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CANDIDATURAS AOS
ÓRGÃOS SUB-REGIONAIS

LISTAS
C, Z, F, I e S
Listas Nominais e Programas de Ação

Lista S
SUB-REGIÃO DE VISEU
Unidos na Valorização dos Cuidados de Saúde
Mandatário: Américo Jerónimo Taveira da Silva
Delegado: Arsénio da Costa Patrão

Mesa da Assembleia Sub-regional
Presidente
Vice-Presidente
Secretária

Carla Sofia de Oliveira Moreira
Fernando Luís Simões Valério
Ana Isabel Martinho Oliveira

Suplente

Bela Marisa Torres Prata

Conselho Sub-regional
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Vogais

Luís Manuel Ribau da Costa Patrão
Liane Marques Carreira
Edgar Luís Frutuoso Vaz
Alzira Maria Venâncio Ferrão Silveira
Duarte Jorge Nunes da Silva

Suplentes

Maria João Ferreira Freitas
António José Simões dos Reis Martins Correia

- 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
Sub-Regionais 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 SubRegionais da Ordem dos Médicos, propomo-nos a:
• Associarmo-nos à exigência de mais e melhores recursos em Saúde na
Sub-Região 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 SubRegião 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!

