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Programa de Ação
PORQUE NOS CANDIDATAMOS
Afirmou o nosso Bastonário na comemoração do 40º Aniversário do SNS que este se construiu
e mantém “devido à resiliência, ao trabalho e à dedicação de várias gerações de médicos e
outros profissionais de saúde que fizeram e fazem todos os dias o SNS, construindo serviços,
ensinando milhares de jovens e salvando milhões de portugueses, restituindo-lhes a saúde”.
É nossa responsabilidade garantir que assim continuará a ser, vivendo este paradoxo do
encanto do tão anunciado sucesso do País e do desencanto tão constatado da nossa vida
profissional e das condições objetivas em que todos os dias a procuramos afirmar.
Compete à Ordem dos Médicos garantir a intervenção constante que denuncie a fragilização
progressiva a que está sujeito o SNS, com um desinvestimento inaceitável e de difícil
recuperação, com uma desagregação completa das Carreiras Médicas subordinadas aos
orçamentos restritivos dos sucessivos governos e que desmotivam, pela ausência de perspetiva
de futuro consistente, qualquer jovem médico que termine a sua formação, e acelera o fim da
carreira de tantos que não sentem a utilidade do conhecimento e experiência adquiridos ao
longo da sua vida profissional, sentindo-se instrumentos absolutamente descartáveis.
Compete à Ordem dos Médicos, que somos todos nós e não apenas o Bastonário e os restantes
dirigentes Nacionais ou Regionais, afirmar este protesto e esta luta na defesa da dignidade do
exercício da nossa profissão condição indispensável para assegurar aos nossos doentes o
tratamento a que têm direito por princípio Constitucional.
Compete à Ordem dos Médicos em Viana do Castelo, que somos todos os de cá, contribuir
para esta luta constante. Este é o esforço que temos feito desde há 12 anos, criando condições
que permitam o debate permanente, que é também de carácter científico, porque faz parte da
nossa essência e, porque o lúdico e cultural nos aproximam mobilizamos amigos e parceiros
para o promover, estando convencidos que o fazemos com sucesso. E fazemo-lo na nossa Casa
que é magnífica…
Porque a afirmação de um futuro como pretendemos é tarefa de todos, porque os mais jovens
têm um papel insubstituível na sua construção e porque os mais velhos…estão mais velhos,
apresentamo-nos renovados para garantir a continuidade, encontrando a fórmula que mistura
juventude ativa e generosa com maturidade e experiência sendo certo que o saber está em
todos, e que todos contribuirão para que os órgãos da sub-região de Viana do Castelo da Ordem
dos Médicos cumpram a sua nobre missão.
Porque o longo tempo dedicado à sua Ordem com uma superior e constante qualidade de
desempenho a legitima, apoiaremos nesta eleição a candidatura de Miguel Guimarães ao cargo
de Bastonário da Ordem dos Médicos, e porque a Região Norte e os seus Médicos tiveram em
António Araújo um permanente e distintíssimo defensor, igualmente e de forma justa seremos
solidários com a sua candidatura à Presidência da Secção Regional Norte.
Cá estaremos, Renovados para garantir a Continuidade
Votem…VOTEM EM NÓS
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O QUE FIZEMOS
A atividade desenvolvida no mandato que agora termina corresponde no essencial à forma
como encaramos a nossa participação enquanto dirigentes que pretenderam honrar o
compromisso assumido com os nossos pares. Fizemo-lo com o nosso esforço, apoiados pelo
excelente secretariado da nossa Ordem de Viana, mas também com a colaboração e
participação de muitos outros a quem desde já agradecemos o contributo que tornou possível
realizar o que a seguir expomos.
Realizamos anualmente a Sessão Solene de Receção aos Internos
Participamos anualmente nas Comemorações Populares do 25 de abril
Realizamos:
•
•
•

Conferências, Cursos, Formações, Workshops
Exposições de Fotografia, de Pintura
Tertúlias

Nomeamos os Representantes da Ordem Médicos nos Locais de Trabalho
Fizemos inquéritos sobre a Condição do Exercício Técnico da Medicina no Distrito cujos
resultados enviamos ao Presidente do Conselho Regional Norte e Bastonário da Ordem dos
Médicos
Por último...
Organizamos anualmente, desde 2014 e com enorme sucesso, o “Natal na Ordem”, ponto de
encontro já obrigatório para os mais pequenos da Família Médica de Viana do Castelo,
partilhando momentos de alegria e também de confraternização entre avós, pais, filhos e netos,
valorizando pelas condições que oferece, para este e todos os eventos que referimos, o espaço
nobre e funcional que é a Sede do Distrito Médico de Viana do Castelo
PROPOMOS FAZER
Com a mesma motivação que nos trouxe até aqui
Empenhados em continuar o muito trabalho já feito
Contando com a iniciativa e criatividade dos que agora a nós se juntam, mas também com
todos aqueles que, como nós, querem dignificar e enaltecer a nossa Ordem, em particular na
Sub-região de Viana do Castelo
Propomo-nos...
•

Promover iniciativas de modo que a nossa Sede, continue a ser um Espaço Vivo e Dinâmico
ao serviço dos Médicos e da Comunidade

•

Pugnar para que existam Representantes da Ordem Médicos nos Locais de Trabalho

•

Manter a Vigilância do Exercício Técnico da Medicina e o cumprimento da Deontologia
Médica

•

Manter e Reforçar a Proximidade com outras Instituições de índole Profissional,
Sociocultural e Desportivas promovendo e apoiando a realização de iniciativas conjuntas
numa afirmação da Universalidade dos Médicos

•

Construir um acervo da história da atividade médica em Viana do Castelo, pois a “história
é a grande mestre do futuro”

