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EDITORIAL

HEALTHY VISION MONTH
Todos os meses, a Academia Americana de Oftalmologia escolhe um tópico
relacionado com Oftalmologia para destacar junto da sociedade civil. Em Maio, a
AAO associa-se ao mês da saúde visual - são várias as iniciativas, muitas delas
através das redes sociais, que lançam o alerta para a prevenção e promoção de
bons hábitos no que respeita à saúde visual. A importância da regra dos 20-20-20,
de uma dieta rica em ómega 3 e folhas verdes e da atividade física para o sistema
visual são realçadas junto dos doentes e população em geral.

NOTÍCIAS

PODCAST P24
Ana Vide Escada, Secretária-geral Adjunta da Sociedade Portuguesa de
Oftalmologia, foi a convidada do podcast P24 do Jornal Público, onde abordou o
teletrabalho e o confinamento como fatores de risco para a saúde visual. 
Ouvir podcast aqui

AS QUARTAS DA SPO

WEBINAR
 
No âmbito do webinar "As quartas da
SPO" decorreu, no dia 5 de maio, a
apresentação de "Casos Clínicos
Retina", numa organização GPRV. 
 
 
 

LEADERSHIP ONLINE
SERIES
 
No passado dia 7, decorreu mais uma
sessão das Leadership Online Series
com Karl Golnik, Pedro Carricondo,
Joaquim Murta, Maria João Quadrado,
Marta Passadouro e Diana Vilela Breda
- estando já disponível na biblioteca
digital da SPO.  
A próxima sessão decorre dia 28 de
maio e conta com convidados como
Subha Ramani, Madalena Patrício,
Manoj Sharma, Sidney Gicheru e
Amândio Rocha Sousa. 
Saiba mais aqui

PROCESSO DE
REVISÃO DOS
ESTATUTOS
A SPO continua a querer a sua opinião
no processo de revisão dos estatutos -
que datam de 1939. Na reunião CIRP
2021(ver AGENDA) terá lugar o
primeiro fórum de discussão.  Solicita-
se, por isso, o preenchimento do
formulário por parte de todos aqueles
que ainda não o fizeram. 
Pode preencher o inquérito aqui
 
 
 

AGENDA

WEBINAR 
No dia 26 Maio, a SPO propõe mais um webinar no
âmbito "As quartas da SPO": "Diplopia", é o tema
apresentado pelo GPN.

CIRP 2021 PRESENCIAL 
 
A CIRP 2021 – Reunião dos Grupos Portugueses de
Cirurgia Implanto-Refrativa, Superfície Ocular,
Córnea e Contactologia, vai decorrer no Algarve,
entre os dias 10 a 12 de junho, presencialmente
(com autorização da DGS). 
 
Mais informação aqui

HIGHLIGHTS

PRÉMIO 2020 WARING MEMORIAL
AWARD FOR A YOUNG
OPHTHALMOLOGIST 
da International Society of
Refractive Surgery atribuído a um
Oftalmologista Português
A SPO congratula o Médico Oftalmologista
Fernando Faria Correia, atual editor da revista
Oftalmologia, pelo Prémio 2020  Waring Memorial
Award for a Young Ophthalmologist da International
Society of Refractive Surgery (ISRS) - afiliada da
American Academy of Ophthalmology. 
Este prémio reconhece um membro da ISRS no
início de carreira que tenha demonstrado
compromisso com a instituição e com a prática da
cirurgia refrativa. 
Oftalmologistas portugueses com reconhecimento
internacional constituem um orgulho para a
Oftalmologia nacional! 
Mais informações aqui

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

DON’T UNDERESTIMATE THE
POWER OF KINDNESS AT WORK

Investigação realizada no INSEAD, no
âmbito do comportamento
organizacional, mostra-nos que as
organizações beneficiam de uma
cultura de gestos de generosidade e
bondade. (Sim, os seus efeitos podem
multiplicar-se muito rápido!) Sempre
que um indivíduo recebe, na
organização onde trabalha, um gesto
de bondade ou solidariedade por parte
de outro, tem tendência a repetir esse
gesto não só com quem interagiu em
primeiro lugar mas com alguém
completamente novo. Este processo
repetido, leva a uma cultura de
generosidade dentro de uma
organização. Neste artigo da Harvard
Business Review, os autores explicam
a investigação neste âmbito,
exemplificam como um elogio pode
aumentar a felicidade e dão dicas
práticas para líderes que queiram
aumentar a felicidade comum e
sentimento de generosidade na sua
equipa ou organização. 
Leia aqui.
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