
SOCIEDADE PORTUGUESA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E MICROBIOLOGIA CLÍNICA 

- RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO EM 2020 - 

 

 

Para dar cumprimento ao artigo nº 22 alínea e) dos estatutos da Sociedade Portuguesa de 

Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, elaborou-se o seguinte relatório de actividades 

referente ao ano de 2020. 

 

Apoios financeiros 

Foram garantidos os apoios financeiros a seguir descriminados: 

 Sócios beneméritos 

 Janssen – 5.000,00 € 

 Merck Sharp & Dohme – 5.000,00 € 

 ViiV Healthcare – 5.000,00 € 

 

 Apoio para página da internet 

 Gilead Sciences – 1.520,00 € 

 

 Patrocínio de Atividades 

 Merck Sharp & Dohme – 5.000,00 € 

 

 Anúncios RPDI  

 Abbvie – 2.000,00 € 

 Janssen – 2.000,00 € 

 Merck Sharp & Dohme – 4.000,00 € 

 ViiV Healthcare – 8.000,00 € 
 

 

Bolsa de Estudo Prof. Doutor Carrington da Costa 

Bolsa de Estudo com apoio ViiV Healthcare: 

 “Infeções genitais e extra-genitais a Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae em 

HSH com infeção VIH e HSH sem infeção VIH – um estudo para o conhecimento destas IST 

numa população insular”. 

 

Investigador principal: Dr. José António Alves, do Centro Hospitalar do Funchal 

 

 

 

 



Governação / Actividades desenvolvidas 

1. Tal como em anos anteriores, foram solicitados patrocínios anuais aos sócios beneméritos, 

para o ano de 2020. 
 

2. Em reuniões conjuntas com a APECS e a Eurocongressos, a SPDIMC continuou a preparação 

e a elaboração do programa científico do XV Congresso Nacional de Doenças Infecciosas e 

Microbiologia Clínica e XII Congresso Nacional VIH/SIDA, agendado para 2 a 5 de Dezembro 

de 2020 no Hotel Marriott, em Lisboa. 
 

3. Em Assembleia Geral Ordinária, virtual, realizada em 7/9/2020 e, tendo em conta a evolução 

pandémica, foi aprovado, por maioria, o adiamento do XV Congresso Nacional de Doenças 

Infecciosas e Microbiologia Clínica e XII Congresso Nacional VIH/SIDA, para o último trimestre 

de 2021. 
 

4. Após aprovação em Assembleia Geral e, com o objectivo de reduzir custos, está em resolução 

o processo de desactivação da sede actual da Sociedade e a criação de uma sede virtual, bem 

como do arquivo do espólio.  
 

5. A SPDIMC, enquanto membro da European Society of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases (ESCMID), propôs uma sessão (Multiplexed diagnostic panels: benefits, pitfalls and 

clinical applicability) para o Programa Científico do ECCMID 2021, a realizar de 9 a 12 Julho 

em Viena. 
 

6. A SPDIMC concluiu e divulgou no seu site as normas e os estatutos para a constituição de 

Grupos de Estudo da SPDIMC, em variadas temáticas nas áreas da Infecciologia e da 

Microbiologia, que actuarão sob responsabilidade da Direcção. 
 

7. Encontra-se em discussão a atribuição da Bolsa Câmara Pestana para a área da Microbiologia, 

patrocinada pela BIOMÉRIEUX. 
 

8. Está em desenvolvimento uma parceria entre a SPDIMC e a Keypoint, para um projeto on 

line, de formação pós-graduada, designado por Programa de Investigação Clínica Avançada 

em Infecciologia, com 16 módulos e duração de 20 semanas, dedicado, mas não exclusivo, 

para internos da especialidade. 

 

Patrocínios científicos  

Foram concedidos os patrocínios científicos, a seguir descriminados: 

 Projeto “HPV Clinical Cases 2020” – organizado pela Merck Sharp & Dohme 

 Projeto “RAL no Mundo Real – Casos Clínicos” – organizado pela Merck Sharp & Dohme 

 11º Curso de Pós-Graduação em Tuberculose | 8º Curso de Pós-Graduação em Infeção VIH 

e Terapêutica Antirretrovírica – organizados pelo Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital 

de Curry Cabral – CHULC, realizados de 22 de Junho a 6 de Julho de 2020 e de 13 a 27 de 

Julho de 2020, em Lisboa 

 Plataforma “PUBCOVID19” – elaborada pela Keypoint 



 Website www.hepic.pt – elaborado pela Gilead Sciences 

 Projeto “ID Clinical Cases” – organizado pela Merck Sharp & Dohme 

 Webinar: Remdesivir – o primeiro medicamento aprovado para COVID-19 – realizado pela 

Gilead a 16 julho 2020 

 15º Curso de Pós-Graduação em Doenças Infeciosas – organizado pelo Serviço de Doenças 

Infeciosas do Hospital de Curry Cabral – CHULC e pelo Instituto de Saúde Ambiental da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, realizado de 12 de outubro 2020 a 26 de 

janeiro de 2021 

 1º Curso de Pós-Graduação em Doenças Infeciosas – organizado pelo Serviço de Doenças 

Infeciosas do Centro Hospitalar e Universitário do Porto, realizado de 21 de setembro a 30 

de novembro de 2020 

 Reunião “ANEMIA 2020” – organizada pelo AWGP (Anemia Working Group Portugal), 

realizada nos dias 20, 21, 27 e 28 Novembro 2020 

 12º Curso de Antibioterapia – organizado pelo Hospital da Luz- Lisboa, realizado de 16 a 19 

de novembro de 2020 

 Webinar: Avanços no tratamento antiviral da COVID-19 – Parte II – Remdesivir, o que já 

aprendemos e o que ainda não sabemos – organizado pela Gilead Sciences, realizado no dia 

29 de outubro 2020 

 

Sócios admitidos  

Foram admitidos 15 novos sócios (10 da especialidade de Doenças Infecciosas). O número total 

é agora de 411. 

 

 

Lisboa, Dezembro de 2020. 

http://www.hepic.pt/

