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Mandatária: Anita da Conceição Birrento Vilar 
Delegado da Candidatura: Rogério da Conceição Palma Rodrigues 
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PROGRAMA DE   AÇÃO 
 

Caros Colegas, 

Em Janeiro de 2020, têm lugar as eleições para os órgãos que regem a Ordem dos Médicos. 

Sentindo que o período que se avizinha será muito exigente para a profissão médica e condicionará 

a qualidade do exercício profissional, reunimos um grupo de médicos das mais variadas 

especialidades, instituições e experiências que pretendem candidatar-se aos órgãos da Sub-região 

de Setúbal da Ordem dos Médicos assumindo o compromisso de defender a qualidade do exercício 

da profissão e do Serviço Nacional de Saúde. 

A Lista que agora se recandidata aos Órgãos da Sub-região de Setúbal da Ordem dos Médicos 

decidiu apresentar-se ao escrutínio dos Colegas após o mandato em que teve intervenção 

diferenciada no âmbito das suas competências relativamente aos problemas com que são 

confrontados médicos e doentes na sua relação com os Serviços de Saúde. 

A fuga dos jovens especialistas dos serviços públicos, as roturas constantes em vários serviços, com 

destaque para as urgências hospitalares e as acrescidas dificuldades de acesso dos doentes aos 

cuidados de saúde de que necessitam foi o pano de fundo em que decorreu o mandato anterior. 



 

A intervenção da Sub-região de Setúbal da Ordem dos Médicos teve em conta a nova realidade 

criada pela revisão dos Estatutos da Ordem. Assim, a atuação como órgão sub-regional 

desenvolveu-se através das visitas às várias Instituições de Saúde da região, da promoção de 

reuniões de acolhimento aos novos internos. A representação na recém criada Assembleia de 

Representantes possibilitou à Sub-região de Setúbal a tomada de posição relativamente a alguns 

problemas de âmbito nacional. 

Entretanto e já no final do mandato foi publicada uma nova lei de bases da saúde contendo alterações 

conceptuais relevantes quanto ao modelo de governação da saúde e quanto à configuração das 

Instituições. 

Neste sentido propomo-nos a: 

a) Dinamizar os médicos na sua área geográfica de atuação 
• Contribuindo para a defesa e dinamização das Carreiras Médicas como condição 

essencial para a diferenciação assistencial e científica 

• Defendendo a boa prática médica, dignificando a profissão e zelando pelos direitos 

dos utentes 

• Promovendo a formação continuada, sobretudo através do intercâmbio de 

experiência e do saber adquirido de médicos da sub-região 

 
b) Velar pelo cumprimento dos preceitos deontológicos da profissão 

• Contribuindo para a defesa e definição do acto médico 

• Zelando pela presença médica nos órgãos de decisão, contribuindo para a 

humanização das estratégias de gestão 

• Promovendo a interação com outras profissões relacionáveis, ou não, que poderão 

ter um contributo importante para uma perspetiva abrangente da prática da 
Medicina 

 
c) Dar sequência ao programa de solidariedade social aprovado 

 
d) Mesmo tendo em conta tratar-se de uma lista independente de qualquer outra regional 

ou de candidato a Bastonário propomo-nos manter uma relação de total colaboração 
com os Órgãos Nacionais e Regionais da Ordem dos Médicos, nomeadamente com o 
Bastonário e com o Conselho Regional do Sul 
 

e) Constituição de Comissões para avaliação técnica dos Internatos da Especialidade, 
dos Médicos de Medicina Geral e Familiar e das Especialidades Médicas Hospitalares, 
no sentido de elaboração do Livro Branco com os diversos Pareceres. 


