LISTA PARA ELEIÇÕES DA APTAP TRIÉNIO 2021-2024
Lista A
Lema: UNIR E VALORIZAR
Direção Nacional:
●

Luís Augusto Cirnes Cardoso, Ipatimup/i3S, Porto (Presidente), Sócio nº 548

●

Pedro Jorge Filipe Pereira, IMP Diagnostics, Lisboa (Vice-Presidente), Sócio nº 275

●

Paulo Fernando Miranda da Cunha Teixeira, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
(Vice-Presidente), Sócio nº 194

●

Cátia Filipa Vieira de Carvalho, IBMC/i3S, Porto (Vogal,) Sócio nº 914

●

Magda Raquel Gomes da Piedade Mendes, Hospital Sto. Espírito Ilha Terceira, Açores (Vogal),
Sócio nº 264

●

Vânia Sofia Salgueiro Pinheiro Paulo, Centro Hospitalar do Médio Tejo, Tomar (Vogal), Sócio
nº 851

●

Isa Cristiana Silva Carneiro, Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Porto
(vogal), Sócio nº 783

Mesa da Assembleia Geral:
●

Dina Raquel Aguileira Leitão, Faculdade de Medicina da UP, Ipatimup/i3S, Porto (Presidente),
Sócio nº 52

●

Sara Rafaela Machado Marques, Hospital Prof. Fernando Fonseca, Lisboa (Vice-Presidente),
Sócio nº 560

●

Carla Sofia Domingues Pereira, Hospital de Gaia Espinho, Vila Nova de Gaia (Vogal), Sócio nº
222

Conselho Fiscal:
●

Paulo Manuel dos Santos Infante, Hospital Central de Santarém E.P.E., Santarém (Presidente),
Sócio nº 71

●

Isabel Cristina Neves Vitó, Centro Hospitalar de São João, Porto (Vice-Presidente), Sócio nº 968

●

José Amaro de Oliveira Frutuoso, Hospital Pedro Hispano USFM, Matosinhos (Vogal), Sócio nº
78
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Projeto eleitoral para o triénio 2021 a 2024
Ponto I
Fórum das Tecnologias da Saúde (FTS) – O FTS tem tido uma função importante na promoção da
identidade profissional, visando a excelência profissional, e dos “padrões de qualidade na prestação
de cuidados de saúde”. Neste sentido, a Associação Portuguesa dos Técnicos de Anatomia Patológica
(APTAP) continuará a ter um papel ativo no seio da FTS, onde a regulação da nossa profissão será
sempre a prioridade, bem como a definição de estratégias para o futuro da profissão. Neste sentido, a
criação de uma ordem profissional é também um dos objetivos essenciais e sempre presente no seio
da APTAP.

Relações institucionais - As relações inter-institucionais e multidisciplinares são dos fatores mais
importantes para o desenvolvimento científico dos nossos profissionais e dos que mais contribuem
para a nossa identidade profissional como agentes promotores da saúde. Neste sentido, daremos
continuidade à cooperação com os diferentes organismos da tutela, escolas superiores das tecnologias
da saúde, associações sindicais e organizações científicas relevantes de qualidade reconhecida.

Representação internacional da APTAP - Desenvolver a colaboração e estabelecer protocolos com
parceiros internacionais, promovendo o trabalho realizado pela APTAP e pelos nossos profissionais,
que são reconhecidos internacionalmente pelas suas competências na área da Anatomia Patológica. A
internacionalização focar-se-á não só nos países desenvolvidos, mas também, e principalmente, na
Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLOP)

Dinamização do sítio da internet da APTAP - A página da APTAP sofreu recentemente uma mudança
profunda e, neste sentido devemos dinamizar esta ferramenta como fonte fidedigna de informação,
não só para todas as atividades científicas, mas também como um porto de abrigo àqueles que à APTAP
recorrerem. Pretendemos promover a divulgação de informações de ofertas de emprego, estágios,
concursos públicos, legislação, ações de formação, programas de estudo na nossa área, congressos,
caixa de mensagens anonimizada para o reporte de acidentes, incidentes ou fatores de risco que sejam
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identificados pelos colegas em ambiente profissional e que queiram disso dar-nos conta. Também
iremos dinamizar a área do sócio com informação direcionada aos mesmos.

Continuação da publicação da newsletter da APTAP - A newsletter online da APTAP foi uma excelente
ferramenta durante estes últimos tempos. Temos como objetivo reforçar a sua publicação.

Ponto II
Negociação com os parceiros e empresas – Temos como objetivo dar continuidade aos acordos com
o sector da indústria no sentido de fomentar e desenvolver sinergias na área da formação dos
profissionais de Anatomia Patológica.

Formação - Propomo-nos a criar um plano de formação para dar a oportunidade quer aos profissionais
em início de carreira quer aos profissionais com mais experiência, de poderem ter um conhecimento
diferenciado e atual do estado da arte na área da Anatomia Patológica Citológica e Tanatológica
(APCT). Com este plano pretendemos proporcionar oportunidades de valorização profissional e de
enriquecimento curricular.
É ainda nosso propósito estabelecer programas de formação dirigidos para os colegas que pretendam
especializar-se em áreas profissionais específicas ou, que pretendam mudar de área de especialização.
Criar planos de formação, visando a atualização de conhecimentos de acordo com a evolução
tecnológica e as necessidades atuais de resposta ao diagnóstico anátomo-patológico.

Congressos anuais – Promover os encontros anuais, de acordo com a nossa tradição, de caráter
científico na área da APCT. Disponibilizar apoio logístico a candidaturas espontâneas que surjam por
parte dos colegas que pretendam realizar o maior e mais importante evento da Associação Portuguesa
dos Técnicos de Anatomia Patológica.
Reuniões científicas - Além do Congresso anual, é nossa intenção promover reuniões em diferentes
áreas temáticas relacionadas com a Anatomia patológica à semelhança do que tem sido conseguido,
tanto presencialmente como online.
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Reativação da revista Micron - Propomos a reativação da revista da APTAP – Micron - num formato
online, o que permitirá uma maior exposição internacional. Este será um processo exigente, cujo
benefício e projeção pode ser gratificante e incentivador.

Ponto III
Sustentabilidade económica - A saúde financeira da nossa Associação é uma prioridade. Atualmente,
a quotização representa a principal fonte de receitas da APTAP a par do Congresso anual. Sendo que a
mesma se encontra assegurada, propomos a manutenção do valor da quota anual. De modo a facilitar
e promover o cumprimento por parte dos nossos sócios, pretendemos simplificar a cobrança das
mesmas, colocando à disposição dos sócios o débito direto e o pagamento por referência multibanco.

