ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE OTONEUROLOGIA
MANIFESTO ELEITORAL

TRIÉNIO 2022-2025

MENSAGEM DA
MANDATÁRIA

A apresentação de uma Lista candidata à Direção da Associação constitui sempre
um momento de renovação e expectativa.
Um novo ciclo vai começar na vida da APO.
Como mandatária desta Lista acredito que a nova equipa, com os objectivos
definidos no seu manifesto eleitoral irá trabalhar de forma ativa na definição e
construção de melhores caminhos para a APO.
Temos sempre de pedir mais a quem inicia um novo ciclo.
Precisamos de uma Associação responsável, inclusiva, integradora, aberta à
mudança e que seja reconhecida e seguida, com uma cultura de exigência e rigor.
Os desafios do futuro resolvem-se com soluções pensadas e aplicadas no
presente.
Estou certa de que para se atingirem os objetivos propostos continuaremos todos
empenhados para em conjunto construirmos uma associação que facilite a
integração e a participação de todos.

Dra. Conceição Monteiro

MANIFESTO ELEITORAL

Passado
A Associação Portuguesa de Otoneurologia (APO) foi fundada em 1997,
agregando especialistas em Otorrinolaringologia, Neurologistas e outros
profissionais, com interesse em temas como as perturbações do equilíbrio, a
vertigem, a audição e os acufenos. Desde então, as sucessivas direções
organizaram anualmente reuniões científicas com palestrantes nacionais e
internacionais de forma a promover uma aprendizagem contínua de
proximidade. Estabeleceram pontes e amizades, que até hoje perduram e
colocam Portugal e a APO a par do melhor que se faz no mundo.

Presente e Futuro
O congresso anual da APO, qua ano após ano nos prestigia, a Reunião de
Inverno que permite o debate interpares de temas e elaboração de
recomendações clínicas de acordo com o estado da arte e o Dia da Vertigem
dedicado aos internos da especialidade, serão os pilares de atuação da próxima
direção. Um dos objetivos desta lista candidata à direção da APO, será aliar o
conhecimento científico, ao domínio das técnicas de comunicação, a consciência
pessoal e social, passando pela cultura, permitindo uma formação mais
abrangente. A promoção de estilos de vida saudável, do indivíduo e da
comunidade em que está inserido, será uma das bandeiras da nossa atividade
enquanto médicos e membros da APO.

Ao calendário anual de eventos vamos acrescentar serões on-line, para sócios
da APO. Com o foco na formação na prática clínica, na apresentação de
trabalhos na área da Otoneurologia e na discussão periódica de casos clínicos.
Será sem dúvida, um local privilegiado de estímulo à produção científica.
Num mundo em que a informação se propaga à velocidade da luz, colocar a APO
nas redes sociais é obrigatório. Assim, a promoção de eventos, textos de opinião,
divulgação de artigos científicos de relevo, terão no Instagram, e no Facebook
da Associação, a par do Site já existente, um papel fundamental no próximo
triénio.
A certificação da Otoneurologia como subespecialidade, apadrinhada por
Direções anteriores, é vista como fundamental na defesa dos profissionais e do
superior interesse dos pacientes. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance
para apoiar este projeto e ver reconhecido o trabalho e dedicação dos últimos 25
anos em prol da Otoneurologia Portuguesa.
Terminamos com aquilo que é o mais importante, as pessoas. Uma associação
representa aqueles que a sonharam, os fundadores e os que lhe dão
continuidade, os atuais e novos sócios. Seremos mais fortes, com maior
capacidade de intervenção, quanto mais colegas se juntarem a nós. Uma
associação deve ser inclusiva e não elitista. Vamos envidar esforços para que
os mais jovens encontrem na APO o saber humano e científico indispensável
para tratar o protagonista da história, o doente.

No dia 30 de setembro de 2022, no Congresso Anual da APO, vai
decorrer a Assembleia de Voto para a eleição dos corpos gerentes da
Associação, Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal para o
triénio 2022-2025.
Acredito que a presente lista reúne as condições para fazer a ponte
entre o passado e o futuro.
Vamos todos votar.
Somos todos APO.
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Direção

Presidente
Sandra Duarte Costa

Vice-Presidente
Maria Manuel Henriques

Vogal
Rosa Ramos

Vogal
Pedro Marques

Secretário Geral
Pedro Araújo

Vogal
Ana Margarida Amorim

Tesoureiro
Haúla Haider

Suplente
João Martins

Suplente
Bruno Miranda

Assembleia Geral

Presidente
Nuno Trigueiros

Vogal
Ana Martins

Vogal
Ana Simões

Suplente
Eugénia Machado

Conselho Fiscal

Presidente
José Rosmaninho Seabra

Vogal
Teresa Matos

Vogal
Pedro Cavilhas

Suplente
João Laranjeiro

