Comunicado à Imprensa

Carlos Robalo Cordeiro eleito Personalidade
do Ano pela Fundação Portuguesa do Pulmão
No âmbito do trabalho desenvolvido pelas Doenças Respiratórias
Carlos Robalo Cordeiro, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, foi a figura
eleita pela Fundação Portuguesa do Pulmão para receber o galardão de Personalidade do
Ano 2011. Esta é uma distinção que anualmente tem vindo a homenagear o trabalho de
quem se destaca na investigação ou no trabalho desenvolvido na área da prevenção e
combate das doenças respiratórias.
Este ano as honras cabem a Carlos Robalo Cordeiro. Nos últimos 20 anos, o médico e
professor tem vindo a dedicar-se ativamente à Pneumologia, área com a qual contacta
diariamente através do seu trabalho como médico Pneumologista do Hospital da
Universidade de Coimbra.
Enquanto docente e Coordenador do Centro de Pneumologia da FMUC (Unidade 123 da
Fundação para a Ciência e Tecnologia) procura promover o conhecimento e a investigação
na Pneumologia. É atualmente Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP),
membro eleito do Executive Committee da WASOG (World Association of Sarcoidosis and
other Granulomatous Disorders) e do Council da ERS (European Respiratory Society).
Em Portugal, é também, através da SPP que Carlos Robalo Cordeiro tem procurado
contribuir para a promoção e proteção da saúde respiratória dos portugueses, e apostado na
educação e na formação dos diversos profissionais da Pneumologia.
A cerimónia de atribuição de título de Personalidade do Ano realiza-se no próximo dia 20 de
Abril no Hotel Vila Galé de Coimbra, pelas 18.30h. Carlos Robalo Cordeiro verá o seu
trabalho de mais de 20 anos ser reconhecido, uma distinção atribuída em 2009, a Jorge
Sampaio pelo seu trabalho como enviado Especial da OMS para a Tuberculose e, em 2010, a
Francisco George pelo destaque que conferiu à luta antitabágica em Portugal.
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