
 
 

Candidatura aos órgãos SUB-REGIONAIS – CENTRO 

 
LISTA A - Sub-Região de COIMBRA 
Mandatário: Carlos Manuel da Silva Robalo Cordeiro 
Delegado: Anabela Inácio Pereira 
 
 
Mesa da Assembleia Sub-regional 
Presidente: Armando Simões Pereira de Carvalho 
Vice-Presidente: Pedro Carvalhais Simões 
Secretário: Ana Luísa dos Santos Catarino 
Suplente: Gabriela Maria da Cunha Sousa 
 
Conselho Sub-regional 
Presidente: Luiz Miguel de Mendonça Soares Santiago                     
Vice-Presidente: João Filipe Cordeiro Porto 
Secretário: Maria da Conceição Estrelo Gomes de Sousa Maia 
Vogais: 
Eduardo Pereira Francisco 
Maria Amélia Ferreira Estevão       
Suplentes: Sérgio Miguel Pedroso Azenha Cardoso; Patrícia Filipa Afonso Pais 
Pacheco Mendes 
 
 
Programa de ação:  

Ser Médico Hoje, Pensar o Amanhã 
A Ordem na defesa dos Médicos, dos Doentes e da Saúde 

A lista candidata ao Conselho Sub-regional de Coimbra, subscreve na íntegra o Programa 

da Lista candidata à Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.  

No entanto e especificamente quanto ao Conselho Sub-regional de Coimbra, apresenta 

as seguintes propostas:  

Reativação das instalações na Rua D. Afonso Henriques:  

Dinamização da estrutura, nomeadamente do Clube Médico com Sessões Culturais 

gerais, sessões culturais específicas médicas, a implementar após conhecimento das 

preferências médicas por meio de auscultação e que poderão ser de exposições, 



colóquios, confraternizações sem tema ou mesmo revestir capa de "Universidade médica 

para todas as idades".  

Dinamização da estrutura como sala de estudo em horários definidos.  

Dinamização através de aluguer "simbólico" para eventos.  

Atração de frequentadores dinamizando o bar.  

Formação médica, realizando e dinamizando cursos vários, com especial enfoque na 

formação de formadores, na vertente da classificação de problemas médicos e de gestão, 

quer micro (o dia a dia clínico) quer macro (a gestão de organizações) com especial 

atenção à área da liderança.  

Pela centralidade das instalações colocá-las como centro de reunião de Colégios da 

Especialidade e outras estruturas da Ordem dos Médicos. 

Em articulação com a SRCOM:  

Atenção à atividade de melhoria das condições de vida de todos aquelas e aqueles que, 

inscritos na OM e no Conselho Sub-regional de Coimbra, estão a passar momentos 

difíceis, social, económica ou financeiramente, contribuindo como complemento do 

programa Regional do Fundo de Apoio ao Médico.  

Campanha de intervenção social na área geográfica da sua intervenção, nomeadamente 

em atividades que melhoram o ambiente como cuidar de jardins, plantar árvores e 

intervir em ações de dinamização de "Saúde para todos" em especial no âmbito da 

Prevenção da Doença.  

Atividade de intervenção junto dos mais novos para que percebam e vivam a Ordem dos 

Médicos.  

Atenção às condições de trabalho, segurança e satisfação de quem trabalha para a 

Ordem dos Médicos na área de influência deste Conselho Sub-Regional. 

 


