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EDITORIAL
Na área reservada, cada sócio poderá agora encontrar a Biblioteca Digital com
todos os webinares gravados e disponíveis para visualização on demand, bem
como os certiﬁcados de presença das reuniões virtuais a que assistiu, à distância de
um clique! Tudo para uma Sociedade cada vez mais próxima dos seus sócios e
suas necessidades. Em breve, contamos anunciar mais novidades.

NOTÍCIAS
PROCESSO DE REVISÃO DOS ESTATUTOS DA SPO
A SPO irá iniciar o processo de revisão dos estatutos que datam de 1939. A 1ª fase
compreende o preenchimento de inquérito em formulário, de forma a fazer um
levantamento da opinião maciça dos mesmos, relativamente aos pontos críticos de
atualização. Os resultados deste inquérito serão apresentados na AG de 24 de Abril.
Com base nesta auscultação dos sócios, iniciar-se-á um processo de discussão no
sentido de ser elaborada uma proposta a ser votada na AG do Congresso da SPO.
Pode preencher o inquérito até dia 23 de Abril, através deste link

SOHAN SINGH HAYREH
A próxima edição da Oftalmologia - a
revista da SPO, vai conter uma
entrevista com o Professor Sohan
Singh Hayreh, Professor Emérito da
Universidade de Iowa, convidado de
honra da reunião da Academia
Americana de Oftalmologia em 2002,
distinguido com a Weisenfeld Award da
ARVO em 2003 e o primeiro
oftalmologista a receber o grau de
Doutor em Ciência pela Universidade
de Londres.

AS QUARTAS DA SPO

WEBINAR
No passado dia 24 de março decorreu
mais um webinar; desta vez, o Grupo
Português de Cirurgia ImplantoRefrativa propôs o tema “Cálculo de
lente para cirurgia de catarata no
doente com queratocone estável”.

AGENDA
LEADERSHIP ONLINE
SERIES
Dia 10 de abril, inicia o Curso de
Liderança "Leadership online series" .
Estão programados mais de 20
webinares,
com
speakers
internacionais
e
nacionais.
As
inscrições já estão abertas. Saiba Mais

REUNIÃO DE GRUPOS
2021
Decorre, dia 10 de abril, a Reunião
2021
dos
Grupos
Portugueses:
Oncologia,
Genética
Órbita
e
Oculoplástica- este ano, em formato
digital. Mais informação no site da
SPO. Saiba mais

AS QUARTAS SPO
O mês encerra com o webinar “Linfoma
Primário do Vítreo e Retina - do
Diagnóstico ao Laboratório “ que
decorre dia 31, coordenado pelo Grupo
Português de Inﬂamação Ocular.
Mais informações

No próximo dia 7 de abril, e no âmbito
das "Quartas da SPO" decorre o
Webinar
sobre
Endoftalmites,
promovido pelo Grupo Português de
retina e Vítreo
Mais informações

HIGHLIGHTS
DRA. ANGELINA
MEIRELES
O board da Sociedade Europeia de
Oftalmologia integra, neste mandato, a
Dra.
Angelina
Meireles,
em
representação da SPO

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT
Um artigo da McKinsey Quarterly
enfatiza como a capacidade de ouvir
por parte da liderança pode fazer a
diferença pela positiva e ter muito
impacto
na
performance
das
organizações. Algumas das ações e
comportamentos propostos a adoptar
pelas cheﬁas são: mostrar respeito
pelos colaboradores, saber manter o
silêncio de acordo com a regra 80/20 e
capacidade de desaﬁar assumpções
prévias. Leia tudo aqui.

