
 

COMUNICADO 
Desde o início do surto, propagação e subsequente evolução da questão de saúde pública mundial relacionada com o 
COVID-19, a Comissão Organizadora (CO) do 25º Congresso Português de Cardiopneumologia em articulação direta com 
a Direção Nacional da Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas (APTEC) tem analisado as informações 
disponíveis com possível impacto nesta reunião magna. 
  
Recentemente evidencia-se a publicação da informação n.º 6/2020 da Direção-Geral de Saúde (DGS), datada de 28 de 
fevereiro, com enfoque nas recomendações para eventos públicos e eventos de massas, ou seja, com implicações 
diretas para o N/ evento. Conforme essa mesma informação, foi requerida a 2 de março uma avaliação de risco, em 
contacto próximo com a Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central. Nessa 
mesma informação, é referida a elaboração de um plano de contingência, sendo que as questões logísticas envolvidas 
e fundamentais dificilmente seriam comportáveis para a N/ organização. 

Estando ciente das consequências pessoais e institucionais aplicáveis a todos decorrentes de um adiamento do 
Congresso, a CO manteve-se em paralelo a desenvolver todo o trabalho de organização do mesmo (contactos com 
preletores e autores; operacionalização com os parceiros; comunicações por e-mail; publicações em rede sociais até 
então agendadas). 

Apesar de não existir uma indicação clara da DGS e da Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos 
(APORMED), à evidência recente acresce que nos últimos dias fomos assistindo ao cancelamento de eventos similares 
bem como diversas instituições (Ordem dos Médicos e Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica) 
recomendaram o adiamento/cancelamento de eventos de massa.  

Em suma, apesar das consequências expectáveis, mas zelando pelo bem-estar de todos os envolvidos bem como a saúde 
pública, não nos é possível prosseguir com a realização do Congresso na data prevista.  

Lamentamos as consequências pessoais e institucionais que esta decisão acarreta, solicitando a V. melhor compreensão. 
Não negligenciando a formação contínua de todos, mas todos devemos contribuir para prevenção e contenção desta 
epidemia, empenhados na redução do contágio. 

Com o objetivo de minimizar os efeitos do adiamento da N/ reunião magna, a Comissão Organizadora em articulação 

direta com os parceiros logísticos, informa que o 25º Congresso Português de Cardiopneumologia será 
reagendado para os dias 9, 10 e 11 de outubro. Toda a dinâmica do evento manter-se-á nos moldes já 
disponibilizados e previstos anteriormente. 

Para mais informações detalhadas consulte www.congresso.aptec.pt. 

Lisboa, 10 de março de 2020 

 

 (Presidente da Direção Nacional)                 (Presidente do Congresso) 


