
Comunicado 

 ( SPD / Comissão Organizadora do 16º Congresso de Diabetes  ) 

 

A Comissão Organizadora do 16º Congresso de Diabetes tomou conhecimento ontem ( dia 2 de 

Março) do comunicado da OM e Apifarma onde se aconselha aos seus associados a ( e passamos a 

citar ):  

“Atendendo ao impacto do COVID-19 a nível mundial, e às situações de doença ocorridas na 

Europa, e confirmadas hoje também em Portugal, a Ordem dos Médicos e a APIFARMA – 

Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, recomendam aos seus associados que, sempre 

que possível, procedam ao adiamento dos eventos que tenham agendados, como conferências, 

congressos, seminários, simpósios.” 

Ora como tem vindo a ser anunciado pela SPD (entidade científica que organiza o Congresso) e foi 

comunicado aos seus sócios e publicitado no site do Congresso: 

- A Organização do congresso está a acompanhar todas as informações relacionadas com o surto 

do Coronavírus: 

Assim, serão implementadas todas as medidas que sejam necessárias de acordo com as diretrizes 

que venham a ser emanadas pela DGS. 

Assim: 

Considerando que : 

1)  não existe de momento uma situação declarada de transmissão activa do vírus na população e 

a DGS não emitiu, até ao momento, qualquer proibição ou recomendação no sentido de restringir 

reuniōes ou realizações com a presença de muitas pessoas ( por exemplo: em salas de 

espetáculos, recintos desportivos,  escolas etc...) 

2) durante o 16º Congresso de Diabetes não está prevista a presença de conferencistas ou 

congressistas oriundos de regiōes ou países considerados de elevado risco de transmissão do 

COVID-19 

3) que existem numerosos compromissos já assumidos com várias entidades ( Centro de 

Congresso, hotéis, viagens...)  

4) que a preparação do evento se encontra em fase já muito avançada e que faltam apenas 3 dias 

para o seu início: 

A SPD embora entendendo a Recomendação da OM/APIFARMA como uma medida eventualmente 

preventiva a aplicar num futuro próximo, considera que neste momento não existem condições 

para o adiamento em tempo útil, nem impedimento efetivo para a realização do nosso Congresso 

nas datas previstas 6 a 8 Março. 

Pela Direção da SPD/Comissão Organizadora 

Rui Duarte  



 


