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14ª Escola de Outono de Medicina do Adolescente 

 

Dia: 26 a 28 de Setembro de 2019 

Local: Ílhavo 

 

Sociedade Portuguesa de Medicina do Adolescente da SPP (SPMA-SPP) 

 
Secretariado: Dr. Hugo Tavares 

  Email – spma.spp.2000@gmail.com  

Apoio Local: Drª Maria Manuel Flores 

Consulta do Adolescente do Centro Hospitalar Baixo Vouga - Aveiro 

 

 
Formandos: Total de 50 vagas (Curso Parcial até um máximo de 10 vagas) 

- 35 vagas para Internos de Formação Específica em Pediatria  

- 15 vagas para Internos Formação Específica de outras especialidades, Pediatras, 
Médicos de Medicina Geral e Familiar, Enfermeiros, Psicólogos, Professores
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Critérios de Seleção para as vagas de Internos Formação Específica em Pediatria:  

1. Região de origem (para cada Região um máximo de 1/3 das vagas por Hospital)
2
: 

a. Região Norte: 10 

b. Região Centro: 10 

c. Região Sul: 10 

d. Ilhas: 5 

2. Não frequência de edições anteriores da Escola de Outono 

3. Anos de internato: prioridade para o 4º e 5º anos de especialidade 

4. Ordem de inscrição 

 

Divulgação: Site SPP, mailling-list e facebook da Sociedade Portuguesa de Medicina do 

Adolescente da SPP 

 
Características do Curso: 

1- Curso Completo – dois dias e meio de formação (26 a 28 de Setembro de 2019). Inclui 
primeiro dia de âmbito geral e restante formação abrangendo temas específicos. 

2- Curso Parcial – um dia e meio de formação (27 a 28 de Outubro de 2019). Inclui 
apenas a formação abrangendo temas específicos. 

3- Avaliação final dos formandos mediante a realização de um teste teórico com questões 
preparadas previamente pelos palestrantes, sendo obrigatório ter um mínimo de 75% 
de respostas certas. A realização do teste de avaliação obriga a frequência de 100% 
do curso. Ambos os cursos (parcial e completo) serão alvo de avaliação se essa for a 
vontade dos formandos. 

4- Inquérito final para avaliação do curso pelos formandos e formadores. 

 
Horário - total de 15h de formação (Curso Completo) e 8,5h (Curso Parcial) 

1º Dia – 5ªfeira: 9.00h – 18.00h 

                                                 
1
No caso de não preenchimento do total das vagas, elas serão distribuídas por Internos de Formação Específica 

2
Regiões Norte, Centro, Sul e Ilhas. Caso não se preencha o número de vagas de uma Região estas serão distribuídas seguindo os 

restantes critérios de selecção 
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2º Dia – 6ªfeira: 9.00h – 18.00h  

3º Dia – Sábado: 9.00h – 12.30h 

Valores de Inscrição: 

a) Modalidade Curso Completo: 150€ (Inclui frequência do curso, pasta com 
documentação do curso, apoio bibliográfico, certificado do curso, coffee-breaks e 
almoços de trabalho nos dois primeiros dias da Formação). 

b) Modalidade Curso Parcial: 100€ (Inclui frequência do segundo e terceiro dias do 
curso, pasta com documentação respetiva, apoio bibliográfico, certificado do curso, 
coffee-breaks e almoço de trabalho no dia 278/09/2019).   

Alojamento: A reserva e pagamento do alojamento são da responsabilidade do formando. A 
Organização sugere o Hotel onde decorre a Escola – Hotel Ílhavo Plaza 
(www.hotelilhavoplaza.com), tendo negociado os preços de alojamento para os participantes 
no evento [Quarto single = 77€/noite; Quarto duplo = 875€/noite; o preço inclui pequeno 
almoço].  
 

As candidaturas são feitas exclusivamente online, desde o dia de publicação deste 
documento na página da SPP até ao final do dia 15 de Agosto de 2019.  

Para proceder à inscrição deverá preencher o formulário abaixo indicado
3
: 

https://forms.gle/nZCjw9cTREC2gnFz6 

 

Após essa data receberá um email confirmando se a sua inscrição foi aceite, altura em deverá 
proceder ao pagamento do valor de inscrição por Transferência Bancária – IBAN PT50  0269 
0360 0020 7757 5982 3 (Bankinter). Deverá enviar email com o comprovativo para 
spma.spp.2000@gmail.com indicando o nome do formando a que se refere o pagamento. 
Pedimos que no momento da transferência incluam o nome do participante no comprovativo 
para facilitar a identificação do mesmo. 

 

 

Em caso de desistência: 

 Até 10 de Setembro de 2019 haverá lugar a reembolso de 80€ 

 Após 10 de Setembro de 2019 não haverá lugar a reembolso do valor da inscrição 
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