Sociedade Portuguesa de Pediatria
Programa Eleitoral para o triénio 2020-2022
Lista A
Apresentamos a nossa candidatura aos órgãos sociais da Sociedade Portuguesa de Pediatria
(SPP) para o triénio de 2020-2022 com um programa em que procuraremos manter a
continuidade de ações iniciadas e desenvolvidas pelas direções que nos precederam e
desenvolver novos projetos, respeitando os objetivos consignados nos estatutos da SPP.
Nesta lista participam membros que pertenceram já a anteriores direções da SPP, bem
como novos elementos, mais jovens, de quem esperamos participação ativa e novas ideias,
numa sociedade em rápido desenvolvimento, que enfrenta novos desafios, numa época em
que os recursos humanos por vezes escasseiam. Temos elementos provenientes de
hospitais de diferentes níveis e áreas geográficas, para que a SPP seja a voz de todos os
pediatras.
Para fomentar o estudo da saúde da criança e do adolescente e a promoção e difusão dos
progressos da Pediatria nas vertentes assistenciais, pedagógicas e de investigação,
comprometemo-nos a:
• Organizar o Congresso Nacional de Pediatria, com o apoio das Sociedades e
Secções da SPP, de outras Sociedades e de Comissões e Grupos de Trabalho,
da Unidade de Vigilância Pediátrica e do corpo editorial do Portuguese
Journal of Pediatrics, mantendo estreita colaboração com outras Sociedades
e entidades envolvidas na promoção da saúde da criança, nomeadamente
com a Direção Geral da Saúde e Comissão Nacional da Saúde Materna, da
Criança e do Adolescente e com o Colégio de Pediatria da Ordem dos
Médicos.
• Manter as Escolas de Pediatria da SPP, e os Cursos de Formação, através da
colaboração estreita com as diferentes Sociedades e Secções da SPP,
Comissões e Grupos de Trabalho, continuando um meritório percurso
histórico que visa a atualização científica dos associados, mais e menos
jovens
• Continuar a apoiar os Grupos e Trabalho que cumpram com os objetivos
delineados e apoiar a formação de novos grupos, por iniciativa da direção e
proposta dos seus sócios, sempre que justificável
• Continuar a dinamizar o Grupo de Internos de Pediatria, procurando
implementar a participação dos Internos de Formação Específica nas
atividades da SPP
• Promover a colaboração com o Colégio de Pediatria e outros colégios da
Ordem dos Médicos: na formação pós-graduada em Pediatria,
designadamente no desenvolvimento curricular; na criação e regularização
de subespecialidades pediátricas, de forma a atenuar assimetrias que se
mantêm ao longo dos anos com prejuízo para a organização dos cuidados
Pediátricos e, sobretudo para para a orientação de crianças com doença
crónica complexa; e na promoção da iniciativa Choosing Wisely
• Manter e desenvolver a área de formação contínua de Pediatria através de
projetos de e-learning

•
•
•

Procurar manter e implementar protocolos de colaboração que permitam
apoiar financeiramente os membros da SPP, através de prémios, de bolsas de
formação e de apoio a projetos de investigação
Incentivar a contínua melhoria do Portuguese Journal of Pediatrics, com o
objetivo de aumentar a sua relevância científica e apoiar iniciativas
economicamente sustentáveis que contribuam para a sua indexação
Fomentar a comunicação através das redes sociais e da aplicação SPP multievent

Representar a Pediatria Portuguesa nas relações com entidades nacionais e internacionais
que apresentem convergência com os objetivos da SPP, designadamente:
• Manter a colaboração com a Direção Geral da Saúde e Comissão Nacional da
Saúde Materna, da Criança e do Adolescente e com órgãos de soberania que
solicitem a colaboração da SPP
• Continuar a manter e promover a relação institucional e a aprofundar a
relação de trabalho com outras sociedades científicas envolvidas nos
cuidados de saúde da criança e do adolescente, em particular com a
Medicina Geral e Familiar, pela relevância da sua intervenção
• Intensificar a relação com outros grupos profissionais envolvidos em
atividades promotoras do bem-estar e da saúde da criança
• Representar a SPP em sociedades internacionais, mormente na European
Academy of Paediatrics e UNEPSA, colaborando nas iniciativas desenvolvidas
por estas entidades que visam harmonizar a formação em Pediatria e a
promoção do bem-estar e da saúde das crianças e adolescentes
Intervir como parceiros ou consultores junto dos poderes públicos e da sociedade civil na
promoção da saúde da criança e do adolescente e na resolução dos problemas pediátricos,
promovendo:
• O desenvolvimento do Portal da Criança e da Família
• A interação com Associações de Doentes
• O esclarecimento cientificamente validado de questões relacionadas com a
criança junto dos meios de comunicação, quando justificável
Promover o intercâmbio privilegiado com países e comunidades de expressão portuguesa:
• Continuando a manter conteúdos em língua portuguesa no sítio da SPP;
• Procurando apoiar estágios de formação e a participação periódica em cursos
e congressos da SPP
Procuraremos ainda continuar a desenvolver a profissionalização do secretariado da SPP e
responder às exigências de rigor e transparência na gestão administrativa, económica e
financeira da SPP, em articulação com as Sociedades e Secções, mantendo o apoio jurídico e
contabilístico necessário.
Na continuação do trabalho desenvolvido, promoveremos o uso da sede da SPP para
reuniões de trabalho ou científicas que visem a promoção da saúde da criança, cumprindo o
regulamento para o seu uso, e manteremos o sítio da SPP, com conteúdos e notícias
atualizados e de interesse para os sócios.

Para cumprir este objetivo, teremos de continuar a gerir de forma criteriosa os recursos
financeiros da SPP, assegurando a sustentabilidade da sociedade sem comprometermos a
isenção científica e a conduta ética na relação com a indústria.
Para que este plano de ação seja possível, procuraremos manter atualizada a lista de sócios
da SPP e continuar a gerir a comunicação com os sócios respeitando as novas diretrizes
regulatórias da sua privacidade.
De forma a melhorarmos a dinâmica da SPP, precisamos da participação ativa de todos
associados, pelo que continuaremos atentos a sugestões e ideias que nos permitam cumprir
a nossa missão, se tivermos o vosso voto de confiança.

