
Pedido de Patrocínio Científico                            

A SPA concede patrocínio científico a reuniões médicas nacionais e internacionais da mais variada natureza, que 
obrigatoriamente tenham atividades científicas com uma duração mínima de seis horas diárias, durante os dias 
úteis, e de quatro horas diárias ao fim de semana ou por módulo formativo isolado.  

A entidade organizadora deve requerer à SPA o pedido de avaliação com antecedência não inferior a três meses 
relativamente ao início do evento.

O presente formulário destina-se a facilitar o pedido de apoio e obriga a leitura prévia e cuidada das Regras para 
Atribuição de Patrocínio da SPA.

Designação do evento

Datas do evento

Local

Entidade promotora/Organizadora

Composição da Comissão Organizadora (nomes e instituições de origem)

Comissão Científica (nomes, títulos ou graus profissionais e vínculos institucionais) 

Objetivos do Evento



Carga horária científica

◯ Até 4 horas (ou um período de manhã/tarde)

◯ 5 - 8 horas (ou dois períodos de manhã/tarde)

◯ 9 - 16 horas (aproximadamente 2 dias)

◯ 17 - 40 horas (aproximadamente 3 - 5 dias)

Destinatários 

Número esperado de participantes

Preletores (títulos, graus profissionais e vínculos institucionais) 

Outros patrocínios científicos 

Identificação dos patrocinadores financeiros e/ou comerciais

Revelação de eventuais conflitos de interesses

Documentos obrigatórios:

Programa científico
Lista global de intervenientes
Número de participantes nas duas reuniões anteriores (caso sejam reuniões periódicas)

O requerente poderá juntar outros elementos que julgar necessários, nomeadamente indicações curriculares, avaliação 
ou não dos docentes e/ou dos discentes, controlo ou não das presenças, justificação do local do evento. 

Contacto de correspondência (nome, email e telefone)

ENVIAR O FORMULÁRIO POR EMAIL

spa@spanestesiologia.pt
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Dra. Raquel Ferreira – Licenciatura em Medicina; Pediatra; sub-especialista em Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital da Luz Lisboa
Dr Hugo Trindade - Licenciatura em Medicina; Anestesiologia, Anestesiologia Pediátrica,  Hospital da Luz Lisboa

	Text7: Aquisição dos fundamentos e competências básicas para colocação de acessos vasculares por referências anatómicas (através da técnica de Seldinger) e guiados por ecografia.
	Text8: Médicos internos e especialistas nas seguintes áreas: Anestesiologia, Pediatria, Neonatologia, Cirurgia Pediátrica 
	Text9: 16 pax
	Text10: 
	Text11: Ainda sem respostas
	Text12: Philips
	Text13: 
	Text14: Filipa Assis Nunes
afnunes@hospitaldaluz.pt


