esclarecimento e seguimento às questões colocadas pelos Médicos.
Deve estar, sempre que necessário, próxima do local de trabalho dos Médicos para
defesa coletiva dos mesmos e sempre a favor dos Doentes.
A OM deve ser consciente, participativa, afirmativa e crítica.

Ordem dos Médicos

ELEIÇÕES
Triénio 2020/2022
16 de janeiro de 2020

CANDIDATURA À
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SUB-REGIÃO DE COIMBRA

LISTA
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Listas Nominais e Programas de Ação

Lista Z
SUB-REGIÃO DE COIMBRA
Ser Médico Hoje,
A Ordem na defesa dos Médicos, dos Dentes e da Saúde

Mandatário: António Freire Gonçalves
Delegado: João Luís Fernandes Lopes Cardoso

Assembleia de Representantes
Horácio António de Jesus Firmino
João Bernardo de Barros Soeiro Mariano Pego
Elsa Maria Filipe Gaspar
Ana Mónica Venâncio Pereira de Vasconcelos
Susana Pereira da Silva Tavares
Jorge Freitas Seabra
Ana Isabel Bernardino Rafael Ferreira Patrão dos Santos
Ivone Maria Saavedra Mateus Dias
António Joaquim Marinho da Silva
Ângela Maria Moreira Caridade
Diogo Gouveia Pinto Antunes Cabrita
António Luís Miraldo Ordens Castelo-Branco
Suplentes

Rufino Martins da Silva
Joana Azenha Nunes do Vale
Armando Simões Pereira de Carvalho

Programa de Ação
Ser Médico Hoje,
A Ordem na defesa dos Médicos, dos Doentes e da Saúde
Por uma Ordem dos Médicos inclusiva, interventiva e solidária.
Nestes últimos anos assistimos a uma ainda maior degradação do Serviço Nacional de
Saúde, com agravamento das condições de trabalho e de acesso aos cuidados de
saúde.
"Ser Médico Hoje" é um lema que escolhemos pela convicção da absoluta necessidade
de uma Ordem dos Médicos com uma intervenção assertiva na defesa dos Médicos,
dos Doentes e da Saúde. Não é tempo de bonança e não se prevê que os próximos
anos sejam profícuos.
É o tempo de continuar e aprofundar o caminho traçado e, sem reservas, representar e
defender os interesses gerais dos médicos.
Este documento é uma síntese programática que resulta da identificação e da
discussão das principais questões da saúde em Portugal e do contributo que a Ordem
dos Médicos pode dar ao encontro de melhores soluções. Resulta da acumulação de
experiência de uma equipa alargada, que passa o testemunho a uma outra, renovada,
que aqui apresentamos.
"Ser Médico" é um conceito que atravessa a história, construído pelos médicos e
moldado pela ciência, pela sociedade e pelas necessidades em cuidados de saúde. É
um conceito impregnado de princípios éticos, humanistas e de valorização técnica e
científica. Mas é sobretudo um conceito que nos responsabiliza perante a sociedade e
perante os nossos doentes. A atuação do Médico nunca se poderá limitar ao exclusivo
exercício da sua profissão, terá de ser exigente para consigo e para quem tem a
responsabilidade de gerir a Saúde.
A Saúde foi um dos sectores da sociedade alvo das maiores mudanças como
consequência da crise económica, financeira e social. Após o anúncio do fim da crise, o
esperado maior investimento do estado nos sectores mais sensíveis não aconteceu na
Saúde. Em vez de maior investimento, assistimos a cortes orçamentais para a gestão
das unidades de saúde, com agravamento do subfinanciamento, redução da autonomia
e da possibilidade de contratação de pessoal médico, incapacidade e desinteresse na
fixação dos médicos no SNS.
Estas permanentes dificuldades conferem uma importância determinante à estratégia e
ao desempenho exigido à Ordem dos Médicos e à classe médica, à qual apelamos para
que numa atitude responsável, se associe, envolva e permaneça na linha da frente da
defesa do SNS.
O projeto "Ser Médico Hoje" apresenta várias linhas de ação, das quais destacamos:

Defesa da qualidade em Saúde
A Ordem dos Médicos assumiu e continuará a assumir o papel de Provedora da Saúde
e do Doente, defendendo intransigentemente a qualidade da prestação dos cuidados
de saúde.
Não basta hoje "produzir" consultas, cirurgias ou sessões de tratamento, é preciso
termos condições para exercer Medicina com qualidade acrescentando Valor,
diariamente, aos doentes e exigindo carreiras médicas baseadas no mérito e na
diferenciação técnico-científica.
Defesa da qualidade da Formação Médica
É essencial reforçar o elevado nível de exigência da formação médica. Só especialistas
bem formados poderão fazer face às múltiplas dificuldades que nos são colocadas. É
preciso ser intransigente na aplicação dos planos de formação e não permitir que os
médicos em formação sejam aproveitados como força de trabalho em detrimento da
sua formação. A qualificação médica tem um papel central em toda a atividade na
Saúde, por isso, é essencial defender o direito aos médicos terem uma formação
altamente diferenciada.
Defesa das carreiras médicas
A OM pugnará, incansavelmente, em conjunto com outras organizações médicas, pela
real implementação das carreiras médicas, indispensáveis ao funcionamento de
equipas devidamente estruturadas e organizadas e um forte estímulo ao envolvimento
dos profissionais no sistema e nas instituições de saúde.
Uma Ordem dos Médicos solidária e promotora da saúde e bem-estar
A Ordem dos Médicos tem tido um papel importante no apoio aos colegas com maiores
necessidades, elevando a Ordem dos Médicos a um papel de solidariedade e de
proteção dos seus associados. Do mesmo modo, pretende apoiar os colegas, nos cada
vez mais frequentes "ambientes laborais insalubres", através de medidas e atividades
que poderão contribuir para a prevenção do burnout.
A SRCOM irá manter uma postura interventiva na defesa destes princípios apoiando os
Médicos na defesa de condições adequadas para termos uma Saúde de Qualidade para
todos!
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SUB-REGIÃO DA GUARDA
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F
Listas Nominais e Programas de Ação

Lista F
SUB-REGIÃO DA GUARDA

Médicos Pela Guarda
Mandatário: Augusto Manuel de Almeida Lourenço
Delegado: José Luís Teixeira Barreiros

Assembleia de Representantes
João Paulo de Sousa Campos Mendes
Maria João Gaspar de Almeida Ferrão e Sousa

Suplente

Andreia Filipa Fonseca Carriço

Programa de Ação
Médicos Pela Guarda

- Manutenção do horário de funcionamento administrativo da sede distrital, com
divulgação junto de todos os colegas do Distrito;
- Promover e agilizar o acesso ao serviço de consultoria jurídica, junto da Secção
Regional do Centro;
- Atualização das listas de médicos na Secção Sub-Regional;
- Promover, facilitar e agilizar uma eficaz transmissão das dificuldades, problemas,
dúvidas e sugestões dos Médicos do distrito, junto dos órgãos centrais da Ordem
dos Médicos;
- Informar, sensibilizar e aglutinar a classe médica do distrito, em torno desta nova
direção, que pretende ser dinamizadora, inovadora e aglutinadora de toda a classe
médica;
- Manter, anualmente, sessões de receção aos novos Médicos Especialistas e Médicos
Internos do Distrito, no sentido de promover a sua integração no distrito;
- Manter as cerimónias de atribuição de medalhas dos 25 e 50 anos de inscrição na
Ordem dos Médicos;
- Promover a realização de reuniões científicas, palestras, tertúlias e outros
eventos, incluindo eventos de índole cultural e desportiva, na sede distrital;
- Realização de ações de sensibilização para a saúde junto da População.
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Lista I
SUB-REGIÃO DE LEIRIA
Pelos Médicos, Pela Saúde, para as Pessoas

Mandatário: Salvato Maciel de Castro Feijó
Delegado: Manuel José Santos de Carvalho

Assembleia de Representantes

Rui Carlos Antunes Gameiro
Emanuel José Correia Simões
Isabel Maria Simões Pinto Gonçalves

Suplente

José Luís de Oliveira Pereira Ruivo

Programa de Ação
Pelos Médicos, Pela Saúde, Para as Pessoas

A presente lista propõe a inclusão nos órgãos Sub-regionais de Leiria de médicos e
médicas de diferentes perfis profissionais, com sensibilidades distintas, independentes,
mas com o objetivo comum de valorizar a Ordem dos Médicos perante os seus
associados e a sociedade onde se insere.
Apresentam-se alguns pontos programáticos que deverão ser alvo de discussão e
sobre os quais nos propomos desenvolver o nosso projeto:
• Valorizar o Sistema Nacional de Saúde
• Valorizar a qualidade da formação médica
• Defender as carreiras médicas
• Defender a autonomia técnica e científica
• Agir na promoção da Ética Profissional
• Investir na qualidade dos cuidados médicos
• Fomentar as atividades culturais e lúdicas no seio da Ordem
• Fomentar a transparência da atividade desenvolvida
Propomos:
• Promover encontros na sede da Sub-Região, valorizando os seus
ativos
• Divulgar o papel da Ordem Sub-Regional junto da classe médica,
sobretudo dos mais jovens, assumindo um papel facilitador de
integração
• Manter a organização de ciclos de debate sobre temas da atualidade
• Dinamizar ações de formação médica

• Dinamizar ações de carácter cultural e recreativo
• Promover reuniões abertas à comunidade médica para divulgação de
atividades desenvolvidas e plano de investimentos no âmbito do
orçamento e plano de ação
• Iniciar o processo de certificação da sede Sub-regional de Leiria
segundo a ISO9001
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S
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LISTA S
SUB-REGIÃO DE VISEU
Unidos na Valorização dos Cuidados de Saúde
Mandatário: Américo Jerónimo Taveira da Silva
Delegado: Arsénio da Costa Patrão

Assembleia de Representantes

Ana Cristina da Costa Figueiredo Correia Duarte
Carla Margarida Alves Lunet
Paulo Alexandre de Figueiredo Batista

Suplente

Fernando José de Matos Marques

Programa de Ação
- Unidos na valorização dos Cuidados de Saúde –

O papel do Médico é o de provedor do doente.
Numa (sub-)região como a de Viseu, na qual o acesso das populações à Saúde é
constantemente ameaçado e posto em causa, e até secundarizado em relação a outras
regiões do país, urge cada vez mais reforçar esse papel.
Entendemos que os médicos da Sub-Região de Viseu têm desempenhado as suas
funções de forma particularmente difícil, algo que raramente é reconhecido, mantendo,
sempre, um grande empenho na promoção da Saúde e no tratamento dos doentes e
procurando dar o mesmo nível de resposta existente em outras regiões mais
privilegiadas.
Por esse motivo, apresentamos humildemente a nossa candidatura aos Órgãos SubRegionais de Viseu da Ordem dos Médicos, conscientes dos desafios, mas cientes de
que a memória histórica transporta um legado importante que importa ponderar
quando encaramos o futuro.
No âmbito das competências atribuídas estatutariamente aos Órgãos Sub-Regionais da
Ordem dos Médicos, propomo-nos a:
• Associarmo-nos à exigência de mais e melhores recursos em Saúde na SubRegião de Viseu;
• Defender a descentralização de eventos promovidos pela Ordem dos Médicos
e promover essa mesma descentralização dentro da própria Sub-Região de
Viseu;
• Dinamizar sessões de informação e debate sobre questões com impacto
crescente na vida profissional dos médicos;
• Transmitir formalmente, nos fóruns da Ordem dos Médicos em que
participarmos, a realidade da Saúde e a opinião dos médicos da Sub-Região de
Viseu;
• Aprofundar as relações institucionais com outras Ordens Profissionais com
representação na Sub-Região de Viseu.
Agradecemos a sua confiança nesta candidatura.
Pela valorização dos Cuidados de Saúde, vote!

