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ASSUNTO: Contributos da APIMR para a melhoria do diploma que regula o Estatuto do SNS 

 

Exma. Sra. Dra. Marta Temido 

Antes de mais endereçar as melhores saudações institucionais. A Associação Portuguesa de 
Imagiologia Médica e Radioterapia (APIMR) vem por este meio, após consulta dos seus órgãos 
sociais e associados, dar uma série de contributos para a melhoria do documento em consulta 
pública em conformidade com a lei. As nossas sugestões prendem-se essencialmente com um 
maior contributo e representatividade do Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, em 
particular da Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear para a causa pública, já que estão 
extremamente presentes no SNS e motivados para ajudar as populações. Então damos os 
seguintes contributos por ponto: 
 
 

1. No que se refere à Dedicação plena voluntária (art. 16º) concordamos genericamente e 
também gostaríamos que estivesse prevista para Técnicos Superiores de Diagnóstico e 
Terapêutica gradualmente de forma voluntária e que no art. 20º também haja o mesmo 
enquadramento para fixação de TSDT em zonas carenciadas. 
 

2. No Art. 21º - Financiamento do SNS, ponto 4. Poderia haver a possibilidade de fazer 
donativos ou criar fundos (Trusts como no UK) de apoio a determinadas instituições em 
particular, caso fosse da vontade dos mecenas, que o deveriam fazer de forma anónima e 
com o respetivo benefício fiscal. 
 

3. Art 26º - Participação das autarquias. Sugerimos a introdução de alínea f) Intervir no reforço 
de meios técnicos e humanos achados necessários para complementar o serviço publico 
local, financiando para o efeito o respetivo meio enquanto este perdurar. 
 

4. No Art 37º Os ACES incluem…. Ponto 3, acrescentar os TSDT. “As USF são unidades de 
cuidados personalizados, formadas por médicos, enfermeiros, TÉCNICOS SUPERIORES 
DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA e assistentes técnicos, com autonomia funcional e 
técnica “  

 
5. Art 37º Os ACES incluem…. Ponto 4 acrescentar os TSDT. “As UCSP são também 

unidades de cuidados personalizados, formadas por médicos, enfermeiros, TÉCNICOS 
SUPERIORES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA e assistentes técnicos, com 
autonomia funcional e técnica, mas não integrados em USF.  
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6. No Art 37º Os ACES incluem…. Ponto 9, acrescentar Técnicos de Radiologia. “As URAP 
são unidades de serviços assistenciais e de consultoria às demais unidades funcionais do 
ACES, que promovem a ligação com os cuidados hospitalares e que são compostas por 
médicos de especialidades hospitalares, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, 
fisioterapeutas, técnicos de saúde oral, Técnicos de RADIOLOGIA e outros profissionais 
que repartem o seu desempenho por várias unidades funcionais.” 
 

7. No Art 61º alínea d), sugerimos acrescentar o ponto iv) . Poderia haver a possibilidade de 
fazer donativos ou criar fundos (Trusts) de apoio a determinadas instituições em particular, 
caso fosse da vontade dos mecenas, que o deveriam fazer de forma anónima e com o 
respetivo benefício fiscal. 
 

8. No Art 66, número 1 alínea b) Conselho de administração, acrescentar o membro do 
Conselho Técnico. “Um máximo de quatro vogais executivos, em função da dimensão e 
complexidade do estabelecimento de saúde, E. P. E., incluindo um diretor clínico, um 
enfermeiro-diretor, UM REPRESENTANTE DO CONSELHO TÉCNICO e um vogal proposto 
pelo membro do Governo responsável pela área das finanças;” 
 

9. Art 66, Conselho de administração. número 2 alínea b) , acrescentar o membro do Conselho 
Técnico.  “Um máximo de cinco vogais executivos, incluindo até dois diretores-clínicos, um 
enfermeiro-diretor, UM REPRESENTANTE DO CONSELHO TÉCNICO um vogal proposto 
pelo membro do Governo responsável pela área das finanças e um vogal proposto pela 
Comunidade Intermunicipal, ou pela Área Metropolitana, consoante a localização do 
estabelecimento de saúde, E. P. E., em causa;  
 

10. Do nosso ponto de vista, tal como está previsto uma área para os cidadãos - participação 
pública e avaliação da satisfação, esta também deveria de existir também para os 
trabalhadores. Sendo importante que o representante dos trabalhadores também exerça 
consulta permanente e avaliação da satisfação, complilando as suas sugestões, anseios e 
preocupações acerca da estrutura do SNS 
 

11. Finalmente, no Art 67º Conselho diretivo sugerimos acrescentar TSDT. b) três vogais 
executivos, incluindo um diretor clínico, um enfermeiro e um TÉCNICO SUPERIOR DE 
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA. 
 

Com os melhores cumprimentos 

 

O Presidente, 

 

 

 

(Manuel Duarte Lobo, Presidente da APIMR) 

                Sócio fundador APIMR, BSc, Msc 

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