ART Jovem
Missão
A secção ART jovem tem como objectivos o desenvolvimento de estratégias que promovam a
visibilidade e reconhecimento da ART como associação representante máxima dos
Radioterapeutas em Portugal.
A atuação da ART jovem encontra-se enquadrada nos objetivos estratégicos da ART no que
respeita à disseminação da ciência e valorização contínua da profissão.
A ART jovem assume um papel de relevo num contexto de proximidade com Alunos e Jovens
Radioterapeutas.

Linhas orientadoras da ART Jovem
- Aumentar a visibilidade da ART junto dos mais novos;
- Maior envolvimento da comunidade jovem na ART;
- Procurar satisfazer as necessidades de desenvolvimento profissional contínuo em radioterapia;
- Divulgar o perfil do técnico de Radioterapia em Portugal;
- Identificar as necessidades da população jovem ao nível de inserção na área do - trabalho e na
compreensão dos cuidados a ter com o doente oncológico;
- Promover a formação de técnicos de Radioterapia responsáveis, informados e empenhados na
realização de boas práticas;
- Permitir uma maior valorização da área da investigação em Radioterapia;
- Demonstrar o papel da ART e incutir os espirito de equipa e de luta aos membros mais jovens;
- Facilitar a ligação da teoria adquirida ao longo da licenciatura com a realidade da prática
clínica diária;
- Promover o intercâmbio de conhecimento prático e teórico;
- Difundir valores de proatividade e empreendedorismo nos mais jovens.

Propostas de ações de dinamização da ART jovem
- Criação de plataforma profissional para Radioterapeutas recém-licenciados e desempregados.
- Apoio na mobilidade de jovens Radioterapeutas
- Apoiar e incentivar os jovens a desenvolver projetos e eventos científicos
- Incentivar a apresentação de projetos de investigação e teses em eventos científicos nacionais e
internacionais
- Premiação de investigações de alunos e/ou recém-licenciados
- Intervenção da ART a nível académico:
. Esclarecimento do perfil profissional e áreas de intervenção do Radioterapeuta
. Auxilio na execução do curriculum vitae e na preparação da entrevista de emprego

Critérios de Inclusão
- Sócio ART
- Idade ≤ 30 anos
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