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Caros Colegas, 

 

Esta carta visa apresentar a nossa candidatura à direção da Associação Portuguesa de 

Neuro-urologia e Uro-ginecologia para o biénio de 2017-2019. 

Após um período de necessária reflexão e auscultados os pares decidimos apresentar um 

projeto que assenta no compromisso de manter a atividade científica e formativa numa 

área multidisciplinar tão vasta como o pavimento pélvico. 

 

A atividade médica multidisciplinar é difícil de pôr em prática pela matriz organizacional 

do nosso sistema de saúde. Por outro lado o associativismo científico multidisciplinar no 

nosso país não é prática corrente.  A conjugação destes dois fatores terão certamente 

impulsionado Henrique de Carvalho, fundador e primeiro presidente da APNUG, a criar a 

nossa associação.  Estas premissas do passado mantêm hoje toda a sua atualidade e daí o 

nosso compromisso. Honrar o passado, aplicá-lo à realidade presente e estar atento às 

tendências futuras. 

 

A equipa que agora se apresenta também ela respeita esta lógica. Uma equipa formada 

por especialistas das diversas áreas do pavimento pélvico, com provas dadas na nossa 

associação e que são um garante da continuidade dos grandes objetivos da APNUG. Esta 

equipa é agora reforçada com novos elementos, alguns já referências nesta área outros 

jovens valores que abraçam este desafio sem reservas. 

Em linha com o atrás descrito, salientamos que para além da criação de equipas coesas e 

seguramente competentes nos diversos órgãos dos corpos sociais, propomos a 

constituição de uma comissão cientifica com elementos cujos percursos pessoais e dentro 

da APNUG são o garante da manutenção da atividade científica e formativa no mais 

elevado padrão. 

 

Nestes últimos anos a APNUG tem estabelecido ligações com associações congéneres e 

este é um caminho sem retorno. 

Envidaremos esforços para prosseguir este trajeto e se possível consolidá-lo. 

 

A ligação à Sociedad Ibero-Americana de Neurourologia e Uroginecologia (SINUG) e à 

Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (ALAPP)  e a organização conjunta de uma 

sessão no congresso da International Continence Society (ICS), tal como ocorreu nos 

dois últimos anos, será seguramente para manter. 

 

Mantemos o plano de afiliação à ICS e/ou à International Urogynecological Association 

(IUGA), permitindo economias de esforço e mesmo financeiras para os nossos sócios e 

usufruir do seu saber acumulado e mais extenso poder organizativo, científico e 

pedagógico.  

 

A cooperação com as sociedades científicas nacionais afins será fomentada e a APNUG 

estará pronta para apoiar/participar nos seus eventos científicos. 



 

O compromisso com a multidisciplinaridade e a formação é um dos pilares da APNUG. O 

congresso da APNUG, outros cursos de formação por nós organizados e/ou a participação 

de elementos das APNUG em ações de formação para a qual a APNUG seja convidada 

serão pontos importantes da nossa agenda. 

 

A criação de elos de ligação com a maioria dos serviços do país, das diferentes 

especialidades que compõem a APNUG, será uma forma de levarmos mais longe a nossa 

mensagem. 

 

Esta direção que agora se propõe estará pronta para levar ao melhor destino os 

propósitos da Associação, ciente da responsabilidade, dever e comprometimento pela 

excelência que nos foram passados pelos anteriores executivos. 

 

 

Pela lista candidata à direção da APNUG 

Paulo Temido       

 


