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Mandatário: Reinaldo Dias Coelho Cabanita 
Delegado da Candidatura: Luís António Sousa da Silva Ferreira 

 

 
 

Mesa da Assembleia Sub-Regional 
 
Presidente 
António Júlio Pinto Correia 

Vice-Presidente 
Maria do Rosário Mota Faustino 

Secretária 
Margarida Isabel Dias Estrela 

Suplente 
Maria Manuela Tavares Narciso Grego 

Conselho Sub-Regional 
 
Presidente 
Paula Cristina Jorge Soares Pinheiro 

Vice-Presidente  
Ana Rita Carvalho Vicente 

Secretária 
Ana Isabel Gonçalves Alexandre Calado 
Vogais 
João Pedro Pinho Soares Ferreira 
Nuno Agostinho Florêncio Fernandes 

Suplentes  
Isabel Maria Tomaz Monteiro Cotrim 
José Aníbal Bravo Lima Delgado 

 
 

PROGRAMA DE   AÇÃO 
 
 

Pelo Ribatejo e pelos seus Médicos 
 
 

Esta candidatura à Sub-região do Ribatejo da Ordem dos Médicos, dando continuidade ao trabalho 

desenvolvido, propõe unir todos os médicos, motivando-os no exercício da sua prática clínica, 

centrada no valor da vida humana. 

Propomos promover e desenvolver a adequada articulação entre os vários níveis de prestação de 

cuidados de saúde (cuidados de saúde primários, cuidados especializados hospitalares, medicina 

privada e redes nacionais de cuidados continuados e paliativos), privilegiando a relação medico-

doente.  

Defendemos que cada doente tem direito à adequada informação sobre a sua doença, cabendo-lhe 

a ele a decisão da partilha da mesma, bem como, a sua participação e envolvimento na escolha das 

opções terapêuticas.  

Comprometemo-nos na valorização e responsabilização de cada médico, integrado em equipas de 

saúde multidisciplinares e na sua condição inequívoca de liderança das mesmas como garantia da 

qualidade dos cuidados de saúde prestados a cada pessoa. Assim, é nossa proposta desenvolver 

ações formativas participadas por todos. 



 

A área geográfica abrangida pela Sub-região do Ribatejo da Ordem dos Médicos continua a enfrentar 

grandes dificuldades relativamente ao número insuficiente de médicos em exercício nos diferentes 

níveis de cuidados de saúde, correspondendo a rácios muito inferiores aos recomendados para a 

população. Propomos valorizar a melhoria da capacidade formativa dos serviços para uma melhor 

formação pós-graduada dos médicos. Entendemos ser importante o envolvimento das entidades 

autárquicas na procura de incentivos reais que possam levar à fixação de médicos nas várias 

unidades de saúde do Ribatejo.  

Esta candidatura à Sub-região do Ribatejo da Ordem dos Médicos defende uma medicina assente 

nos princípios da Ética Médica e do Código Deontológico baseada numa prática clínica 

cientificamente correta e atualizada. 


