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De: Manuel Duarte Lobo, Presidente da APIMR 

Para: Sócios e simpatizantes da APIMR e demais colegas das 

áreas de Medicina Nuclear, Radiologia, Radioterapia e 

Imagem Médica e Radioterapia   

 

Assunto: Apresentação de nova Associação Profissional – APIMR (Associação Portuguesa de 

Imagiologia Médica e Radioterapia)   

 

CAROS COLEGAS!  

Bem sei, que pensarão que somos mais uma Associação. Mais uma Associação cujo propósito 

de existência é existir devido aos profissionais e não existir PELOS profissionais. Já estivemos 

desse lado, já sentimos a desilusão, a apatia e a descrença. Mas, como um dia disse Mahatma 

Ghandi, temos de ser a “mudança que queremos ver no mundo” e, dadas as circunstâncias 

alarmantes em que se encontram as nossas profissões, assumimos quase como compromisso 

de honra correr este risco. Sim, correr o risco de criar uma nova Associação e deixarmos as 

nossas vidas tranquilas para nos batermos por um ideal que é a VALORIZAÇÃO das nossas 

belas profissões. Um ideal que achamos ser possível e pelo que acreditamos que vale a pena 

lutar. 

De todos os elementos fundadores (somos constituídos essencialmente por colegas das 

diferentes áreas de norte a sul e das diferentes profissões), não obstante às nossas diferenças, 

todos temos algo que nos une: o amor pela nossa profissão e o desejo de a ver crescer e 

de lhe ver reconhecido o devido valor. Esta situação está, actualmente, a nosso ver, longe 

de acontecer e ser satisfatória, por isso achamos que devíamos fazer alguma coisa e pelo 

menos dar um abanão nesta situação. Sim, um abanão para que os colegas possam acordar 

do torpor em que se encontram e se libertarem de todos aqueles que provocam esse torpor e 

essa apatia da qual tiram vantagem para proveito próprio.  

Vemos actualmente que o mercado de trabalho é uma “arena de gladiadores”, onde todos 

lutam pelas suas profissões, pelos seus interesses e por ganharem novos espaços. No nosso 

caso, observamos com tristeza que estamos nessa luta sem vigor, sem alma e sem “armas”. 

As nossas profissões, pese embora a formidável e célere evolução científico-tecnológica e a 

nível do ensino (através de formação graduada e pós-graduada bastante especializada e 

diferenciada) não foram acompanhadas por uma geral evolução a nível de conteúdos 

funcionais e áreas de actuação/competência. Temos uma estrutura extremamente rígida em 
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que há pouca oportunidade de nos diferenciarmos profissionalmente nas diferentes 

áreas da imagiologia médica e radioterapia. Queremos fomentar e estar na vanguarda do 

saber e do conhecimento para que possamos estar ativamente em todas as valências, em 

colaboração com outras profissões, afirmando o nosso saber e competências sem qualquer 

tipo de subjugação. Deveremos fazer ouvir a nossa voz! Hoje em dia estamos muito dispersos, 

desunidos e quando um de nós tem dificuldades não há uma estrutura profissional que nos 

conheça, apoie e nos dê voz. Pretendemos ser isso e muito mais, nomeadamente: 

- Pretendemos que quando os profissionais tenham problemas, não tenham que ser eles 

individualmente a dar a cara e a correrem riscos de represálias, pois nós o faremos; 

- Queremos criar pontes de conhecimento e sinergias entre as nossas profissões e dar 

visibilidade às boas práticas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis; 

- Queremos que o ensino se adapte ao mercado de trabalho e vice-versa, considerando as 

necessidade profissionais nacionais e internacionais;  

- Pretendemos que todos os novos caminhos profissionais da Imagiologia Médica e 

Radioterapia sejam apoiados e não desacreditados, objetivando o alargamento das nossas 

competências;  

- Queremos representar devidamente os profissionais e os melhores interesses da classe 

profissional quando chegar a altura de discussões perante as organizações representativas; 

- Ter voz activa na comunicação social; 

- Contribuir ativamente para o reconhecimento social das nossas profissões;  

- Dar visibilidade à produção científica e aplicá-la no contexto real da nossa atividade 

profissional; 

- Dar a conhecer as melhores práticas disponíveis e estimular a sua reprodução; 

- Lutar para conseguirmos um conteúdo funcional mais condizente com as nossas 

qualificações; 

- Pretendemos que haja uma maior diferenciação profissional e maior escolha dentro das 

carreiras profissionais; 

- Colaborar de forma recíproca com outras classes profissionais; 

Estes são alguns dos objectivos, quiçá utópicos, mas serão aqueles que nos vão mover na 

nossa caminhada para chegarmos ao objetivo de sermos uma profissão conhecida, 

respeitada, diferenciada e, por isso, com mais procura no mercado de trabalho. Temos de 



 

APIMR – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA 
Avenida da Liberdade, Nº6, 8150 -101 SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

mostrar que somos bons, que somos indispensáveis e, para isso, as nossas profissões só têm 

de acompanhar a evolução do mundo e dar-se a conhecer. 

Contamos convosco para dar apoio a esta luta e para que possamos atingir os objetivos 

a que nos propormos. Mas para que isso seja possível, necessitamos que se associem à 

nossa causa, pois só com o vosso apoio podemos ter os meios e a força representativa 

necessária. Está na altura de sermos actores da nossa própria história e deixarmos de 

ser meros espectadores.  

A UNIÃO FAZ A FORÇA!!!   

Convido-vos a visitarem o nosso site onde poderão ter mais informação complementar 

(www.apimr.pt).  

Um colega ao dispor 

 

Manuel Duarte Lobo 

 

(Presidente da APIMR) 

Sócio Fundador da APIMR 

BSc, MSc 

 


