
 
 
 
 

PROGRAMA ELEITORAL 
Mandato 2021-2023 

Lista A 
 
Os membros desta lista estão empenhados em continuar a desenvolver os planos 
delineados pelas anteriores direções, sempre com a intenção de prestigiar a Sociedade 
no País e no estrangeiro. 
 
A Direcção anterior cumpriu os planos que declarou como prioritários, dos quais 
salientamos:  

 
1 – Realização Anual do Congresso de Aterosclerose; 
3 – Publicação regular on-line da Newsletter de Aterosclerose; 
4 – Divulgar a bolsas de investigação e o prémio para promover e facilitar 

trabalhos nas diversas áreas da Aterosclerose; 
5 – Estimulação das atividades científicas e de intervenção social com 

sociedades científicas parceiras  
6  - Atualização/ dinamização da página na Internet e Facebook. 
7  - Plano para captação de novos sócios 
8  - Edição das Guidelines adaptadas das da EAS de 2019, trabalhadas e 
resumidas por pelo Prof. Pereira de Moura e pela Prof. Luciana Couto. 

 
Tendo em conta as metas já realizadas, propõe agora a lista candidata às eleições para 
o triénio 2021-2023, continuar a implementá-las bem como acrescentar-lhe novos 
itens, que constituirão as metas a alcançar no triénio: 
 

1. Dinamizar a atividade científica dos seus membros, nomeadamente os que 
estão em período de formação, através da implementação de uma política de 
“sponsorização” no estrangeiro de estágios e participação ativa em Congressos 
sob a forma de apresentação de Cartazes e Comunicações livres; 

2. Dinamizar e realizar os cursos de lípidos e disponibilizar on-line conteúdos 
formativos à semelhança do que acontece em Sociedades estrangeiras e 
nacionais. Estes eventos serão destinados a internos da especialidade e a jovens 
investigadores; 

3. Dinamizar a relação da SPA com as sociedades congéneres europeias e 
internacionais ou grupos de médicos a exercer em países de língua Portuguesa, 
de forma a contribuir para o desenvolvimento dos conhecimentos e práticas 
corretas das áreas médicas do âmbito da SPA; 

4. Manter-se como Sociedade ativa e relevante a nível da organização dos 
cuidados de saúde em Portugal, desenvolvendo altitudes pró-ativas de diálogo 



 
com o SNS e outros Serviços de Saúde bem como com a OM e demais 
Sociedades Científicas; 

5. Implementar o diálogo e a colaboração ativa dos seus membros de forma 
individual através do seu sítio na Internet, quer se irá procurar ser cada vez 
mais participativo, nomeadamente estimulando a participação do conselho 
ciéntífico; 

6. Desenvolver esforços para reforçar o Registo Nacional Hipercolesterolemia 
Familiar e para implementar parecerias para a realização de estudos de natureza 
epidemiológica sobre aspetos epidemiológicos e de avaliação dos cuidados na 
área da doença aterosclerótica; 

7. Dar seguimento ao trabalho do Prof. Pereira de Moura e Profa Luciana Couto 
na adaptação e resumo das Guidelines da EAS de 2019; 

8. Concluir a edição do Manual de Lípidos com o patrocínio científico da SPA; 
9. Dar seguimento à candidatura para a realização do Congresso Europeu de 

aterosclerose em Portugal na próxima década (a atual direção tem já uma 
candidatura para 2025 que está pendente de decisão) 

 
Esta Direcção vai continuar a trabalhar pelo prestígio da SP Aterosclerose, pela sua 
divulgação junto da população, pela motivação e implementação da investigação 
científica. Comprometemo-nos a continuar a sensibilização junto da Indústria 
Farmacêutica para que colabore mais na criação de prémios e de bolsas de estudo e 
na implementação dos projetos referidos último ponto, mantendo a necessária 
independência e rigor científico nesses trabalhos. 
 
 

 
A colaboração de todos os membros da SPA, é fundamental para 
desenvolver novas ideias e concretizar as metas a que nos propomos. Para 
tal pedimos que nos façam chegar críticas construtivas, que serão sempre 
motivo de reflexão e irão permitir novos passos em frente. 
 
 
Lisboa, Novembro 2020 


