Associação Portuguesa de Cuidados
Paliativos tem novos corpos gerentes
No passado dia 27 de janeiro os membros da APCP reuniram-se em
assembleia geral, na sede da Associação, no Serviço de Cuidados
Paliativos do Instituto Português de Oncologia do Porto, para a
eleição dos Corpos Gerentes para o Triénio 2018-2020. A Lista A foi
a vencedora, com a nomeação do Dr. Duarte Soares e a Dra. Ana
Lacerda, como Presidente e Vice-Presidente da Associação,
respetivamente.
A nova direção da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos
anunciou a continuidade da missão e objetivos que caracterizam a
Associação e a criação de novos projetos para a divulgação e promoção
dos cuidados paliativos em Portugal.
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no futuro de todos nós”, explica o Presidente Dr. Duarte Soares.
A Direção recém-empossada terá quatro vetores estratégicos de
orientação para o triénio 2018-2020:

1. A CAPACITAÇÃO dos profissionais de Cuidados Paliativos,
reiterando a necessidade de maiores e melhores condições de trabalho
a todos os que, diariamente, se dedicam aos Doentes, Cuidadores e
respetivas Famílias, sendo a primeira prioridade sensibilizar os
decisores para o urgente reforço de recursos humanos;
2. O reforço do CONHECIMENTO e INVESTIGAÇÃO em torno dos
Cuidados Paliativos. Será este o veículo que promoverá igualmente a
capacitação dos profissionais e a melhoria dos cuidados prestados,
criando pontes de diálogo, participação e entreajuda, revigorando o
papel da APCP como plataforma de trabalho aberta e comum;
3. A SENSIBILIZAÇÃO da população, alertando os diversos públicos
para a necessidade de reconhecer os Cuidados Paliativos como
desígnio nacional urgente de saúde pública, prioritário na estratégia de
cuidados de saúde e apoio social, tanto na esfera pública como privada,
agregando todos e quaisquer parceiros que dele queiram e devam fazer
parte;
4. Acima de tudo, a DEFESA dos interesses dos nossos Doentes,
Cuidadores e Famílias, reforçando o papel da APCP como instituição
chave na advocacia dos direitos de todos e cada um dos nossos
concidadãos.
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“Olhando para o percurso realizado até hoje, trabalharemos para que o
próximo triénio seja ainda de maior diálogo e sucesso para todos os que
fazem dos Cuidados Paliativos a sua arte, o seu saber e a sua missão,
agora e no futuro”, concluiu o Presidente Dr. Duarte Soares.

Os novos dirigentes eleitos são:
Direção
Presidente: Duarte da Silva Soares, sócio nº 725
Vice-Presidente: Ana Maria Domingues A. Forjaz Lacerda, sócia nº 685
Secretária-Geral: Ana Isabel Rodrigues Gonçalves, sócia nº 787
Vogal 1: Ana Paula Gonçalves Antunes Sapeta, sócia nº 67
Vogal 2: Cândida Sofia Fernandes Cancelinha, sócia nº 843
Vogal 3: Maria Manuel Mateus Marques Claro Lopes, sócia nº 515
Tesoureira: Cristina Maria Fernandes Pereira, sócia nº 52
Suplente 1: Teresa Tomé Ribeiro Malheiro Sarmento, sócia nº 597
Suplente 2: Vítor Manuel Rodrigues Rua Costa, sócio nº 643
Suplente 3: Susana Gomes Corte Real, sócia nº 672

Assembleia Geral
Presidente: Jacinta de Jesus Borreicho Raposo Fernandes, sócia nº 198
Vogal 1: Maria Catarina Esteves Pazes, sócia nº 308
Vogal 2: Lídia Maria Henriques Rego, sócia nº 413
Suplente 1: Alice Aurora Machado Teixeira Rodrigues Flores, sócia nº 958
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Suplente 2: Ana Maria Celeste dos Santos Bernardo, sócia nº 83

Conselho Fiscal
Presidente: Sandra Cristina Mendes Batista, sócia nº734
Vogal 1: Ana Catarina Fernandes Pires, sócia nº 874
Vogal 2: Sílvia da Encarnação Barros Ramos, sócia nº 564
Suplente: Maria Cristina Milheiro de Mira Galvão, sócia nº 20

Sobre a APCP:
É uma associação profissional que se dedica ao desenvolvimento e práticas dos cuidados
paliativos, e foi fundada em 1995. Tem promovido atividade científica regular. É associada
da Associação Europeia de Cuidados Paliativos
www.apcp.com.pt
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