
Orlando Monteiro da Silva

Bastonário da Ordem dos Médicos 
Dentistas reeleito presidente do CNOP
24 de Maio de 2017

O bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas foi reeleito presidente do CNOP 

– Conselho Nacional das Ordens Profissionais, entidade que reúne as 16 
ordens profissionais portuguesas e representa mais de 300 mil profissionais 
qualificados

No mandato de três anos que agora inicia, Orlando Monteiro da Silva vai dar 

prioridade a duas áreas “o regime de sinergias e plataformas das diversas 
Ordens com a CPLP e o papel da profissões liberais em Portugal e na União 
Europeia e o seu modelo de autorregulação.”

Para além do presidente foram eleitos os restantes órgãos socias do CNOP. O 
bastonário da Ordem dos Notários, João Maia Rodrigues, foi eleito presidente 

da Assembleia-Geral e terá como secretários o presidente da Ordem dos 
Arquitetos, José Manuel Pedreirinho, e a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, 
Ana Rita Cavaco
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O Conselho Fiscal será presidido pelo Bastonário da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas, José Maria Azevedo Rodrigues, tendo como vogais o 

Bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho, e o Bastonário da 
Câmara dos Despachantes Oficiais, Fernando Carmo.
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MAIS NOTICIAS

Miguel Guimarães é o 
novo bastonário da 
Ordem dos Médicos 
com vitória à primeira 
volta

Ordens da saúde 
recebidas hoje por 
Marcelo para debater 
plano de emergência de 
financiamento do setor

José Manuel Silva: Foi 
"um dos últimos 
grandes príncipes da 
medicina"

Miguel Guimarães quer 
que direções clínicas 
dos hospitais sejam 
eleitas por médicos

Ordens levam ao PR 
plano de emergência 
que pede mais 
financiamento

Ordens profissionais 
querem plano 
orçamental alargado 
para a saúde
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ÚLTIMAS

24 de Maio Bluepharma recebeu secretário da Estado da 

Internacionalização e delegação empresarial da AIP

24 de Maio Governo está disponível para abrir mais extensões de saúde

24 de Maio Descubra o que sabe sobre as doenças da tiroide

24 de Maio Cientistas criam “Transporte” de quimioterapia ativado no 

local de produção de células cancerígenas por controlo remoto

24 de Maio Antigo ministro da Saúde etíope eleito diretor-geral da OMS

24 de Maio OMS defende que mortalidade materna e desnutrição devem 

ser prioridades em Moçambique

24 de Maio Comer chocolate pode fazer bem a quem tem problemas de 

coração

24 de Maio Investigação revela como sinais de pele benignos se 

transformam em melanoma

24 de Maio Raríssimas: Contratualização de consultas está em análise

24 de Maio Saúde Mental: ARS-Norte com 16 camas nos Cuidados 

Continuados para jovens

MAIS LIDAS

Técnicos Superiores das áreas de Diagnóstico e Terapêutica voltam à greve

Exposição a iluminação por LED associada a risco acrescido de degeneração 

Macular Associada à Idade e a cancro

Greve de zelo de enfermeiros por tempo indeterminado

Tolerância de ponto durante visita do Papa não afetará assistência na 

saúde

Nutrição adequada nos primeiros 1000 dias de vida do bebé faz com que 

seja um adulto saudável no futuro
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Ministro da Saúde diz não ser possível corrigir num ano o que foi 

desvalorizado em quatro
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