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PROGRAMA DE   AÇÃO 
 
Esta lista candidata-se com o firme propósito de renovar os órgãos da Ordem dos Médicos de 
Portalegre, sem assumir cortes ou rupturas com os últimos anos. 
Reconhecemos o trabalho dos órgãos que agora cessam a sua actividade, nomeadamente no que à 
instalação e dinamização da nossa sede em Portalegre diz respeito, pelo que pretendemos não só 
manter essa dinamização como aprofundá-la, com realização de exposições de diversa natureza e a 
divulgação de todas as formas de arte de que os nossos colegas sejam os autores; com a realização 
de sessões científicas de interesse generalizado, mas também de sessões de discussão de temas 
que se prendam com a actividade médica. 
Mas também reconhecemos o trabalho que foi feito na tomada de posições públicas que foi sendo 
feita ao longo dos vários mandatos, de várias situações no nosso distrito, que punham em causa as 
condições técnicas do exercício da medicina. 
Esta lista assumirá sempre a defesa dos médicos e das condições que consideramos essenciais para 
que o exercício da medicina seja realizado, por forma a garantir o que todos os médicos, em último 
caso desejam: poder tratar os doentes o melhor possível. 
Esta lista assumirá ainda uma outra vertente do seu plano de acção que se prende directamente com 
os internos e que, na nossa opinião, poderá ajudar a inverter a dificuldade em atrair e fixar internos 
e consequentemente jovens especialistas no nosso distrito médico, permitindo uma renovação da 
classe médica. 
A intervenção junto dos órgãos nacionais na tentativa de assegurar que várias especialidades 
possam permitir a passagem de internos, por períodos de tempo a acordar, pelas diferentes unidades 
de saúde do nosso distrito, em TODAS as especialidades presentes no nosso distrito médico. 
Finalmente, tudo faremos para ajudar a manter as actuais idoneidades formativas e mesmo, a ampliar 
as que já existem. 


