
1 

 

 

Plano de Acção da Candidatura aos Orgãos Sociais da Sociedade 

Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral - AVC (SPAVC) para o Triénio 

2018-2020 

A elaboração de um Plano de Acção para o fim em apreço, compete à Direcção de acordo com 

o previsto nos Estatutos e Regulamento Interno. 

Não deixará esta candidatura de referir razões que a levaram a apresentar-se a sufrágio, 

competindo aqui referir que os membros que compõe a Direcção candidata, são os mesmos 

que fizeram parte das Direcções para os triénios 2012-2015 e 2015-2018. 

1- A valorização da sua acção nos precedentes mandatos, traduzida pelas sucessivas 

apreciações muito positivas das Assembleias Gerais, no âmbito das suas competências, 

apresentadas como “louvor e aclamação” aos seus Relatórios Anuais. 

2- O reconhecimento pela generalidade dos Observadores como constituindo a SPAVC o 

Grande Fórum Nacional da  doença vascular cerebral, em que o AVC se insere. 

3- O ser Polo dinamizador da formação/valorização profissional dos que ao AVC dedicam 

particular atenção quer no domínio das Ciências Básicas quer das Clinicas de que são 

exemplos 

3.1. – “a participação muito forte dos Portugueses nesta Reunião da ESO (2017) 

mostra a grande organização em Portugal e a boa Sociedade que temos, muito 

participativa que engloba muitos médicos e muitos trabalhadores da saúde” 

In: José Ferro em declarações à RaioX para a Stroke.pt 

3.2. – A concessão do prémio “Angels of Excellence” da European Stroke Organization 

ao Dr. Rafael Freitas, Internista, responsável pela Unidade de AVC do Hospital Dr. Nélio 

Mendonça, da Madeira, e membro activo desta Sociedade Cientifica 

3.3. – A Certificação da Unidade de AVC do Centro Hospitalar Vila Nova de 

Gaia/Espinho como “The first certified ESO Stroke Center” de que fazem parte o 

Neurologista Luis Miguel Veloso e o Neurorradiologista de Intervenção Manuel 

Queiroz Ribeiro, ambos membros da SPAVC, para além de uma completa e vasta 

equipa de profissionais 
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3.4 . – Os muitos incentivos pessoais a esta recandidatura. 

Com a convicção de que em graus certamente diferentes, a Acção da SPAVC tem 

influência no que se pode considerar um Bom Ano para o combate ao AVC em 

Portugal, e que constitui atributo estatutário 

A Direcção que agora se apresenta para o cumprimento de um 3º mandato propõe-se: 

Ser cada vez mais e melhor interveniente no combate ao AVC em Portugal através 

fundamentalmente de: 

 Congresso Português do AVC – a sua principal Organização Cientifica, de periodicidade 

anual, mantendo o seu modelo instituído desde a sua primeira realização, traduzido 

em “que todos aprendam com tudo” o que significa a ausência total de actividades 

paralelas na sua formatação 

 Uma denominada Reunião de Outono cada vez mais rica em formação cientifica, mais 

voltada para “dentro” o que significa contributo para a valorização dos seu Sócios. 

 Uma Reunião das Unidades de AVC que se tem mostrado, progressivamente, com mais 

interesse, fomentando a presença de todas as Unidades existentes em Portugal, com 

particular referência ao que de novo vai surgindo no que respeita ao tratamento do 

AVC agudo. Aqui se insere um recurso à Telemedicina cada vez mais necessário. 

Estas Reuniões sendo também de periocidade anual têm aumentado 

significativamente de frequência e o seu interesse atraído a colaboração da Indústria 

Farmacêutica. 

 Dinamização pluricêntrica das Comemorações do Dia Nacional do Doente com AVC – 

aliás proporemos a sua denominação de Dia Nacional do AVC, eliminando a palavra 

“doente” que é o que procuramos insistentemente que exista em grau cada vez menor 

– tendendo, idealmente para o zero.  

 Valorização da Comemoração do Dia Mundial do AVC, centralizando-a em um só local, 

podendo e devendo, tender para a adopção do modelo/tema anualmente sugerido 

pela WSO. 

 Procuraremos ampliar o vector da Internacionalização que, de resto, em parte o seu 

Congresso é já um exemplo com presença crescente de Cientistas Internacionais na 

área do AVC e afins. Envio pormenorizado das Acções Cientificas da SPAVC às 

respectivas Direcções da ESO e WSO. 

Aqui se insere a continuação da tradução do site da SPAVC para inglês. 

Contando com a publicação da 11ª Revisão da Classificação Internacional das Doenças, 

não deixaremos a oportunidade de manifestar a nossa opinião, devidamente 

justificada. 
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 A recente criação dos J-SPAVC é uma certeza de valorização da SPAVC em todos os 

seus aspectos, pelo que a maior aposta na sua progressiva intervenção será nosso 

objectivo “major”. 

 A colaboração com Especialistas entendidos como uteis às várias actividades da SPAVC 

será sempre feita a titulo individual, não sendo nossa intenção a elaboração de 

“protocolos de colaboração”. 

 A colaboração da Indústria Farmacêutica será privilegiada sempre dentro do maior 

respeito pelas regras de Deontologia e Ética profissionais , como vem sendo norma 

desta Sociedade.  

 O contrato de prestação de serviços recentemente celebrado com a RAIO-X (produção 

e edição de conteúdos) e RXCONSULTING (consultoria de comunicação) será, como 

demonstrado pelas realizações no período experimental, uma mais valia para a 

demonstração pública do muito que vimos produzindo e nos propomos produzir. 

Será uma forma para de algum modo colmatar a pouca colaboração que a 

Comunicação Social nos vem proporcionando. 

Aqui se insere a elaboração recente de um Manual sobre AVC em formato digital para 

jornalistas. 

Um programa para três anos terá certamente que conter aditamentos, muito em relação com 

a constante evolução do conhecimento médico, mas estamos certos que possuímos os 

instrumentos para a sua progressiva melhoria (existentes e a criar se necessário). 

E porque estamos conscientes  de o merecer solicitamos o Vosso voto 

Porto, 20  de Julho de 2017 

A Direcção Candidata 

 

 


