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PROGRAMA DE   AÇÃO 

 
● Juntos vamos dignificar o Médico, a carreira Médica e o ato Médico. 

 
● Pela união e defesa da classe Médica. 
 
● Ética, deontologia, responsabilidade e respeito são os conceitos inerentes à nossa 

atividade. 
 

è Pretendemos: 
 

ü Prestigiar continuamente a nossa classe; 
ü A defesa inabalável da classe Médica, impedindo interferências externas no nosso processo de 

decisão, independentemente da sua proveniência; 
ü Ter voz ativa nas políticas de saúde implementadas pelo governo; 
ü Promover um serviço de saúde público universal e firme, como alicerce primordial dos nossos 

cuidados de saúde, complementado por um sistema convencionado, social e privado; 
ü Impulsionar um sistema de saúde humanitário; 
ü Viabilizar um conjunto de medidas de saúde pública que promovam a prevenção, a qualidade de 

vida e bem-estar dos nossos cidadãos, fomentando práticas de vida saudável; 



 

ü Colaborar com instituições públicas, sociais e privadas em programas destinados à população e 
à melhoria da literacia na saúde; 

ü Promover um modelo de Medicina Geral e Familiar de prestígio e consistente, que se estenda a 
toda a população da RAM; 

ü Defender uma política de saúde centrada nas pessoas e nos doentes, que respeite, escute, 
valorize e dignifique os médicos; 

 

è Pretendemos implementar diretrizes facilitadoras de uma atividade médica de excelência, 
nomeadamente: 

 

o Reduzir de forma faseada a dimensão das listas de utentes dos médicos de família, aferidas 
pelas respetivas unidades ponderadas; 

 

o Eliminar ou mitigar a excessiva carga burocrática e as tarefas administrativas atribuídas aos 
médicos; 

 

o Defender a Medicina e os doentes de práticas sem validade científica e da publicidade 
enganosa; 

 

o Fomentar programas de formação médica contínua integrados com a Carreira Médica; 
 

o Encorajar a investigação clínica e desenvolvimento de protocolos de interesse para a região 
através da criação de prémios de investigação; 

 

o Exigir condições de trabalho que salvaguardem a dignidade e a segurança dos doentes e dos 
médicos; 

 

o Lutar por um plano de integração do Hospital dos Marmeleiros, de preferência nas imediações 
do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vez que a construção do novo Hospital é um processo 
moroso;  

 

o Retomar o trabalho acerca das carreiras médicas e promover, junto dos sindicatos médicos, a 
revisão da legislação sobre a carreira médica; 

 

o Apoiar os sindicatos médicos no contexto laboral e remuneratório, em virtude da qualidade e 
responsabilidade profissional; 

 

o Promover a OM como o principal parceiro na missão de auditar, certificar e regular a qualidade 
da Medicina e da Saúde na RAM, publicando uma carta de recomendação dos padrões 
humanos, técnicos e científicos, adequados ao exercício da Medicina por área profissional; 

 

o Lutar por uma maior interligação com o gabinete nacional de apoio ao Médico, no contexto da 
síndrome de burnout e dos casos de assédio moral e violência psicológica; 

 

o Promover e divulgar na RAM os programas implementados pela OM a nível nacional, como 
“Choosing Wisely”, bolsa de apoio à formação, entre outros programas/projetos de interesse aos 
Médicos da RAM; 

 

o Apoiar projetos na RAM no âmbito da solidariedade interpares; 
 

o Ressalvar a importância da interligação e sinergia entre cuidados de saúde primários, 
hospitalares, continuados, paliativos e de saúde pública, fomentando o trabalho de equipa entre 
os médicos; 

 

o Estudar a criação de vias verdes de comunicação, que facilitem o percurso do doente dentro do 
SESARAM; 

 

o Agilizar o acesso a programas de formação pós-graduada na RAM, eventualmente em formato 
e-learning; 

 

o Possibilitar a publicação de artigos de opinião, trabalhos e atualizações médico-científicas na 
RAM, veiculados através de uma revista online; 

 

o Promover ações de formação e atualização Médica com maior regularidade; 
 

o Visitas aos vários Serviços Médicos e Centros de Saúde para discussão de problemáticas 
inerentes à nossa prática; 

 

o Promover um Encontro anual de Médicos da RAM para convívio e aproximação interpares. 


