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reflexões

Do passado, assim como do último congresso já muito se falou, talvez 

até demasiado, pelo que, no ano do XIII Congresso Nacional de Andro-

logia e da XII Reunião Ibérica de Andrologia, constituindo esta última 

um regresso que pretende marcar uma renovada e salutar relação entre 

a Sociedade Portuguesa de Andrologia e a sua congénere Espanhola, 

chegou o momento em que nos devemos interrogar:

-  Que caminho seguir? Que futuro?

As dificuldades que futuramente se irão colocar a todas as Sociedades 

Médicas, devido às restrições impostas às empresas da Indústria Far-

macêutica e que se irão repercutir quer nos apoios institucionais/parce-

rias quer nos apoios à formação, investigação, realização de reuniões 

científicas, e eventualmente à sobrevivência de algumas, não sendo a 

Sociedade Portuguesa de Andrologia excepção, chegou o momento em 

que nos devemos interrogar:

-  Que caminho seguir? Que futuro?

Para além desta “dependência” da Indústria Farmacêutica, as Socieda-

des são e serão sempre o que os seus Membros/Sócios quiserem que 

estas sejam e que sem estes e sem o seu apoio e colaboração o trabalho 

efectuado ou a efectuar por aqueles que por eles foram mandatados 

estará certamente vocacionado ao insucesso, assim como a sua sobre-

vivência, pelo que chegou o momento em que nos devemos interrogar:

-  Que caminho seguir? Que futuro?

Editorial

A. J. Pepe Cardoso
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Será possível a sobrevivência das várias Socieda-

des existentes?

Haverá necessidade de fusão de Sociedades afins 

numa nova e única Sociedade?

Será necessária a integração de algumas Socieda-

des noutra Sociedade já existente mas mais abran-

gente?

A Sociedade Portuguesa de Andrologia não é dife-

rente das outras Sociedades e não é imune às con-

dicionantes que os novos tempos trazem e que irão 

condicionar a sua actividade, mas no ano do XIII 

Congresso Nacional de Andrologia e da XII Reunião 

Ibérica de Andrologia, e no final de um ciclo, esta 

e o seu congresso serão o que os seus Membros/

Sócios quiserem que sejam, estando o sucesso de 

ambos na resposta destes, pelo que chegou o mo-

mento em que nos devemos interrogar:

 -  Que caminho seguir? Que futuro?

A. J. Pepe Cardoso

Secretário-Geral da SPA
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eventos

Workshop: Urgências andrológicas
16 Dezembro 2011 – Faculdade de Ciências    
médicas (lisboa)
Organização conjunta do Serviço de Urologia do 

Hospital de S. José e da Sociedade Portuguesa de 

Andrologia sendo reponsável pela organização o 

Dr. Fortunato Barros.

Dia da disfunção eréctil
16 Fevereiro 2012 (Dia dos namorados)
Participação activa de  elementos da Sociedade 

Portuguesa de Andrologia quer na acção pública 

que teve lugar no Chiado (Lisboa) promovida pela 

Lilly, quer nos meios de comunicação social,om 

enfoque,como sempre,na prevenção das principais 

causas da disfunção eréctil.

A acção chamou-se “Fique Bem na Fotografia” e consistiu na 
instalação de uma máquina Fotomaton no Largo do Chiado. A 
cabine esteve disponível para livre uso por todos os “apaixo-
nados”. Os casais foram convidados a tirar uma fotografia, sob 
o mote “Fique bem na fotografia”. As fotografias funcionaram 
como uma espécie de lembrança do Dia dos Namorados.

 

v Congresso anDro / vi Congresso 
argentino de andrologia
19-21 abril de 2012 (buenos aires-argentina)
A Sociedade Portuguesa de Andrologia esteve pre-

sente na reunião das Sociedades signatárias, refor-

çando a ideia de que uma maior consistência deste 

organismo de carácter federativo, deve passar por 

uma melhor estrutura organizativa e por contribu-

tos efectivos de todas as organizações nacionais: 

cobrança de quotas, incremento do envio de arti-

gos para a Revista, projectos transnacionais que 

atraiam verbas da indústria farmacêutica e eleição 

de nova Junta directiva foram outros dos assuntos 

tratados.

A nova direcção será presidida por Ana Puigvert 

e o Prof. Doutor Pedro Vendeira será vogal. O pró-

ximo congresso realizar-se-á em Cancum (México) 

em 2015.

              

                        

Prémio Prof. Dr. alexandre moreira 
2010
O Prémio no valor de 7500 € foi atribuído ao pro-

jecto: “Infertilidade masculina, consequências da 

individualidade genética?” 

E será entregue durante o Congresso Nacional

alterações do site 
Por altura do 33º Aniversário da fundação da SPA que 

decorreu a 1 de Março de 2012, procedeu-se a pro-

fundas alterações do site da Sociedade de modo a 

torná-lo mais atractivo e mais funcional; simultanea-

mente a SPA passou a estar disponível no Facebook, 

aberta aos “amigos” que a ela se queiram juntar.

Fique bem na Fotografia
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Foram activados links para outras Sociedades 

Científicas e o site poderá dar acesso a outras or-

ganizações que se queiram associar

Patrocínios Científicos
• VI Jornadas de Sexologia da Universidade  

Lusófona – 3 a 5 Novembro de 2011 (Lisboa)

• Simpósio sobre cirurgia ambulatória, Serviço 

de Urologia do Hospital de S. José, Dezembro de 

2011 (Lisboa)

• Jornadas da International Academy of Sex 

Re search (IASR), 8-12 de Julho de 2012 (Estoril)

Prémio Prof. Dr. alexandre moreira 
de investigação em medicina  
sexual-2012-2013
Por acordo com a Bayer o Prémio passa a ser bia-

nual e aumenta para 10.000 €; o prazo para entrega 

dos trabalhos é 30 de Novembro de 2013.

   

aGenDa Do sÓCio
• Chama-se a atenção para a importância do pa-

gamento das quotas, sistematicamente descura-

do, incluindo as daqueles que pagam inscrição na 

ESSM pois a SPA adianta sistematicamente o di-

nheiro exigido por aquela sociedade.

• Cursos Pré-Congresso (Tomar, 21 de Junho de 

2012): relembra-se o interesse em garantir atem-

padamente a inscrição num destes cursos que se 

realizam na tarde de 21 e que foram desenhados a 

pensar nos colegas em formação; as inscrições são 

limitadas: CURSO de EcoDoppler dos Genitais — 

16 formandos — da responsabilidade do Dr. Ferreira 

Coelho e equipa / CURSO de Introdução à Sexolo-

gia — 40 formandos — da responsabilidade da Profª 

Doutora Alexandra Carvalheira (Soc. Portuguesa de 

Sexologia) com colaboração do Prof. Doutor Nuno 

Monteiro Pereira.

Professor Alexandre Moreira

A Sociedade Portuguesa 
de Andrologia, em colaboração  
com a Bayer Healthcare, atribui  
um Prémio Bienal, em memória  
do Professor Alexandre Moreira, 
insigne professor universitário 
do Instituto Abel Salazar  
e membro ilustríssimo da Sociedade 
Portuguesa de Andrologia,  
da qual foi Presidente.

Investigação em Medicina Sexual 
2012-2013

OBJETIVO 
O Prémio Professor Alexandre Mo-
reira, “Investigação em Medicina 
Sexual 2012-2013”, destina-se a ser 
atribuído ao melhor trabalho de in-
vestigação, ou projeto de investiga-
ção, na área de Medicina Sexual que 
se apresente a concurso no biénio 
2012-2013. 

VALOR
O valor do Prémio é de 10.000€.

DATA LIMITE
A data limite para entrega de traba-
lhos/projetos é o dia 30 de novembro 
de 2013.

APRESENTAÇÃO  
DE TRABALHOS  
E PROJETOS 
Deverão ser enviados, para a So-
ciedade Portuguesa de Andrologia 
(Apartado 14137 EC 5 de Outubro, 
1064-002 Lisboa), até à data limite 
para o concurso, seis exemplares 
do trabalho/projeto de investiga-
ção, em envelope fechado no qual 
se leia a menção ao Prémio Profes-
sor Alexandre Moreira. No envelo-
pe não poderá constar assinatura, 
rúbrica ou qualquer outro sinal que 
permita a identificação dos autores. 
No interior, de envelope fechado, 
separado, com a menção ao Prémio 
e com o título do trabalho/projeto, 
deverão constar os dados do ou dos 
autores, morada e local de trabalho. 
Esse segundo envelope apenas será 
aberto após conhecimento da deci-
são final do júri.

JÚRI
O Prémio Professor Alexandre Morei-
ra será atribuído por um júri compos-
to por cinco membros, designados 
pela Direção da Sociedade Portugue-
sa de Andrologia, um dos quais será 
o Presidente. O júri reunirá durante o 
1º trimestre de 2014, sendo os candi-
datos informados, por escrito, da de-
cisão do júri, que é soberana.

PUBLICAÇÃO
No caso do prémio ser atribuído a um 
trabalho já concluído, a Sociedade 
Portuguesa de Andrologia promove-
rá a sua tradução para inglês e a sua 
publicação numa prestigiada revista 
internacional de Medicina Sexual. Se 
forem necessárias modificações do 
texto em obediência às normas edi-
toriais da revista, essas modificações 
serão feitas de acordo com o autor ou 
autores. 
Se o Prémio for atribuído a um proje-
to de investigação, à Sociedade Por-
tuguesa de Andrologia reserva-se o 
direito de exigir a devolução do valor 
do Prémio, no caso de não efetivação 
do trabalho no prazo de 24 meses. 
Quando o trabalho estiver concluído, 
e se confirme que o mesmo está de 
acordo com o projeto apresentado, a 
Sociedade Portuguesa de Andrologia 
promoverá a sua publicação nos ter-
mos previstos no parágrafo anterior.

DISPOSIÇÕES FINAIS
O ato de concorrer ao Prémio Profes-
sor Alexandre Moreira, implica a acei-
tação do presente regulamento. Para 
toda e qualquer situação não previs-
ta, cabe à Direção da Sociedade Portu-
guesa de Andrologia a sua resolução. 
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reUniÃo ibÉriCa
Integrada no Congresso resulta de uma colabora-

ção entre a SPA e a ASESA e terá lugar na tarde de 

23 de Junho no mesmo Hotel dos Templários; con-

tamos com a participação de Ana Puigvert, Rafael 

Prieto, Luís Arrondo, Natalio Cruz, Javier Ângulo e 

Juan Salamanca.

eleiÇÕes
As eleições para novos corpos directivos terá lugar 

a 10 de Novembro de 2012 durante o Workshop “ 

O Pénis Revisitado “ a realizar em Lisboa; será em 

devido tempo convocada a Assembleia Geral Elei-

toral e a data de entrega de candidaturas,de forma 

a respeitar os prazos previstos nos Estatutos

CalenDÁrio 2012-2013
13º Congresso nacional da sociedade  
Portuguesa de andrologia/12ª reunião 
ibérica de andrologia
 22-23 de Junho de 2012, Tomar (Portugal)
Secretariado: Ad Médic, Lda.  

www.admedic.pt • ana.pais@admedic.pt

International Academy of sex Research 
(IASR)
8-12 de Julho de 2012 (Estoril)

Secretariado: pnobre5@gmail.com

World Meeting on Sexual Medicine  
(SMS-ISSM)
26-30 de Agosto de 2012, Chicago (USA)

Secretariado: www.issmsmsna2012.org

15th Congress of the European Society  
for Sexual Medicine
6-9 Dezembro de 2012, Amsterdam (Holanda)

Secretariado: www.essm.org

Xii simpósio aPU - litíase urinária e cirurgia 
genital reconstrutiva
2 a 4 de Novembro de 2012 (Tróia)
Secretariado: Ad Médic, Lda. 
www.admedic.pt • ana.pais@admedic.pt

Workshop da sPa - o Pénis revisitado  
10 de Novembro (Auditório da Estação de Metro  

do Alto dos Moinhos), Lisboa
Secretariado: Ad Médic, Lda. 

www.admedic.pt • ana.pais@admedic.pt

16º Congreso nacional de andrologia, 
medicina sexual y reproductiva (asesa)
25-27 de Abril de 2013, Pamplona (Espanha)

Secretariado:asesa2013@proyectosycongresos.

com

soCieDaDe PortUGUesa  
De seXoloGia ClíniCa

aCÇÕes De FormaÇÃo – 2012 

• Problemas sexuais na prática clínica
3 e 10 de Novembro (Porto)

29 Setembro e 6 Outubro (Coimbra) 

• Lidar com a disfunção eréctil na Medicina
Geral e Familiar
12 e 13 de Outubro (Lisboa)

• Saúde Sexual na consulta de ginecologia
23 e 24 de Novembro (Lisboa)

secretariado: spsc.secretariado@gmail.com
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