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PROGRAMA DE AÇÃO

SNS e Qualidade – pela dignidade dos Médicos, pela defesa dos Utentes,
pela Região
Ao constituir-se esta Lista Candidata, pretende-se:
• Pugnar pelo bom nome dos Médicos e pela qualidade e revitalização dos serviços
prestados.
• Revitalizar a Sede local, enquanto espaço de reunião e de união entre Médicos e de
serviço à Comunidade

1- O desenvolvimento de uma Região, obrigatoriamente passa pela manutenção de ofertas
diversas que apoiem e fixem população, de que a Saúde é sector-chave.

2- A dificuldade na atracção de novos Clínicos, quer para a frequência dos Internatos Médicos,
quer para a sua fixação, quer ainda para a permanência dos já residentes, é um obstáculo major
para o desenvolvimento global de uma comunidade e é um factor de desagregação das estruturas
existentes da área da Saúde, outrora com uma prestigiada pujança.
3- Nesse sentido, é nosso propósito contribuir, de todas as formas ao nosso alcance, para a
revitalização da oferta da Saúde distrital, nomeadamente no que concerne à diversidade das
Especialidades fundamentais para uma qualidade de vida que fixe populações e relance a
capacidade de resposta dos Serviços.
4- Propomo-nos incentivar, de novo, o melhor conhecimento de
capacidades e o mais eficaz relacionamento entre os Colegas das áreas Hospitalar, dos Cuidados
Primários e da Saúde Pública, como peças vitais desse melhor funcionamento global.
Permanecem, sintetizando-se, anteriores Bases Programáticas que esta Candidatura reassume,
como pensamento e como objectivos de acção, a saber:
- a defesa das virtualidades do SNS
- a defesa da Qualidade do acto médico
- a realização de eventos científicos e de interesse social
- o diálogo institucional, para a solução de problemas
- a intermediação de conflitos
- a reatribuição de Prémio anual a Internos
- o contributo para a defesa da Região
- a Sede Distrital, como ponto de encontro e de união
- a organização de actividades culturais e de lazer

