
Mensagem da Presidente: “ESA/NASC” 

A Anestesiologia atingiu em Portugal níveis de excelência, com profissionais de elevada 
qualidade e diferenciação que ombreiam com os melhores a nível mundial, com 
formação de grande credibilidade internacional. 
Enquadrando-se no seu espaço geográfico e científico a SPA integra a European Society 
of Anaesthesiology (ESA) através da National Association Scientific Committee (NASC) e 
os sócios da SPA podem ser sócios associados da ESA o que lhes confere alguns direitos. 
De acordo com os seus objetivos a SPA oferece oportunidade de crescimento 
profissional, agregando valor aos associados. Em ano de comemoração de aniversário 
importante, convido todos os Anestesiologistas a fazerem-se sócios da SPA. 
Em 18 e 19 de Novembro de 2016, decorrerá em Lisboa o Focus Meeting on 
Perioperative Medicine sob o tema The Ageing Patient, organizado pela ESA e a SPA. 
Foi acautelada com o Humberto Machado a não sobreposição da data com o Norte da 
Anestesia. 
A direção da SPA orgulha-se de ter conseguido a realização deste evento em Portugal 
pois, constituirá uma oportunidade de frequência de evento internacional para todos os 
anestesiologistas, para além da divulgação do nosso país e da comunidade 
anestesiológica portuguesa. 
O nosso objetivo inicial foi realizar o Euroanesthesia mas, atendendo ao elevado número 
de anestesiologistas que o frequenta atualmente, às dificuldades logísticas em termos 
de espaço físico e elevado preço comparativamente a outros países, tal não foi ainda 
possível. 

European Diplom in Anesthesiology and Intensive Care (EDAIC) 
O EDAIC decorrerá no dia 20 de Novembro em Lisboa logo após o Focus Meeting. 
Esperamos que os potenciais candidatos aproveitem a oportunidade que lhes 
conseguimos dar, de realizar o exame em Portugal, inscrevendo-se em bloco. 
O elevado número de candidatos de alguns países, nomeadamente a Espanha, faz 
perigar a existência de alguns centros de países com menos candidatos. Um número 
elevado de candidatos de língua portuguesa em Portugal pode ainda facilitar a 
realização futura do exame em português algo porque a atual direção tem pugnado. 
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