Balanço dos primeiros 100 dias de mandato
O dia 7 de agosto marcou os primeiros 100 dias do mandato que os sócios concederam a esta direção
nacional. Depois de um período para sentir o pulso da associação, para além de construir toda a
máquina inerente à gestão da APTEC e dos seus 1700 associados, temos desenvolvido ações em tantas
áreas quanto as possíveis, às quais tentaremos fazer um balanço e prognóstico.
A nível de gestão interna, e tentando aprofundar o conceito de aproximação ao sócio, iniciámos um
processo de atualização dos dados dos sócios, que se espera concluir até ao final do corrente ano.
Encetou-se a reformulação da ficha de inscrição com os dados que consideramos importantes, no
sentido de melhor perceção da massa crítica que nos constitui.
Não negligenciando a componente financeira da APTEC, depois de analisado o exercício do ano
transato e do período até à tomada de posse, tomaram-se decisões no sentido de reduzir a despesa
da gestão corrente. Quanto à dívida à APTEC, estamos a construir um plano de recuperação, que seja
realista. Pretendemos aumentar o ativo e investir em projetos de dimensão comportável, que
providenciem retorno para a APTEC e seus sócios. Já nos encontramos a trabalhar no plano de
atividades e orçamento para o próximo ano.
Na vertente científica está a desenrolar-se um processo de criação de novos núcleos de estudos.
Tencionamos que estas estruturas compreendam todas as nossas áreas de intervenção e que possuam
representatividade do status quo a nível nacional. Entendemos que o pilar central deve ser a discussão
entre pares, fomentando a aquisição de conhecimentos e de novas competências. Aproveitamos para
evidenciar as XIV Jornadas do Núcleo de Estudos de Hemodinâmica, Eletrofisiologia e Pacing (NEHEP)
a ter lugar no dia 15 de outubro na Costa da Caparica. Os cinco eventos com patrocínio científico da
APTEC são mais uma garantia de qualidade da formação na área da Cardiopneumologia, que
divulgamos junto dos sócios.
Não descurando o trabalho já desenvolvido, a redação do perfil do Cardiopneumologista é para nós
de extrema importância, daí termos reativado este processo. É prioritário e desafiante compilar num
só documento a imensidão de competências que adquirimos no percurso da Cardiopneumologia.
A revista “Cardiopulmonar” é um marco de publicação científica nas associações da área das
Tecnologias da Saúde. Após uma reformulação do grupo editorial e da comissão científica, o processo
de criação da próxima edição da revista já se encontra em curso. Esperamos distribuir a revista ainda
em outubro deste ano.
No domínio da comunicação e imagem, a sua associação tem vindo a tentar criar um conceito de
identidade “Eu sou Cardiopneumologista”. Dentro em breve, será materializável junto de cada sócio.
Um dos princípios que nos rege é de que os sócios devem ser os primeiros a terem conhecimento de
toda a informação divulgada pela APTEC, através de e-mail. Nesse sentido, desenvolveu-se o boletim
informativo, o qual congrega e divulga eventos, formação pós-graduada, entre outras informações de
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interesse para o sócio. Por sua vez, no nosso website partilhamos a agenda da direção nacional, as
iniciativas realizadas, entre outros assuntos.
De forma a estreitar relações com as profissões com as quais interagimos e partilhamos sinergias, a
APTEC tem vindo a desenvolver parcerias institucionais com as sociedades científicas. Além destas,
existem outras parcerias com diversas instituições de âmbito comercial, onde os associados podem
usufruir de condições mais vantajosas na aquisição de serviços, podendo consultá-las em
www.aptec.pt.
Os licenciados em Fisiologia Clínica não foram descurados do plano de ação da APTEC, pois ao longo
destes 100 dias tivemos reuniões intensas com uma grande parte dos intervenientes, de forma a tentar
participar no processo de titulação profissional e acesso ao exercício. Queremos ser uma voz ativa
neste processo, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados.
A posição que a APTEC tem vindo a deter no Fórum das Tecnologias da Saúde encontra-se
sedimentada, visto que acreditamos que este é o modelo de autorregulação profissional conjunto mais
credível, que virá resolver as questões importantes da prática profissional. Esta estrutura tem vindo a
trabalhar diariamente, de forma a que o projeto Ordem dos Técnicos de Saúde seja aprovado.
Noutras áreas temos tentado marcar a nossa posição, como é exemplo a área dos Cuidados de Saúde
Primários. Com a criação da rede nacional de espirometrias surge uma janela de oportunidade para os
cardiopneumologistas aumentarem a eficiência do Serviço Nacional de Saúde.
Como vivemos de dados objetivos, deixamos algo para refletir: 22 representações da APTEC em
eventos ou reuniões, duas reuniões de direção nacional entre tantas outras atividades, em 100 dias
de mandato. Para o restante mandato esperamos somente uma coisa: trabalho. Mas prometemos
uma capacidade de entrega ao máximo. Trabalhamos para o melhor dos cardiopneumologistas.
Contamos com a sua colaboração!

7 de agosto de 2016

Atentamente,

A Direção Nacional
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