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ASSUNTO: Mensagem de apoio a declarações à Rádio antena 1 

 

Exma. Sr. Professor Doutor Jorge Simões 

A Associação Portuguesa de Imagiologia Médica e Radioterapia (APIMR), associação 

profissional que representa todos os profissionais Licenciados em Imagem Médica e 

Radioterapia, Medicina Nuclear, Radiologia e Radioterapia, vem por este meio manifestar a sua 

total concordância e sintonia com a sua visão reformista do SNS que teve oportunidade de 

expôr em entrevista à antena 1 de 27 de Outubro de 2017. 

Congratulamo-nos de finalmente haver alguém independente, com capacidade de observar o 

que se passa no SNS e interpretar as reformas que são urgentes e necessária, para o próprio 

SNS possa sobreviver. A manter-se as coisas como estão actualmente, este está em risco, 

pois não vai haver recursos para ser continuar a ter uma cobertura satisfatória, universal e com 

a devida acessibilidade. 

Lamentamos que desde logo tenha sido alvo de ataques por parte da Ordem dos Médicos, 

chegando este mesmo a sua demissão. Classificamos estas atitudes como lamentáveis e como 

torpes formas de condicionamento de um órgão independente. Da nossa parte o Professor 

Doutor. Jorge Simões tem todo o apoio, pois partilhamos da sua visão para o SNS: Tem de 

haver um real aproveitamento das potencialidades e das capacidades dos restantes 

Licenciados nas áreas da saúde como é o caso do Técnicos Superiores de Diagnóstico e 

Terapêutica e dos Enfermeiros, entre outros. Só conseguindo este salto o SNS poderá ser mais 

acessível e sustentável. 

Convidamo-lo a consultar o artigo que fizemos a propósito no nosso site www.apimr.pt e a 

respectiva discussão da mesma no nosso facebook : 

https://www.facebook.com/apimrassociacao/  

Sem mais assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada consideração e estima.   
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O Presidente, 

 

 

 

(Manuel Lobo, Presidente da APIMR) 

                Sócio fundador APIMR, BSc, Msc 
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