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EDITORIAL
REGRESSO AOS ENCONTROS CIENTÍFICOS
PRESENCIAIS E 1º FÓRUM DE DISCUSSÃO DOS
ESTATUTOS DA SPO
É com entusiasmo que os sócios da SPO regressam ao formato presencial de
encontros cientíﬁcos. O regresso será marcado pela CIRP que decorre entre 10 e
12 de Junho em Albufeira. Contamos com mais de três centenas de participantes
inscritos e um programa inovador e intenso! No primeiro dia da CIRP, 10 de Junho,
terá lugar o 1º Fórum de discussão dos estatutos da SPO. Temas como a
necessidade de atualização dos estatutos para a realidade atual de funcionamento,
identiﬁcação das secções nos estatutos, limitação até 2 mandatos dos
Coordenadores de secção, possibilidade das secções pertencerem a regiões
geográﬁcas diferentes da do Presidente mas mantendo a representatividade por
região, possibilidade de alargamento do estatuto de Sócio da SPO a sócios
eventuais colectivos ou sócios beneméritos, serão discutidos.
Neste primeiro processo de auscultação dos sócios por inqúerito electrónico foram
igualmente elencadas cerca de 60 sugestões e opiniões sobre o funcionamento
geral da sociedade que serão igualmente ponderadas Consulte o documento
completo da 1ª fase de auscultação da opinião dos sócios aqui.
Sublinhamos ainda que o 2° Forum de discussão decorrerá na SPO VERÃO
(inscrições já abertas - ver secção AGENDA desta newsletter).

NOTÍCIAS
AS QUARTAS DA SPO

WEBINAR
O mês de junho começou com mais
uma edição das “Quartas da SPO” desta vez, a proposta foi do GPOO,
sobre Rejuvenescimento Periocular.

AGENDA
SPO VERÃO - RAIO 2021 PRESENCIAL
Já se encontram abertas as inscrições para a SPO
VERÃO - RAIO 2021 a decorrer dias 2 e 3 de julho
em Aveiro. Saiba mais aqui

WEBINAR
Tumores oculares são extremamente raros e os
especialistas no tratamento destes tumores estão
pouco disponíveis para a imensa maioria dos
pacientes. Como promover diagnóstico precoce e
tratamento adequado para diminuir a morbilidade e
mortalidade e o custo económico e social destas
doenças?
No próximo dia 16 de junho, o Dr. Rubens Belfort
Mattos Neto (MD PhD) responderá a estas e outras
questões, num webinar promovido pela Pan
American Association of Ophthalmology e moderado
pelo Dr. Fernando Trancoso Vaz, Vice-Presidente
SPO e pela Dra. Ana Magriço, Secretária Geral SPO
e ex. Coordenadora do Grupo de Oncologia e
Oculoplástica.
Mais informação e registo aqui

LEADERSHIP ONLINE SERIES
Dia 18 de junho decorre a terceira sessão tendo previstos os seguintes convidados:
José Beniz - Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Mª Auxiliadora Frazão, Diretora de Oftalmologia da Santa Casa Misericórdia de
São Paulo, UNIFESP
Wanjiku Mathenge - Advisor Global Programs (Africa) at Orbis International
University of Rwanda
Tamara Fountain e Michael Brenann - American Association of Ophthalmology

AS QUARTAS DA SPO
Dias 23 e 30 marcam o calendário das Quartas da SPO. Marque já na sua agenda.

HIGHLIGHTS
DIA INTERNACIONAL DA TIRÓIDE
No Dia Internacional da Tiróide, a SPO assinalou a
efeméride; na imprensa, a secretária geral da SPO,
Dra Ana Magriço, sublinhou a importância da
Orbitopatia Tiroideia. Saiba mais aqui

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Para celebrar o Dia Mundial da Criança, a SPO
elaborou 10 mitos acerca da saúde ocular dos mais
pequenos. Simultaneamente, decidiu, este ano,
destacar a questão da ambliopia - ou olho
preguiçoso - uma patologia que na criança deve ser
detetada precocemente por um oftalmologista. Saiba
mais aqui

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

DOING VS BEING: PRACTICAL LESSONS ON BUILDING
AN AGILE CULTURE
Um número crescente de organizações está a tentar incorporar o conceito de agility
na sua forma de trabalhar para aumentar a velocidade de entrega de serviços e
tomada de decisões, melhorando a experiência do cliente e do colaborador. As
organizações ágeis respondem mais rápido a uma crise, com eﬁciência e resiliência.
A agilidade compreende mover estratégia, estrutura, recursos humanos e tecnologia
para um novo modelo operacional assente num esqueleto organizacional estável,
equipas de alta-performance e espírito de constante self-steering. Investigação da
McKinsey&Co demonstra que a dimensão das pessoas (sobretudo a parte cultural),
a forma como interagem diariamente e trabalham, é o aspecto mais difícil de
adaptar na adoção plena de um espírito agile.
Várias dicas para um programa de transformação cultural como pedra basilar de
uma cultura agile numa organização são referidas aqui e resumem-se em: ter
conﬁança em arriscar, valorizar a voz e opinião dos colaboradores, uma cultura
constante de empoderamento das pessoas e coaching, bem como orientação para o
sucesso da equipa. Saiba mais aqui

