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SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA 

PROPOSTA DOS ESTATUTOS 
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Estatutos da Secção 

de Medicina Intensiva 

 

Denominação 
A Secção de Medicina Intensiva da SPA (doravante) denominada de SMI/SPA é uma Secção da 
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia que visa divulgar e profundar os conhecimentos da 
Medicina Intensiva junto aos sócios da SPA. 

 
Duração e Sede 
A SMI/SPA tem duração indeterminada e tem a sua sede na SPA, Centro de Escritórios Campo 
Grande, Av. do Brasil, nº 1 – 5º andar, Sala 7, 1749-028 Lisboa. 
 

Objetivos 
Os objetivos da SMI/SPA são, fundamentalmente, o desenvolvimento do saber e do 
conhecimento relacionado com a Medicina Intensiva, a defesa da Anestesiologia Portuguesa 
como Especialidade perita no tratamento do doente crítico e o desenvolvimento de estratégias 
ativas e intervenientes junto às organizações nacionais de Cuidados Intensivos, nomeadamente 
junto à Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e junto ao Colégio da Subespecialidade de 
Medicina Intensiva, através de: 
1. Organização de reuniões para discussão de todos os problemas relacionados com o papel da 
Anestesiologia como Especialidade perita em Medicina Intensiva, sob a forma de encontros e 
cursos; 
2. Papel ativo na Organização do Congresso Anual da SPA, nomeadamente com uma área 
dedicada à Medicina Intensiva; 
3. Compilar e divulgar documentos científicos entre os seus membros; 
4. Estimular a o envio para publicação de artigos dedicados ao doente crítico, de comprovado 
interesse e validação científica na revista da SPA; 
5. Criação de uma página dentro do site da SPA dedicada à Medicina Intensiva. 

 
Associados 
Todos os anestesiologistas, sócios ativos da SPA, devendo estes proceder ao preenchimento do 
formulário de inscrição na secção. 

 
Orgãos da SMI/SPA. A direção da SMI/SPA, é composta por 3 elementos 
Presidente, secretário-geral e vogal, eleitos sob proposta da direção da SPA e escrutinada pela 
Assembleia-geral e por um período de três anos. A eleição dos órgãos diretivos terá assim lugar 
de 3 em 3 anos. Todas as listas para os órgãos diretivos terão que ser entregues até dois meses 
antes da data marcada para as eleições, não tendo que ser subscritas por um número mínimo 
de sócios. Está autorizado o voto eletrónico de acordo com as regras da SPA. 
 
Compete à direção 
1. Dar execução às deliberações da SPA; 
2. Elaborar o programa de ação a executar no ano económico; 
3. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas durante o ano económico findo, e dele dar 
conhecimento à Direção da SPA; 
4. Promover a realização de todas as ações necessárias e convenientes à prossecução dos 
objetivos da Secção; 
5. Promover a edição de documentação de interesso para os sócios; 
6. Exigir atempadamente dos sócios a sua quotização anual. 
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Órgão Diretivo da Secção de Medicina Intensiva da SPA triénio 2017/2020: 
Presidente: Pais Martins 
Secretário: Cristina Granja 
Vogal: João Paulo Pina 
 
A direção, reúne ordinariamente uma vez por ano em dia a acordar antecipadamente entre os 
elementos que a compõem, ou extraordinariamente sempre que convocada pelo respetivo 
presidente, por sua iniciativa ou a requerimento de, pelo menos, dois dos seus elementos. A 
direção delibera validamente, por maioria absoluta de votos sempre que estejam presentes nas 
suas reuniões a votações, pelo menos três dos seus membros, tendo o presidente, em caso de 
empate, voto de qualidade. 
 
Receitas e despesas 
1. Constituem receitas da Secção: 
a) As quotas pagas pelos sócios; 
b) Os subsídios, donativos a legados que lhe sejam atribuídos. 
2. A quota anual será paga por lodos os sócios, podendo o seu montante ser atualizado 
sempre que a direção da SMI/SPA o ache conveniente, mediante proposta da direção e com o 
acordo do Presidente da SPA. 


