
 

 

 

RESCALDO DO 14º CONGRESSO PORTUGUÊS DE DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 
Março 

Este ano, o 14º Congresso Português de 
Diabetes contou com a presença de 

mais de 1500 inscritos. 
 

Para o sucesso, elevado interesse e 
grande participação no  congresso 

muito contribuiu a actividade dos sócios 
da SPD na qualidade de intervenientes, 
palestrantes, moderadores e membros 

de júris. 

A todos: MUITO OBRIGADO! 

Durante a sessão de abertura do 14º 
Congresso Português de Diabetes, foi 
anunciada a atribuição do Prémio 
Carreira SPD ao Prof. Doutor José Luiz 
Medina, aplaudido de pé pelos 
congressistas presentes. 

- Consulte as Bolsas e Prémios atribuídos 
pela SPD aos seus sócios  

- Conheça o Memorando de Vilamoura 
(documento assinado pelos 
coordenadores regionais da Diabetes 
presentes no 3º Encontro Nacional das 
Unidades Coordenadoras Funcionais da 
Diabetes, organizado pela SPD e com o 
patrocínio da DGS e programa Nacional 
para a Diabetes) 

 

 

- Conheça a Nota de Imprensa divulgada 

pela SPD a propósito da ausência de um 

Diretor de Programa para a Diabetes 

desde Janeiro deste ano 

- Consulte os novos estatutos e 

regulamento eleitoral da SPD aprovados 

na AG de 9 de Março de 2018 

NA PÁGINA DA SPD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

NOVA PUBLICAÇÃO/ GUIA: 

 - EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA NA 
DIABETES 

Publicação conjunta dos Grupos de Estudo 
de Enfermagem, Nutrição e Educação 
Terapêutica da Sociedade Portuguesa de 
Diabetologia:  

 

O Grupo de Estudos de Cuidados de Saúde Primários (GECSP) da SPD, recém-

criado, pretende ser um espaço de actualização e de troca de experiências 

entre os profissionais intervenientes em Cuidados de Saúde Primários. A 

primeira actividade deste Grupo é estabelecer os objectivos gerais e 

estabelecer a comunicação entre os interessados. 

As estratégias de actuação, tipo de reuniões e dinamização deste Grupo de 

Trabalho estarão sempre dependentes das decisões e do grau de 

envolvimento dos sócios da SPD interessados em nele participar. 

Os interessados deverão manifestar o seu interesse à Direcção da 

SPD, diabetes@spd.pt ou ao responsável do GECSP, Hélder Ferreira 

-  helder.jose.ferreira@gmail.com . 

Em breve será marcada uma reunião, com data e local a decidir. 

 

– CONSULTE O SITE: WWW.SPD.PT Mantenha-se atualizado!                             

 

 

CONTACTOS 
Rua do Salitre, 149-3ºEsq – 1250-198 Lisboa  
 Tel. 213 524 147 • Tlmv. 968 252 297 
www.spd.pt • diabetes@spd.pt 
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