
A SPC E A ESCOLA DE FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA 

 

A formação profissional é um dos grandes objetivos das Sociedades Cientificas Médicas.  

A formação é na Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) uma das áreas com maior enquadramento 

estatutário e que tem por objectivo “promover o desenvolvimento da Cardiologia ao serviço da saúde da 

população portuguesa”, e é também das áreas que ao longo dos seus 67 anos de existência tem justificado 

o grande dinamismo desta Sociedade Científica. 

A SPC tem mantido um papel activo não apenas na dinamização constante do processo de formação 

pós-graduada em Cardiologia, mas também na sua aproximação às outras entidades intervenientes 

diretas neste processo, como regulamentadores, como são a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde 

e outras Instituições Formadoras, bem como na sua cooperação e aproximação às directivas emanadas 

da Sociedade Europeia de Cardiologia. 

Os Congressos Nacionais anuais continuam a ser não só o principal evento formativo da SPC como 

constituem um dos maiores eventos científicos em Portugal. “Formar é educar” - com este propósito a 

formação na SPC tem apresentado nos últimos anos progressos relevantes através da ampliação dos seus 

alvos, com acções dirigidas a outros profissionais e ao público em geral. 

Conscientes da importante de dotar a SPC com estruturas semiprofissionalizadas na área da formação, 

a SPC concebeu em 2014 a criação da Escola de Formação Pós-graduada em Medicina Cardiovascular 

(http://www.spc.pt/escoladeformacao/) com a possibilidade receber programas de formação específicos 

e de carácter mais prático, dirigidos a grupos profissionais bem definidos, sustentável e com uma orgânica 

mais consentânea com os novos desafios a nível económico e tecnológico. Esta Escola com um 

regulamento próprio engloba atualmente vários cursos como o Curso de Ecocardiografia na Emergência 

para médicos não-cardiologistas, Curso de Eletrocardiografia Clínica, Curso de suporte avançado de vida - 

SAVIC, Curso de formação em Medicina Cardiovascular para a Industria Farmacêutica, Curso pós-graduado 

de Insuficiência Cardíaca aguda, Curso de Ressonância Magnética Cardíaca e o Curso de Revisão em 

Medicina Cardiovascular, constituindo já um elemento essencial no papel interventivo da Sociedade 

Portuguesa de Cardiologia ao nível da formação Pós-Graduada na área das doenças cardiovasculares. 
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