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ASSUNTO: Pedido de reunião acerca de assuntos de interesse das áreas da Imagem Médica e 
Radioterapia 

 

Exmo. Sr. Presidente da ACSS. Dr. José Caiado 

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

profissional que representa profissionais Licenciados em Imagem Médica e Radioterapia, 

Medicina Nuclear, Radiologia e Radioterapia, vem por este meio manifestar o seu desagrado 

relativamente ao facto de sermos ignorados relativamente à discussão de matérias do interesse 

dos nossos associados. 

Tivemos conhecimento, que decorreu uma reunião no passado dia 4 de Junho, durante a tarde 

na ACSS que contou com alguns peritos e CTAs das áreas da Imagem Médica e Radioterapia 

e algumas Associações Profissionais do sector. A APIMR não teve conhecimento desta 

reunião, nem foi notificada deste facto, pelo que achamos estranho, pois uma simples pesquisa 

da internet poderia levar a ter conhecimento da nossa existência, mesmo que a 

desconhecessem. Não nos queremos alongar acerca dos conteúdos dessa reunião, mas 

apenas queríamos frisar que, tratando-se de assuntos do maior interesse actual e futuro dos 

profissionais que representamos, achamo-nos no direito de fazer parte do que quer que esteja 

a ser discutido. Estamos certos que daremos um bom contributo para o debate, marcando 

posições que entendemos ser vitais para o nosso futuro e, como tal, não devemos ser 

discriminados e excluídos. 

Deste modo vimos solicitar uma audiência/reunião com V/exª ou com alguém por si indicado de 

modo a podermos tomar conhecimento das matérias em discussão e, eventualmente dar 

alguns contributos no futuro. Estamos em crer que é do melhor interesse de todos, pois em 

democracia, todos os pontos de vista contam. A ACSS, como entidade responsável por 

confirmar a qualificação para o exercício profissional dos profissionais destas áreas deve, por 

isso, estar aberta ao diálogo com todos os interlocutores que possam contribuir de forma 

profícua para o futuro destes profissionais. 

Com os melhores cumprimentos 

A Direcção Nacional 
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O Presidente, 

 

 

 

(Manuel Duarte Lobo, Presidente da APIMR) 

                Sócio fundador APIMR, BSc, Msc 

 

 

Manuel Lobo (Presidente da APIMR) – Contacto: direcao@apimr.pt;  

Rui Almeida (Secretário e Vice Presidente da APIMR) – Contacto: geral@apimr.pt;  
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