
 

Funções da Comissão Científica da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular 

Cerebral 

 

Propósito 

 

A Direção da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) detém 

nas suas competências regulamentares o poder de «Criar comissões e grupos para o 

estudo e resolução de problemas específicos, incluindo reuniões científicas e 

congressos». Na prossecução da sua atividade, a Direção da SPAVC entende 

essencial a existência de uma Comissão Científica, com funções de assessoria da 

Direção, cujas constituição e funções se passa a descrever. 

 

Nomeação 

 

1. A Comissão Científica da SPAVC é nomeada pela Direção da SPAVC com 

caráter temporário, durante o triénio correspondente ao mandato dos Órgãos 

Sociais.  

 

2. O Presidente da SPAVC tem voto de qualidade, se necessário, para inclusão 

ou exclusão de elementos desta Comissão. 

 

3. Essa nomeação decorre de deliberação da Direção da SPAVC em reunião 

ordinária, ficando essa decisão inscrita em Ata. 

 

Constituição 

 

1. A Comissão Científica da SPAVC é composta por um Presidente e Vogais, em 

número a determinar pela Direção da SPAVC. 

 



2. Os membros da Comissão Científica deverão ser preferencialmente 

Associados da SPAVC na posse dos seus direitos estatutários, ou elementos 

com reconhecido mérito cientifico na área da  doença vascular cerebral  

 

3. Os membros da Comissão Científica são escolhidos pelo seu mérito e 

capacidade científica na área da Doença Vascular Cerebral, demonstrada por: 

 

A) Artigos científicos e capítulos de livros. 

B) Palestras, presidências ou moderações em reuniões internacionais e nas 

Reuniões e Congressos da SPAVC 

C) Participação em grupos de trabalho da SPAVC 

D) Autoria/co-autoria regular de comunicações nas Reuniões e Congressos da 

SPAVC 

E) Outros elementos curriculares científicos considerados relevantes 

 

Funções dos Membros da Comissão Científica 

 

1. Por solicitação da Direção da SPAVC, pronunciar-se sobre questões científicas 

que a Direção lhes coloca. 

 

2. Por solicitação da Direção da SPAVC, contribuir com temas científicos para as 

Reuniões e Congressos da SPAVC. 

 

3. Por solicitação da Direção da SPAVC, pronunciar-se sobre o programa das 

Reuniões e Congressos da SPAVC. 

 

4. Rever os resumos submetidos às Reuniões e Congressos da SPAVC que a 

Direção lhes envie. 

 

5. Colaborar diretamente com a Direção ou com Grupos de Trabalho da SPAVC 

para elaboração de recomendações, conteúdos científicos e educacionais no 

Âmbito da Doença Vascular Cerebral. 

 

 

Cessação de Funções da Comissão Científica 

 



1. A Comissão Científica cessa as suas funções no momento de dissolução dos 

Órgãos Sociais em circunstâncias ordinárias ou extraordinárias. 

 

2. Sem prejuízo do número anterior, a Direção da SPAVC poderá deliberar a 

extinção da Comissão Científica ou a alteração da sua constituição sempre que 

não se verifique efetivo cumprimento das funções que lhe são confiadas. 

 


