
 
 

Candidatura aos órgãos SUB-REGIONAIS – CENTRO 

 
LISTA A - Sub-Região de LEIRIA 

Mandatário: Manuel José Santos de Carvalho 
Delegado: Miguel Nuno Lages Coelho dos Santos 
 
Mesa da Assembleia Sub-regional 
Presidente: Victor Manuel Pardal 
Vice-Presidente: Cláudio Marta do Carril                               
Secretário: Mariana Pires de Carvalho Coimbra                              
Suplente: André Ferreira Canelas 
 
Conselho Sub-regional 
Presidente: Nuno José Gomes Rama                                                          
Vice-Presidente: Alexandra Maria Brito Marujo               
Secretário: Rui Carlos Antunes Gameiro 
Vogais: 
Maria Gracinda Carreira Anastácio Junqueiro 
Raquel de Figueiredo Passadouro da Fonseca                              
Suplentes: Inês Barreiro Vieira; Pedro Luís Neves Tavares               
 
Programa de ação: 

União e Liderança dos Médicos, pelo Futuro da Saúde e dos 
Doentes 

Pelos Médicos, Pela Saúde, Para as Pessoas 

A presente lista propõe uma continuidade das atividades desenvolvidas e nesse sentido 

decidiu incluir, nos órgãos sub-regionais de Leiria, um grupo de médicos com distintos 

perfis e sensibilidades profissionais e independentes. Esta independência reflete-se 

também na liberdade e autonomia no apoio às diferentes candidaturas apresentadas a 

nível regional ou nacional. Defendemos claramente a valorização da Ordem dos Médicos 

na Sociedade, no seio dos seus associados, com o objetivo primordial de promover a 

Saúde e defender os Doentes.  

Uma vez mais expomos alguns tópicos programáticos, objetos de debate futuro e 

assente em três pilares-chave do nosso projeto: União - Liderança - Futuro. Deste 

modo, consideramos essencial promover a União da Classe médica e assim continuar o 

trabalho desenvolvido na defesa das carreiras e na valorização da qualidade da formação 

médica. A necessidade de recuperar a Liderança dos Médicos nas Instituições e no 



Sistema é crucial, sendo importante diligenciar mais autonomia técnica e científica, 

acompanhar o processo de implementação do ato médico, continuando a promover a 

Ética entre a classe profissional. O Futuro da Saúde e dos Doentes depende destas 

premissas, sendo também nossa intenção, continuar a promover a qualidade dos 

cuidados médicos e valorizar o Sistema Nacional de Saúde nacional, agregando esforços 

numa estratégia colaborativa dos setores público, privado e social.  

Neste sentido, entendemos prosseguir, no próximo triénio, com um conjunto de 

atividades na nossa Sub-Região, e que visam continuar a:  

• Difundir o papel do nosso órgão sub-regional, junto da classe médica, 

nomeadamente entre os jovens profissionais;  

• Organizar encontros dos profissionais, de carater científico (incluindo ações de 

formação), cultural ou recreativo;  

• Valorizar a Sede da Sub-Região e os seus respetivos ativos;  

• Organizar ciclos de conferências, promovendo o debate de temas pertinentes e 

atuais;  

• Promover a Literacia em Saúde, estimulando a ligação dos Médicos à 

Comunidade. 

 


