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PROGRAMA DE ACÇÃO 
 
1. Reformular a imagem institucional da SPRMN 
A sociedade de informação em que nos inserimos 
exige que sejam utilizados meios de comunicação e 
divulgação que passam pela forte presença na internet 
atendendo ao facto de Portugal ser um país com forte 
penetração informática a este nível. O ponto mais 
importante será o desenvolvimento do portal existente 
adicionando possibilidades de pesquisa rápidos (ex.: 
facebook). É também importante criar espaços neste 
portal onde a sociedade possa contribuir para uma 
maior ligação com os pacientes nomeadamente 
através das suas associações representativas. 
Destacamos assim as seguintes iniciativas: 
     - reformulação do portal da SPRMN 
     - desenvolvimento da edição electronica ARP 
     - reforço da interactividade com os utilizadores 
     - reforço da visibilidade em várias plataformas       
       de comunicação 
     - criação e inclusão de espaço direccionado aos  
       pacientes 
 
2.Definir a política de publicações  científicas 
As publicações devem constituir um dos pontos fortes 
das Sociedades Científicas e até mesmo uma das 
suas maiores razões de existir. A ARP é actualmente a 
única revista regular publicada pela Radiologia 
Portuguesa sendo um veículo imprescindível para a 
divulgação de muitas actividades conexas com o 
nosso exercício profissional. Compete-nos pois 
acarinhar e desenvolver esta publicação quadrimestral 
tendo como pano de fundo um objectivo realista em 
função do seu custo financeiro. Defendemos que a 
revista expanda os seus horizontes, o que passa pela 
criação de novos conteúdos com abertura a uma visão 
multidisciplinar, algo que já sucedeu com a 
incorporação da ARP como revista oficial da 
Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear. Neste 
capítulo destacamos as seguintes acções: 
 

Acta Radiológica Portuguesa 
   - Internacionalização da revista (indexação) 
   - expansão das colaborações externas 
   - reformulação do conteúdo 
   - criação de uma publicação electrónica interactiva 
 
3. Criar a Escola da SPRMN 
A SPRMN tem por obrigação estatutária fomentar a 
divulgação da Radiologia e participar activamente em 
iniciativas de formação profissional. É neste contexto, 
atendendo ao desiderato de aproximar a SPRMN dos 
seus membros, que nasce a ideia da Escola da 
SPRMN. Com esta acção pode a Sociedade oferecer 
um leque alargado de acções formativas que podem ir 
desde os conteúdos científicos até à discussão de 
assuntos mais técnicos ou até relacionados com o 
exercício profissional. Pretende-se lançar acções de 
curta duração (ex.: 2 dias) muito dirigidos para os 
internos da especialidade onde seja possível efectuar 
um ensino de maior proximidade e orientado por 
resolução de problemas. Esta iniciativa tem ainda a 
nosso ver o mérito adicional de aproximar os alunos de 
um corpo docente nacional, reconhecendo os locais e 
os formadores capazes de proporcionar um ensino de 
excelência. Eis algumas das acções que podem 
materializar este ponto: 
   - criação de workshops técnicos ou de sub- 
      especialidade 
    - patrocínio de mini-estágios tutorizados 
    - sessões de preparação para o exame da  
      especialidade 
    - sessões de preparação para o EDIR 
    - patrocinio de programas de professor visitante 
    - edição ou patrocínio de monografias temáticas 
    - desenvolvimento de ferramentas de e-learning 
 
4. Apoiar e organizar Cursos e Congressos 
Do leque de acções científicas que competem 
desenvolver à SPRMN ocupam lugar cimeiro a 
organização do congresso nacional e a manutenção 
do programa das jornadas de Coimbra. Ambas são 
instrumentos poderosos que corporizam a nossa 
especialidade e como tal necessitam de ser muito 
protegidos. É portanto nossa intenção continuar o 
excelente trabalho desenvolvido pelas direcções 
anteriores mantendo um figurino testado e que 
continua a revelar-se actualizado. É intenção desta 
candidatura tornar a organização do CNR ainda mais 
profissional através da criação de uma Comissão 
Organizadora que possa reflectir o desejável 
conhecimento científico multifacetato da nossa 
especialidade e onde seguramente as secções da 
SPRMN irão ter uma acção relevante.Todas as outras 
actividades desenvolvidas pela SPRMN em parceira 
deverão também manter o seu carácter de 
regularidade. As organizações externas à SPRMN 
deverão também ser acarinhadas nomeadamente com 
a concessão de patrocínio científico sempre que 
estejam cumpridos critérios de qualidade. Assim 
destacam-se as acções regulares da SPRMN: 
 CNR (bi-anual) 
 JTC (bi-anual) 
 AIRP (anual) 



 
5. Fomentar a investigação 
Sempre que possível deve também a SPRMN 
acarinhar o desenvolvimento da investigação básica 
ou clínica, o que pode assumir diversas formas. É 
nossa intenção estimular este programa tentando 
reunir fundos (industria, mecenato, etc) que os possa 
tornar uma realidade. Seria excelente se a SPRMN 
pudesse por exemplo patrocinar um estudo 
multicentrico nacional com evidentes reflexos na 
prática clinica quotidiana. Alguns exemplos são dados 
abaixo: 
     - concessão de bolsa de investigação 
     - financiamento de projecto cientifico 
     - criação/parceria em projectos multidisciplinares 
 
6. Divulgar o Diploma europeu de Radiologia 
(EDIR) 
Este ponto assume relevancia na vida da SPRMN 
atendendo ao mundo globalizado que hoje 
conhecemos. De facto, sem pretender substituir o que 
existe em termos de reconhecimento nacional e 
europeu da titulação da Radiologia portuguesa o EDIR 
com um claro cariz trans-nacional pode sem dúvida 
colaborar na futura mobilidade de Radiologistas 
Nacionais. Sendo esta uma iniciativa da ESR parece 
pois natural que a oportunidade esta titulação europeia 
seja também divulgada entre nós. Esse é também o 
desiderato da presente lista podendo mesmo  servir de 
aferição da qualidade do nosso ensino pós-graduado. 
 
7. Estabelecer parcerias com outras sociedades 
científicas 
Sendo a Radiologia uma ciência transversal no 
conhecimento médico não espanta que o caminho 
actual acompanhe as especialidades médicas. Em boa 
hora a SPRMN alterou os seus estatutos criando as 
secções de sub-especialidade sem duvida uma mais 
valia no futuro da Sociedade. Estão pois criadas as 
bases que podem ser utilizadas em parcerias multi-
disciplinares contribuindo para afirmar a Radiologia 
portuguesa. Muitas acções de formação pós-graduada 
de outras especialidades já contam com a experiência 
e conhecimentos de membros da SPRMN, 
salientando-se também a colaboração prestada em 
vários fóruns de decisão, por exemplo a nível de 
algumas das comissões criadas pela DGS. Está assim 
a SPRMN em condições de tipificar quem, como e 
onde pode colaborar após indigitação pela nossa 
sociedade. Para além da colaboração nacional é 
também vital fomentar a ligação às sociedades irmãs a 
nível internacional onde se destacam em lugar cimeiro 
a ESR, a SERAM e o CBR pelas ligações naturais que 
ao longo de tantos anos se têm vindo a sedimentar. 
Eis alguns exemplos de colaborações: 
Algumas parcerias nacionais: 
    sociedade portuguesa de anatomia patológica 
    sociedade portuguesa de pneumologia 
    sociedade portuguesa de gastroenterologia 
 
 
 
 

 
Alguns exemplos de parcerias internacionais 
 SERAM 
 CBR 
 JPR 
 ESR 
 CIR 
 
8.Fomentar acções de divulgação da Especialidade 
 
O futuro da Radiologia depende muito do nível de 
reconhecimento que for capaz e obter tanto no mundo 
médico como na sociedade civil pois nada pior do que 
deixar passar a ideia de que se trata de uma área 
médica de simples prestação de serviços e não de 
uma verdadeira especialidade médica. Compete por 
isso à SPRMN organizar e desenvolver acções de 
sensibilização junto de vários publico-alvo que, com a 
nossa intervenção directa, possam ouvir e ver de viva 
voz qual o nosso lugar de direito no mundo médico. Eis 
alguns exemplos: 
 interacção com associações de doentes 
 sessões com alunos de Medicina 
 participação em rastreios 
 divulgação de técnicas/tratamentos inovadores 
 participação em fóruns de debate 
 
9. Investir na qualidade do exercício profissional 
 
Neste domínio a SPRMN deve prestar o seu contributo 
chamando a atenção ou denunciando situações 
incompatíveis com as boas práticas médicas. Da 
mesma forma a colaboração com associações de cariz 
profissional deve continuar, reservando-se a SPRMN 
para a posição de consultor e facilitador de iniciativas 
que possam promover a qualidade do exercício 
profissional. A SPRMN deve procurar pontes de 
contacto com a Direcção do Colégio da OM, em 
particular no que respeita à organização de actividades 
científicas e de formação pós-graduada. A SPRMN 
tem por obrigação chancelar com a OM todos os 
eventos que venha a organizar, garantindo assim o 
duplo reconhecimento da sua qualidade. Os 
subscritores propõe-se conciliar com a OM uma 
valorização em sede de avaliações das publicações ou 
eventos com origem na SPRMN. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 


