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NORMAS DE CANDIDATURA A GRUPO DE TRABALHO DA SPCI 
 

 
1. Os Grupos de Trabalho da SPCI (GT- SPCI) têm como objetivo a promoção da 

investigação clínica e divulgação do conhecimento nas temáticas respetivas. 

 

2. Os Grupos de Trabalho da SPCI, serão criados ao abrigo dos Art. 27º e 28º do 

Capítulo III dos Estatutos da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos.  

3. Serão objetivos dos Grupos de Trabalho da SPCI: 

3.1 Coordenar, promover e desenvolver estudos, projetos e ou programas de 

ação nas áreas específicas da sua atuação e relacionados com a atividade 

e missão da SPCI, através de apoio institucional ou corporativo. 

3.2 Desenvolver documentos de consenso em temáticas específicas e 

desenvolvidas pela SPCI. 

3.3 Promover o intercâmbio científico entre os Serviços de Medicina Intensiva 

nacionais, assim como com grupos científicos congéneres nacionais e 

internacionais. 

3.4 Promover e colaborar nas reuniões científicas nacionais e internacionais, 

entre as quais as organizadas pela SPCI e outras consideradas relevantes. 

3.5 Promover e divulgar a Medicina Intensiva junto do cidadão, através de 

iniciativas conjuntas com a direção da SPCI e de outras entidades oficiais 

e/ou outras corporativas. 

3.6 Colaborar com a SPCI School na formação em Medicina Intensiva, através 

de programas de formação específicos relacionados com a sua área de 

atuação. 

 

 



 
 

Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 
Rua Rodrigo da Fonseca 204, 1º Esqº 

1070-224 Lisboa 
secretariaspci@gmail.com 

+351 213866257 
 

 

2. Os GT- SPCI respondem diretamente à direção da SPCI e serão apoiados 

administrativamente pelo secretariado da SPCI.  

 

3.Os GT-SPCI serão dotados de um orçamento anual, estabelecido pela direção da 

SPCI com base nos objetivos definidos pela coordenação do GT para o triénio. Estes 

serão revistos anualmente. O orçamento anual base dos GT é de 1500€ e pode ser 

reforçado em função do plano de ação apresentado. 

 

4. A atribuição do orçamento base pressupõe as seguintes obrigações: 

- Apresentação de um Plano de Ação para o triénio 2021-2023, entregue no ato da 

candidatura. 

- Participação na elaboração do programa e trabalhos da Reunião Anual dos GT-SPCI. 

- Apresentação de uma ação de divulgação/ano (p. ex. webinar) 

- Apresentação de relatório anual à direção da SPCI  

 

5. Os GT-SPCI devem ser liderados por um sócio da SPCI e incluir na sua constituição 

um elemento dos órgãos sociais da SPCI.  

 

6. As candidaturas à criação de GT podem ser enviadas à direção da SPCI até ao dia 

30 de Junho de 2021, por correio eletrónico através do e-mail secretariaspci@gmail.com 

ou diretamente no site da SPCI na página destinada ao efeito. 

 

7. A apreciação das candidaturas é da responsabilidade da direção da SPCI e não há 

lugar a recurso da decisão. 

 

 Lisboa, 30 de Maio de 2021 

 
 
 

O Presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 
 
 

Paulo Mergulhão  
_________________________________________ 


