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EDITORIAL

Em mood de fim de férias e regresso ao trabalho, a SPO anuncia também o
regresso à atividade científica: newsletters regulares com todas as novidades da
Sociedade; um novo modelo de partilha de casos clínicos em imagem - a newsletter
do Cantinho da Fotografia, cujo primeiro número sai na próxima semana; o encontro
científico do GPRV nos dias 15 e 16 de Outubro em Coimbra e, claro, a preparação
do Congresso Nacional!

NOTÍCIAS

ENCONTROS CIENTÍFICOS NA BIBLIOTECA DIGITAL

Acedendo à área reservada no site da SPO, a Biblioteca Digital apresenta a
possibilidade de ver, on-demand e divididos por sessões, a totalidade dos encontros
científicos CIRP e SPO Verão/RAIO 2021.  

Tudo isto para além dos conteúdos anteriormente já divulgados, de forma a que não
perca nenhuma sessão que tenha interesse de ver ou rever. 

SAIBA MAIS AQUI

AGENDA

ESTATUTOS

O Fórum de Discussão dos Estatutos SPO decorre online, no próximo dia 8 de
setembro, pelas 21 horas. pode fazer a sua inscrição aqui

WEBINAR “ AS QUARTAS DA SPO”

Em setembro regressa o ciclo de webinares "As quartas da SPO" com uma proposta
conjunta do Grupo Português de Oncologia e Genética Ocular e do Grupo
Português de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo a decorrer dia 15 de setembro,
pelas 21h30.

REUNIÃO DO GPRV

Já se encontram disponíveis  o pré programa e as regras para submissão dos
posters para a reunião do Grupo Português de Retina e Vítreo, que decorrerá nos
dias 15 e 16 de outubro, em Coimbra. Pode encontrar toda a informação aqui.

HIGHLIGHTS

DIVULGAÇÃO DE EVENTOS

A SPO é frequentemente solicitada a publicitar eventos ou a participação dos seus
associados em ações de formação científica ou outras. A Direcção da SPO definiu
regras de publicitação de eventos científicos. Existe igualmente um formulário digital
para esses pedidos. Todas as informações e formulário estão disponíveis aqui.

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

5 TIPS TO BEAT POST-HOLIDAY BLUES

Não é só impressão nossa! O post-holiday blues está descrito em vários artigos de
psicologia organizacional e pode resultar em sentimentos de cansaço, exaustão,
aborrecimento e até depressão. O The Entreprises Project dá algumas dicas sobre
como lidar com esta transição. Podemos resumir em: 
1) tentar encontrar um tempo/espaço para nos relembrarmos do propósito e missão
do nosso trabalho, da alegria e significado de trabalharmos em equipa e fazer um
slow down que nos permita desfrutar dos êxitos profissionais obtidos, 

2)  estabelecer limites próprios e razoáveis para o fim do trabalho, pausas,
intervalos, atividades de lazer regulares, 

3) fazer um upgrade à nossa gestão de tempo (existem reuniões: que possam ser
menos frequentes? às quais podemos deixar de ir e delegar em alguém? que não
requeiram a presença de tantas pessoas? que possam ser mais curtas? Existe uma
organização de trabalho que me permita ser mais eficiente?), 

4)  comunicar à equipa com transparência as nossas necessidades, pontos a
melhorar e vulnerabilidades: seremos provavelmente surpreendidos com a ajuda e
suporte que precisamos, 

5) respirar fundo e experimentar técnicas de meditação!

LEIA TUDO AQUI

https://spoftalmologia.pt/area-reservada/biblioteca-digital/?course_catid=183#page-title
https://spoftalmologia.pt/forum-digital-spo-8-de-setembro/
https://spoftalmologia.pt/evento/reuniao-do-gprv/
https://spoftalmologia.pt/sociedade/pedido-de-socios-para-publicitacao-de-eventos/
https://enterprisersproject.com/article/2021/1/remote-work-5-tips-overcome-post-holiday-blues

