COMUNICADO
N.º
1/2021

Data
04.01.2021

Assunto: Balanço 2020 e antevisão 2021
Terminado o difícil ano de 2020, verificamos que a Associação Portuguesa de
Cardiopneumologistas (APTEC) se uniu com as várias estruturas de ação (direção
nacional, núcleos de estudo e estudantes, assembleia geral e comissões organizadoras),
contrariando o medo de estagnar e avançando de acordo com a sua missão.
Em tempo de COVID-19, a APTEC defendeu os interesses dos associados, emanando
comunicados com teor técnico-científico. Os núcleos de estudo continuaram o seu
trabalho mais específico em cada área de intervenção, agregando os profissionais e
promovendo as técnicas.
A produção de eventos, desta vez virtualmente, não foi descurada, reforçando a cultura
de formação de todos. A APTEC, na área das tecnologias da saúde, foi a primeira
associação a construir e executar um congresso virtual. Foi neste formato que
conseguimos chegar mais longe e levar a ciência de norte a sul, Açores, Madeira, Reino
Unido, Suíça, etc. Atingimos o maior número de inscritos até hoje verificado,
encontrando-se a comissão organizadora do “25º Congresso Português de
Cardiopneumologia” satisfeita com o resultado alcançado. A dinâmica de formação da
APTEC também foi possível noutras oportunidades, como sendo os “Diretos” e a “2ª
edição do Progressos” do Núcleo de Estudantes da APTEC, sendo a adesão significativa.
Neste ano que agora se inicia prevê-se a continuação da luta contra a pandemia COVID19. Nesse contexto o “26º Congresso Português de Cardiopneumologia” manter-se-á em
formato virtual, para partilhar a evidência científica mais recente e promover o debate,
em segurança. Estão previstos outros eventos por forma a aprofundarmos as
competências dos nossos associados, bem como auscultá-los em matérias de interesse.
A eficiência logística interna/sustentabilidade administrativa é um ponto fulcral que
necessita de melhoria contínua. Por conseguinte, a Direção Nacional promoverá uma
renovação da plataforma de gestão dos associados assim como aplicação de taxas a
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processos recorrentes (informação disponível no website para consulta). Relembramos,
no final desta comunicação, diversas vantagens que usufrui enquanto associado.
Em suma, a APTEC investirá em vários projetos para que o ano de 2021 seja tão ou mais
produtivo para os Cardiopneumologistas, com a APTEC na defesa dos seus interesses!
Esperamos poder contar com todos! Bom ano!
Saudações associativas,
A Direção Nacional

Vantagens de ser associado da APTEC:


Representação profissional;



Integração num círculo de profissionais;



Acesso à área reservada do associado, na plataforma eletrónica, onde pode
consultar:
o Documentação interna (relatórios de atividades e contas);
o Protocolos estabelecidos com os parceiros (entidades que englobam, à
data, hotéis e campos de férias).



Inscrição com preço reduzido no Congresso Português de Cardiopneumologia;



Cursos, jornadas ou formações ao longo do ano, com valor reduzido;



Parcerias com entidades empresariais do ramo hoteleiro e atividades de lazer;



Participação em grupos de interesse e núcleos de estudo nas diversas áreas de
intervenção dos Cardiopneumologistas;



Receber em privado e antecipadamente, no endereço eletrónico, informações
relevantes.

Contamos consigo!
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