
 

 

 

Balanço de 2016 
 

Caro(a) sócio(a) Cardiopneumologista, 

 

Chegados ao fim do ano de 2016, é importante realizarmos um balanço de toda a atividade 

desenvolvida para que possamos ser críticos e objetivos no trabalho realizado. Em diferentes 

linhas de ação se pautou o exercício, investindo-se na produção científica, atividade 

associativa, parcerias, por demais atividades. 

Em termos de produção de eventos e atividade científica, a APTEC organizou a sua reunião 

magna – “21º Congresso Português de Cardiopneumologia” na Curia. Envolveu cerca de 300 

participantes, o que permitiu representar um marco de empenho e sucesso na 

Cardiopneumologia. Mais uma vez, os núcleos de estudo tiveram dinamismo e capacidade 

para organização e participação em eventos. O NEHEP organizou as “XIV Jornadas Temáticas 

do Núcleo de Estudos de Hemodinâmica, Eletrofisiologia e Pacing” com 120 participantes, bem 

como a realização de 4 reuniões temáticas direcionadas a profissionais da área de influência 

do núcleo. O NEFiRS participou ativamente em dois eventos de promoção de saúde e 

rastreios, tendo-se realizado 77 espirometrias no total. Concomitantemente, um dos 

elementos deste núcleo integrou a comissão científica das “II Jornadas Tecnisono”. Para além 

disso, a Direção, em colaboração com os sócios das restantes áreas ainda não representadas 

nos núcleos existentes, tem vindo a empenhar-se na constituição dos restantes núcleos de 

estudos. 

Mantendo-se ativa ao longo dos anos, com mais ou menos vigor, assistimos à emissão de dois 

exemplares da revista Cardiopulmonar. Um desses esteve associado ao nosso Congresso 

enquanto o segundo exemplar incluiu sete manuscritos de diferentes áreas. Existem vários 

desafios que merecem uma análise crítica desta iniciativa, de forma a tornar este periódico o 

mais eficiente possível e que possibilite aos Cardiopneumologistas a divulgação da 

investigação produzida. 

De notar que a APTEC foi alvo de pedido de atribuição de patrocínio científico, sendo este o 

reconhecimento do mérito científico de determinado evento, por 9 vezes. Constata-se a 

capacidade dinamizadora da sociedade na organização de eventos científicos bem como o 

reconhecimento destes pela APTEC. 

 Na sequência desta dinâmica e tentando dar resposta aos convites endossados à Direção 

Nacional, esta fez-se representar em 18 eventos de foro científico e associativo, 

demonstrando assim o interesse e pertinência dos eventos que são produzidos no âmbito da 

Cardiopneumologia e dos Cardiopneumologistas. 

De forma a aproximar a APTEC dos seus associados, foi realizado um esforço adicional na 

atualização dos dados dos sócios. Esta tarefa ainda não se encontra finalizada, existindo ainda  



 

 

 

diversos associados com os quais não foi possível entrar em contacto. Se é um desses, não 

hesite em entrar em contacto connosco.  

Mais um ano volvido e, como já vem sendo hábito, existiu sacrífico nas diligências de tentativa 

de liquidação das dívidas da Indústria bem como dos sócios. Sendo fiscalmente obrigada, a 

APTEC procedeu à emissão de todas as faturas dos sócios com quotas vencidas, mas não 

liquidadas. Foi um processo moroso, mas que esperamos que nos permita aferir a realidade 

dos associados que se identificam com o projeto. 

Um dos pilares da ação da Direção foi a criação de uma imagem de marca – “Eu sou 

Cardiopneumologista”. Neste contexto, desenvolveu-se um crachá com o intuito de oferecer a 

todos os sócios, para que se possa materializar esta ideia. A APTEC representa os 

Cardiopneumologistas, lutando diariamente para a elevação da profissão. 

De forma a tentar obter uma maior valorização em ser sócio da APTEC, a Direção tem vindo a 

renovar e firmar de novo parcerias com instituições comerciais, sendo possível consultar toda 

a informação no nosso site. De salientar que uma das prioridades continua a ser parcerias com 

sociedades científicas, mas que ainda não nos foi possível concluir o processo. Ainda assim, 

conseguimos dar resposta aos desafios apresentados pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia 

Cardiotorácica e Vascular, através da realização de um simpósio na reunião magna daquela 

instituição. 

Sendo um dos objetivos ligados à missão da APTEC a defesa dos Cardiopneumologistas, a 

Direção Nacional reuniu por 9 vezes com representantes das entidades da tutela, das 

entidades reguladoras e dos sindicatos. As temáticas foram diversas, existindo sempre a 

preocupação em trazer para cima da mesa o exercício inqualificado, a usurpação de funções, a 

emissão de título profissional aos licenciados em fisiologia clínica, entre demais temas. 

Um dos projetos em que a APTEC, desde o seu início integrou, permitiu obter um lugar de 

destaque da atividade associativa – “Fórum das Tecnologias da Saúde”. Por diversas vezes, a 

Direção Nacional esteve representada nas reuniões com as diferentes associações que 

constituem este movimento ao longo do país, bem como nas reuniões com os grupos 

parlamentares e diversas entidades públicas para apresentação de todos os documentos 

necessários para a constituição da “Ordem dos Técnicos de Saúde”.  

Por fim, pensamos que seja justo fazer um balanço positivo do trabalho efetuado. Em apenas 

duas páginas foi-nos possível espelhar a ação e a dinâmica que a Direção tentou imprimir. 

Ficam por cumprir diversos objetivos e desafios que esperamos concretizar no ano de 2017. A 

Cardiopneumologia está em constante evolução e pretendemos acompanhar essa atividade, 

deixando já um desafio para que se associe ao preenchimento do Inquérito Nacional de 

Cardiopneumologistas presente no nosso site. 

Fazemos votos de um próspero 2017, com sucesso profissional e pessoal. 

A Direção Nacional 


