
A Força do 
Associativismo 
Médico

Quem somos, onde queremos chegar e quais são os 
nossos princípios?

Representar os 
interesses da classe 
médica, fortalecendo-a 
nos âmbitos político, 
científico e social, de 
forma a favorecer o 
bem-estar da sociedade.

A APM São José dos Campos vem atuando em várias frentes, promovendo esforços no 
sentido de propor e implementar ideias inovadoras, sem perder de vista a experiência 
dos colegas que participam há muitos anos da vida associativa da comunidade médica 
da cidade.

Acesse o nosso site www.apmsjc.com.br e confira as atividades que estamos 
organizando nas áreas Social, Cultural, Científica, Esportes e Comunicações. E não 
deixe de curtir a nossa página no Facebook – apmregionalsjc e de nos seguir no 
Instagram – apmsaojosedoscampos

Seja associado da APM São José dos Campos. Precisamos de você para fortalecer o 
nosso trabalho de representação e valorização da classe médica.

Ser modelo de 
excelência de entidade 
representativa da classe 
médica.

Comprometimento
Credibilidade
Dignidade
Ética
Responsabilidade Social
Tradição
Transparência

MISSÃO VISÃO DE FUTURO VALORES



PROGRAMAÇÃO
2018 O que já estamos fazendo!

MAPA ESTRATÉGICO
2018 - 2020

Como chegaremos lá - nossos 
objetivos estratégicos!

SUSTENTABILIDADE Fomentar o associativismo médico
Promover benefícios e satisfação às 

partes interessadas
Gerar recursos financeiros para 

sustentar projetos e ações

SOCIEDADE
Realizar 

campanhas e 
eventos sociais

Desenvolver 
eventos 

culturais e 
promover a 
integração

Intensificar 
ações em defesa 

dos interesses 
profissionais da 
classe médica

Realizar eventos 
de atualização 
e qualificação 
profissional

Promover a 
prática de 
atividades 
esportivas

Massificar a 
comunicação e o 
relacionamento 
com os públicos 
da Associação

PROCESSOS 
INTERNOS

Atualizar estrutura 
organizacional 

e atividades das 
diretorias

Fomentar a 
integração das 

diretorias e apoiar a 
atuação efetiva de 

seus membros

Estruturar a 
comunicação de 

forma integrada e 
estratégica

Realizar campanhas 
e ações para 

conquistar novos 
associados

Ampliar parcerias 
estratégicas públicas 

e privadas

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO

Formar, orientar e integrar 
pessoas para atuarem em 

favor da sociedade

Fortalecer a imagem e os 
propósitos da APM junto 

aos seus públicos

Praticar a prestação de 
contas para as partes 

interessadas

Modernizar a 
infraestrutura física e os 

meios de tecnologia e 
informação

AÇÕES E EVENTOS 
DE DEFESA 
PROFISSIONAL
Valorização do profissional 
médico

AÇÕES E 
EVENTOS 
CIENTÍFICOS
Educação continuada

AÇÕES E EVENTOS 
CULTURAIS
Cultura e entretenimento

• Negociação por melhor remuneração junto às empresas de 
planos de saúde - locais e regionais.

• Atuação junto às esferas públicas (federal, estadual e 
municipal) por melhores condições de trabalho e remuneração.

• Realização de palestras sobre questões judiciais no âmbito da 
orientação para prevenção e defesa do médico.

• Parcerias com sociedade de especialidades.
• Instalação do Programa de Educação Continuada, 

com realização de palestras científicas.
Já confirmada:
10/05: Palestra Insuficiência Cardíaca
26/05: Simpósio de Emergência AVC e IAM

•  Celebração de parcerias com entidades locais e regionais de 
cultura e lazer.

•  Criação de espaço permanente para exposição de artes com 
artistas locais e médicos artistas.

• Realização de sessões de cinema dentro do Projeto Cine 
Debate, em parceria com o Parque Vicentina Aranha.

•  Lançamento do Projeto Museu do Médico de São José dos 
Campos.

•  Realização de shows musicais dentro do Projeto Prata da Casa, 
com médicos músicos.
Já confirmados:
Em 25/05: Banda Delírios de Ruínas
Em 17/08: Banda La Reina Musique
Em 16/10: Banda The Healers



SEMANA DO MÉDICO APM SJC
13 A 20/10 Feita para você

AÇÕES E 
EVENTOS 
SOCIAIS
Responsabilidade 
social, integração, 
diversão e bem-
estar social

AÇÕES E EVENTOS 
ESPORTIVOS
Promoção da saúde e 
qualidade de vida

AÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO 
APM mais perto de você

AÇÕES DE GESTÃO
APM mais forte e mais 
presente

13/10
16/10
17/10
18/10
18/10
20/10

16 a 18/10

16 a 18/10

16 a 18/10

Manhã de esportes e lazer

Show Musical Prata da Casa

Palestra de Defesa Profissional

Show

Coquetel “Dia do Médico”

Baile do Médico

Feira do Médico, com serviços e 
produtos de interesse do médico

Clube do Associado APM, com 
exposição de benefícios dos 
Associados APM

Painel de Arte, com exposição 
de trabalhos de artistas locais e 
médicos artistas

UMA SEMANA DE EVENTOS 
PROFISSIONAIS, DE LAZER, 
ESPORTE, CULTURA E ARTE 
PARA O MÉDICO E SUA FAMÍLIA.

Sorteio de brindes para os participantes!

Acompanhe a divulgação dos eventos 
com local, data e horário em nosso site
www.apmsjc.com.br e nas mídias sociais

• Realização de Campanhas Sociais.
 “Páscoa Solidária” - doação de ovos de chocolate para 320 crianças 
da Creche Maroca Veneziani, dia 28/03. Doação também de 120 ovos 
de Páscoa para a Comunidade Terapêutica Nova Esperança de São 
José dos Campos.

 “Dia das Crianças” - doação de roupas e brinquedos para crianças 
carentes.

 “Natal Solidário” - doação de presentes (brinquedos/roupas), cestas e 
itens de necessidades básicas para famílias carentes.

• Realização do Encontro das Mulheres Médicas - pura diversão.
• Realização do Baile do Médico, dia 20/10 no novo salão do Clube de Campo 

Santa Rita - formato inédito com muita diversão.

• Celebração de parcerias e convênios com clubes, academias e 
lojas de materiais esportivos e de lazer.

• Realização da tradicional Caminhada Agita São José, dia 08/04.
• Implantação do Projeto Manhã Esportiva, com torneio de 

futebol e outras modalidades de esporte.

• Nova dinâmica para os canais de comunicação e divulgação - 
site, Facebook, Instagram, Linkedin.

• Divulgação da APM com seus propósitos e seus resultados 
junto aos seus públicos.

• Divulgação do calendário de eventos da APM e de instituições 
parceiras vinculadas a temas de interesse da classe médica.

• Implementação do Planejamento Estratégico 2018-2020.
• Realização de pesquisa junto à classe médica, principalmente 

associados - vamos ouvir você e direcionar nossas ações.
• Celebração de novas parcerias estratégicas com instituições 

públicas e privadas - vamos ampliar os benefícios para você.
• Realização de campanhas para conquistar novos associados - 

Juntos, somos mais fortes!
• Prestação de contas sistemática das ações e resultados para 

os associados - respeito e transparência.



facebook.com/apmregionalsjc

instagram.com/apmsaojosedoscampos

linkedin.com/company/apmsaojosedoscampos







CASA DO MÉDICO
Av. São José, 1187 – Centro
www.apmsjc.com.br
e-mail: apm@apmsjc.com.br
Telefone: (12) 3922-1079

BENEFÍCIOS 
DA APM

Por que ser 
associado 
APM SJC

• Departamento Jurídico

• Defesa Profissional

• Assessoria para os seguintes 
serviços: INSS, certidões, Cnes, 
Detran-SP, passaporte e cadastro 
na Vigilância Sanitária, via APM 
Estadual

• Planos Sul América, Bradesco 
Saúde e Omint

• AGL Serviços contábeis (011-
3188-4268), via APM Estadual 

• Preços diferenciados para 
associados em eventos 
científicos e sociais

• Locação do Auditório para 
palestras, reuniões e eventos 
científicos, com multimídia 
completo (data show, 
computador) a preço diferenciado 
para associados

• Estacionamento 24 horas 
(adquirindo o controle, somente 
associados)

• Divulgação no site da APM 
SJCampos (serviços como 
divulgação de aluguel e venda de 
salas, gratuito para associados)

• Jornal do Médico (mensal)

• Associado da APM Estadual tem 
desconto em teatro - www.apm.
org.br

• Clube de Campo APM SP (Serra 
da Cantareira) http://www.apm.
org.br/aberto/ clube.aspx

• Renda Protegida APM: Seguro de 
vida gratuito – em parceria com a 
Porto Seguro, que concede uma 
cobertura especial – DIT (Diária 
por Incapacidade Temporária) e 
morte acidental (para associados 
da APM Estadual)

• Cursos: todos os cursos da APM 
exceto os congressos agora são 
gratuitos para os associados 
podendo ser feito através de 
Web transmissão (não precisa 
ser presencialmente) (para 
associados da APM Estadual)

Clube de Vantagens 
Local - em expansão 
(confira as parcerias no 
site apmsjc.com.br ) 


