
Quer ser sócia/o  da Sociedade 
Portuguesa da Contracepção? 

Preencha o formulário.

Ficha de Inscrição

A Sociedade Portuguesa da Contracepção está filiada na:

Informações através de:
Rua General Humberto Delgado
nº 81,12º esq.
3030-327 Coimbra
Tlm: 919713896
Email: geral@spdc.pt
Web: www.spdc.pt 



Por favor preencha todos os campos deste formulário para que 
a Sociedade Portuguesa da Contracepção possa efectuar a 
sua inscrição.

Autorizo que os dados recolhidos neste formulário sejam processados 
pela Sociedade Portuguesa da Contracepção exclusivamente 
para a minha inscrição como sócio da  Sociedade Portuguesa da 
Contracepção. A Sociedade Portuguesa da Contracepção não 
procederá ao armazenamento destes dados nas suas bases de 
dados, para a prossecução de outras finalidades. 

Assinatura:

Ficha de Inscrição

Nome

Morada

Código Postal

Profissão

Local de Trabalho

Email

Telefone

(Assinatura)

Quota: €40,00   /   Autorização de débito directo na conta:

Banco

NIB

SPDC 
A Sociedade Portuguesa da Contracepção (SPDC) 
foi constituída em Março de 2010 e tem como 
objectivos a formação, difusão de informação, 
promoção e estudo científico, dinamização de 
intercâmbios entre as comunidades científicas no 
âmbito da saúde sexual e reprodutiva.
Podem ser admitidos como associados efectivos todos 
os licenciados que desenvolvam a sua actividade 
profissional na área da saúde sexual e reprodutiva 
mediante o pagamento de uma quota anual.

A Sociedade Portuguesa da Contracepção está 
filiada na European Society of Contraception and 
Reproductive Health (ESC) e na Confederatión 
Iberoamericana de Contracepción (CIC).

ESC - European Society of Contraception and 
Reproductive Health  é uma referência na formação       
e divulgação da informação científica na área da saúde 
sexual e reprodutiva, promovendo a prevenção da 
gravidez não desejada e práticas sexuais seguras.
Integra membros de todos os países da Europa              
e colabora com outras Sociedades, Instituições e 
Organizações Europeias na partilha do conhecimento 
e experiência na área da saúde sexual e reprodutiva.

CIC - Confederatión Iberoamericana de Contra-
cepción é uma associação formada por sociedades 
científicas de língua portuguesa e espanhola.                     
A realidade sexual e contraceptiva dos países Ibero-
Americanos apresenta grandes diferenças e graves 
deficiências em múltiplos aspectos sendo o objectivo 
desta associação diminuir as diferenças e promover 
uma sexualidade segura e plena com prevenção da 
gravidez não desejada.

CORPOS SOCIAIS 

DIreCção
Presidente: Dr. David Rebelo
(Ginecologia) - Coimbra   
Vice-Presidente: Dra. Maria João Trindade
(Medicina Geral e Familiar) - Coimbra
Secretário: Dra. Teresa Bombas
(Ginecologia/Obstetrícia) - Coimbra  
Tesoureiro: Dra. Maria do Céu Almeida
(Ginecologia/Obstetricia) - Coimbra 
Vogal: Dra. Elsa Vasco
(Ginecologia/Obstetricia) - Coimbra 

ConSelho FISCAl
Presidente: Dra. Ana Aroso
(Ginecologia/Obstetrícia) - Porto 
Vice-Presidente: Dra. Fatima Palma
(Ginecologia/Obstetrícia) - Lisboa  
Secretário: Dr. Joaquim Neves
(Ginecologia/Obstetrícia) - Lisboa 
Vogal: Dra. Amália Pacheco
(Ginecologia/Obstetrícia) - Faro 
Vogal: Ana Rosa Costa
(Ginecologia/Obstetrícia) - Porto

ASSembleIA GerAl
Presidente: Dr. Daniel Pereira da Silva
(Ginecologia) - Coimbra 
Secretário: Dra. Teresa Sousa Fernandes
(Obstetrícia) - Coimbra 
Secretário: Dr. Victor Gomes
(Ginecologia/Obstetrícia) - Lisboa

Vantagens de ser membro dos Associados da SPDC:
- Informação sobre a actividade científica da SPDC;
- Vantagem na inscrição das actividades científicas   
 promovidas pela SPDC;
- Receber a revista e a newsletter electrónica da ESC;
- Receber informação sobre Seminários, Congressos
 e outros eventos científicos da SPDC, ESC e CIC;
- Inscrição gratuita/ prioritária nos Seminários/   
 Congressos da ESC e CIC;


