
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamento 



 
XXVII Jornadas de Terapêutica 

22, 23 e 24 de Maio de 2015 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Artigo 1º 

Âmbito 

1. Este regulamento aplica-se unicamente ao processo de inscrição dos 

estudantes e profissionais nas XXVII Jornadas de Terapêutica. 

 

Artigo 2º 

Comissão responsável pelo processo de Inscrições 

 

1. O processo de inscrições será responsabilidade da Comissão Organizadora 

das XXVII Jornadas e do Secretariado de Anestesia do HGSA-CHP. 

 

Artigo 3º 

Vagas 

 

1. Não existe limite de vagas para as sessões científicas. O número de vagas 

nos workshops está indicado no ponto 4 do artigo 6º. 

2. As vagas poderão ser preenchidas por estudantes do ciclo clínico (4º, 5º e 

6º anos) do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade 

do Porto (ICBAS-UP), por estudantes de outras Escolas Nacionais e 

Internacionais e por Médicos Internos ou Gerais. 

 

Artigo 4º 

Valor da Inscrição 

 

1.  Quanto ao valor da inscrição, existirão duas modalidades: 

 

a) Inscrições com Jantar de Gala 

- ICBAS – 35 euros 

- Estudantes de outras faculdades -  45 euros 

- Profissionais (Médicos Internos ou Gerais) – 70 euros 

 

 



b) Inscrições sem Jantar de Gala 

- ICBAS – 30 euros 

- Estudantes de outras Faculdades -  40 euros 

- Profissionais (Médicos Internos ou Gerais) – 60 euros 

 

2. As inscrições incluem três almoços, seis coffee-breaks, cocktail e Jantar de 

Gala, inscrição em dois workshops, diploma e material didático. 

 

Artigo 5º 

Fase única de Inscrições 

 

1. As inscrições destinam-se a todos os estudantes e profissionais abrangido 

no artigo 3.º do presente regulamento. 

2.  As inscrições terão início no dia 8 de abril de 2015, pelas 22h e terminarão 

no dia 15 de abril de 2015, pelas 22 horas. 

3. As inscrições serão feitas num formulário disponível online no site 

http://jterapeutica.wix.com/jornadasterapeutica 

 

Artigo 6º 

Inscrições nos Workshops 

 

1. A inscrição nos workshops será feita concomitantemente às inscrições nas 

restantes atividades das Jornadas de Terapêutica.  

2. Os workshops irão realizar-se no dia 24 de Maio (Domingo) na parte da tarde. 

3. Cada curso terá duas sessões, possibilitando a participação de um maior 

número de formandos. Cada sessão terá a duração de 2 horas (máximo).  

- 1ª sessão decorrerá entre as 14h00 e as 16h00.  

- 2ª sessão decorrerá entre as 16h30 e as 18h30.  

4. Os participantes serão distribuidos de acordo com as vagas existentes:  

a. Hands on Approach - Abordagem à Via Aérea e Ventilação 

Formador responsável: Drª. Blandina Gomes e Dr. Pedro Moreira 

40 Vagas 

b. Hands on Approach - Acessos Vasculares e Outros Procedimentos 

Formador responsável: Drª. Filipa Lagarto e Drª. Helena Figueira 

20 Vagas 

c. Emergências Médicas 

Formador responsável: Dr. Ricardo Oliveira e Dr. Filipe Farinha 



20 Vagas 

d. Fios e Suturas 

Formador responsável: Dr. Carlos Magalhães 

20 Vagas 

e. Introdução à Ecografia 

Formador responsável: Dr. Carlos Macedo 

20 Vagas 

f. Gessos e Fraturas 

Formador responsável: Dr. Adélio Vilaça e Dr. Pedro Cardoso 

25 Vagas 

g. Introdução à Laparoscopia 

Formador responsável: Drª. Isabel Mesquita 

15 Vagas 

h. Radiografia de Tórax e Ósteo-articular 

Formador responsável: Dr. António Ribeiro 

20 Vagas 

i. Leitura e Interpretação de Electrocardiograma 

Formador responsável: Dr. Bruno Brochado 

20 Vagas 

 

5. Cada estudante poderá inscrever-se em dois workshops, para os quais indicarão 

uma ordem de preferência no momento da inscrição.  

 6. Cada estudante poderá apenas inscrever-se a si próprio.  

 7. O critério para ocupação das vagas é a hora de inscrição. 

 8. A participação nos workshops implica o pagamento de uma caução no valor de 10 

euros. Ver artigo 9º. 

 

Artigo 7º 

Inscrição Apenas no Jantar de Gala e/ou Festa 

 

1. O Jantar de Gala das XXVII Jornadas de Terapêutica realizar-se-á na Quinta do 

Jordão, no dia 23 de Maio de 2015 às 20h. 

2. Pessoas não inscritas nas Jornadas poderão comparecer ao Jantar de Gala e/ou 

Festa mediante o seguinte pagamento: 

- Jantar de Gala + Festa: 25 euros 

- Festa (inclui bar aberto e buffet de sobremesas): 15 euros 



3. Os participantes já inscritos nas Jornadas de Terapêutica não precisam de se 

inscrever novamente; 

4. As inscrições para o Jantar de Gala têm um limite de 20 pessoas. O critério de 

selecção é o tempo de inscrição; 

5. No formulário de inscrição será possível selecionar a opção de transporte gratuito 

em autocarro  para o percurso ICBAS -Quinta do Jordão/Quinta do Jordão-ICBAS. 

Esta opção terá um número limite de pessoas. Os participantes que selecionarem 

esta opção deverão pagar uma caução de 5euros presencialmente até dia 22 de 

Abril de 2015 no Serviço de Anestesia do HGSA. Esta caução não será devolvida a 

quem não utilizar todos os serviços de transporte selecionados; 

6. As inscrições terão início no dia 16 de abril de 2015, pelas 22h e terminarão no dia 

18 de abril de 2015, pelas 22h. Deverão ser efectuadas através de um formulário 

que será disponibilizado online no site: 

http://jterapeutica.wix.com/jornadasterapeutica 

7. O pagamento deverá ser feito presencialmente até dia 22 de Abril de 2015 no 

Serviço de Anestesia do HGSA. O pagamento apenas deverá ser efectuado após 

recepção de um e-mail de confirmação por parte da Comissão Organizadora. 

 

Artigo 8º 

Transporte para o Jantar de Gala  

 

1. No formulário de inscrição será possível selecionar a opção de transporte 

gratuito em autocarro  para o percurso ICBAS -Quinta do Jordão/Quinta do 

Jordão-ICBAS; 

2. Esta opção terá um número limite de vagas. 

3. A utilização deste serviço implica o pagamento de uma caução no valor de 5 

euros. Ver artigo 9º. 

 

Artigo 9º 

Pagamento  

 

1. O pagamento da inscrição só deverá ser efetuado após recepção de um e-mail 

de confirmação por parte da Comissão Organizadora. 

2. O pagamento da inscrição de todos os estudantes do ICBAS deverá ser 

efetuado presencialmente no Secretariado de Anestesia do HGSA. Qualquer 

outra forma de pagamento levará ao cancelamento da inscrição. O pagamento 



da inscrição poderá ser feito em duas prestações ou na totalidade, cujos prazos 

de pagamento são: 

- 1ª Prestação: 25 euros/20 euros (com/sem Jantar); prazo: 15 de Abril 

de 2015; 

- 2ª Prestação: 10 euros; prazo: 2 de Maio de 2015; 

- Pagamento na totalidade: 35 euros/30 euros (com/sem Jantar); prazo: 

22 de Abril de 2015. 

3. O pagamento da inscrição dos participantes não-ICBAS poderá ser efetuado 

presencialmente no Secretariado de Anestesia do HGSA ou por transferência 

bancária para 0035 0206 0000 5535 5304 7 (Caixa Geral de Depósitos), cuja 

entidade é Associação de Apoio ao Serviço de Anestesia do Hospital Geral de 

Santo António, até ao dia 22 de Maio de 2015. Para validação da inscrição, 

deverão enviar o comprovativo de pagamento e uma cópia do B.I./C.C. para o 

e-mail inscricoes.jornadasterapeutica@gmail.com. 

4. O pagamento da caução (10 euros), referente aos workshops, por parte dos 

Estudantes do ICBAS deve ser feita até dia 22 de Abril de 2015, no Serviço de 

Anestesia do HGSA. O não pagamento levará à perda da vaga. 

5. O pagamento da caução (10 euros) referente aos workshops dos  

participantes não-ICBAS deverá ser efectuado no primeiro dia das Jornadas de 

Terapêutica, junto do secretariado. A transferência desta quantia para a conta 

bancária referida acima não levará à perda da inscrição nos workshops, mas 

levará à perda da caução. 

6.  O pagamento da caução (5 euros) referente ao transporte para/do Jantar de 

Gala deverá ser efectuado presencialmente até dia 22 de Abril de 2015 no 

Serviço de Anestesia do HGSA.  

7. As cauções poderão ser levantadas na semana seguinte (25 a 29 de Maio, 2015) 

às Jornadas de Terapêutica no Secretariado do Serviço de Anestesia do HGSA. 

Findo este prazo, não será possível reaver o valor das cauções. A caução 

referente aos workshops não será devolvida caso o participante não compareça 

em ambos os workshops. A caução refente ao transporte não será devolvida 

caso o participante não utilize todos os serviços de transporte selecionados 

aquando da inscrição. 

8. Em caso de desistência não será devolvido o valor do pagamento da inscrição e 

de qualquer caução (workshops ou transporte para o jantar de gala).  

 

 

 

mailto:inscricoes.jornadasterapeutica@gmail.com


Artigo 10º 

Presenças e Diplomas 

 

1. Para a obtenção do diploma das XXVII Jornadas de Terapêutica, os participantes 

devem ter dois terços das presenças nas sessões científicas e conferências e 

presença em ambos os workshops. 

 

Artigo 11º 

Responsabilização 

  

1. A Comissão Organizadora e o Serviço de Anestesia não se responsabiliza por 

qualquer má conduta do participante nem por qualquer dano causado por este. 

 

 

Artigo 12º 

Ditames da Comissão Organizadora das XXVII Jornadas de Terapêutica 

 

1. Os ditames da Comissão Organizadora das XXVII Jornadas de Terapêutica 

terão prioridade relativamente aos artigos deste regulamento.  

  

 

Artigo 13º 

Dúvidas 

 

1. Qualquer questão referente a este processo deverá ser enviada para:  

inscrições.jornadasterapeutica@gmail.com.   

  

 

Artigo 14º 

Casos Omissos 

 

1. Caberá à Comissão Organizadora, responsável pelas inscrições, a resolução de 

qualquer caso omisso presente neste regulamento.  

2. Em caso da sua ausência, a resolução de qualquer caso omisso neste regulamento 

caberá ao membro da Comissão Organizadora que esteja presente. 

 


