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1. Contextualização

A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM) é uma das sociedades 

médicas mais antigas de Portugal, tendo sido fundada em 1949. A SPEDM tem como missão a 

promoção do conhecimento e investigação nas diversas áreas da endocrinologia. Desenvolve 

ações em três áreas chave: 

1) Formação pós-graduada para os seus sócios mediante a organização do Congresso 

anual e incentivo à realização simpósios mono-temáticos de acordo com a atividade dos seus 

Grupos de Estudo. Promoção de apoio aos médicos em formação através do financiamento 

para frequência de cursos, congressos e realização de estágios em centros de referência no 

estrangeiro;

2) Promoção e educação em saúde dirigida à população geral, e aos doentes com patologia 

endócrina, em particular; 

3)  Promoção da investigação científica através de prémios e bolsas, que visam suportar 

custos de investigação; 

4) Colaboração com as Autoridades de Saúde no desenvolvimento de políticas de saúde na 

área da endocrinologia, diabetes e metabolismo.

Ao longo das últimas décadas, em colaboração com os seus Parceiros Corporativos, a SPEDM tem 

desenvolvido importantes atividades, que permitiram, não só melhorar a Endocrinologia nacional, 

como dar corpo ao desígnio social dos vários Parceiros. Com o objetivo de otimizar relações, 

já solidificadas pelo tempo e pela história comum, a SPEDM desenvolveu um Programa para 

Parceiros Corporativos (PPC). As parcerias corporativas constituem um suporte fundamental para 

o desenvolvimento dos objetivos da SPEDM e permitem a materialização plena das suas diferentes 

atividades, para benefício dos seus associados e da Endocrinologia, em geral. Para os Parceiros 

da SPEDM, o PPC representa uma oportunidade única para estabelecer vias de comunicação com 

os endocrinologistas portugueses, bem como, em conjunto com a SPEDM, desenvolver atividades 

e serviços, com o objectivo de melhorar a qualidade da educação em endocrinologia e a promoção 

dos cuidados de saúde de excelência, potenciando as dimensões externas da responsabilidade 

social corporativa e empresarial, cada vez mais relevantes no mundo atual. O PPC permitirá o 

desenvolvimento de sinergias diversas que seguidamente serão detalhadas.
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2.  Tipologias de parceiros corporativos

Existem quatro categorias de Parceiros Corporativos: 

• Parceiro Corporativo Platina;

• Parceiro Corporativo Ouro;

• Parceiro Corporativo Prata;

• Parceiro Corporativo Bronze. 

Os benefícios de cada uma das categorias será detalhado na secção seguinte. Todos os membros do 

PPC serão publicamente reconhecidos através de listagem, por categoria, em subpágina específica 

do site da SPEDM.

3.  A quem se dirige o programa de parceiros corporativos?

O PPC foi especificamente desenhado para empresas que desenvolvam atividade no âmbito da 

endocrinologia, diabetes e metabolismo, nomeadamente:

1) Interesse científico e/ou clínico na área de endocrinologia, diabetes e metabolismo;

2) Interesse na promoção da educação de profissionais de saúde;

3) Interesse em participar nos projetos desenvolvidos pela SPEDM:

• Na promoção e divulgação científica e apoio a formação avançada, para médicos e 

investigadores;

• Na promoção da saúde e sensibilização para as doenças nas áreas de endocrinologia, 

diabetes e metabolismo dirigidas à população geral;

4) Interesse em desenvolver ou comercializar produtos ou serviços com especial relevância na 

área de endocrinologia, diabetes e metabolismo.

www.spedm.pt
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4.  Sinergias e benefícios dos parceiros corporativos

Os membros do PPC terão oportunidade de contactar e comunicar com profissionais de saúde 

dedicados e diferenciados na área da endocrinologia, diabetes e metabolismo. Os PPC poderão ainda 

desenvolver parcerias e iniciativas associadas à SPEDM e aos seus associados, maioritariamente 

endocrinologistas.

A oportunidade de divulgação científica ou comercial antes e durante o Congresso Português de 

Endocrinologia é também um benefício dos membros do PPC. O congresso é o principal fórum, 

em Portugal, para a discussão de temas nas áreas de endocrinologia, diabetes e metabolismo e 

tem tido uma assistência variável entre 600-800 pessoas.

Os membros do PPC têm acesso regular ao Presidente da SPEDM e restante direção para discussão 

de temas de interesse mútuo. Particularmente, os membros PPC Platina podem, se assim o 

desejarem, integrar o Conselho Consultivo para as Parcerias Corporativas (CPC), tendo em 

vista o desenvolvimento de uma estratégia de colaboração integrada e alargada no tempo.

O Programa disponibiliza um conjunto diversificado de oportunidades de elevada visibilidade através 

do envolvimento, comunicação e exposição com os subscritores das diferentes plataformas e 

associados da SPEDM, nomeadamente:

• Website. O website da SPEDM está em processo de remodelação para incluir um banner/

carrossel que será utilizado para conter os logotipos dos membros do PPC;

• Newsletter. A newsletter da SPEDM (i.e., Endocrinologista) tem uma periodicidade trimestral 

e é divulgada via e-mail a todos os subscritores da mesma. Neste momento, a mailing list 

situa-se na ordem dos 500 subscritores com tendência a aumentar, entre endocrinologistas, 

médicos de medicina geral e familiar e internistas. A newsletter é difundida via e-mail e contém 

uma secção exclusiva para membros do PPC. Será fornecido relatório sobre o alcance da 

newsletter com o conteúdo exclusivo do membro PPC;

• Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (RPEDM). A 

RPEDM publica quatro números anuais em formato digital e, de momento, o author publication 

charges é de zero euros para os autores. Serão contemplados espaços próprios para utilização 

pelos membros PPC;

• Comunicação que antecede o Congresso Português de Endocrinologia. Os membros do PPC 
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Platina poderão divulgar, a todos os inscritos no Congresso Português de Endocrinologia, que 

tenham dado autorização prévia para tal e através dos meios próprios da SPEDM, um e-mail, 

com a informação sobre atividades (e.g., Simpósios ou outras) que planeiem desenvolver 

durante o evento (conteúdo e timing de envio do e-mail deverá ser previamente acordado com 

a SPEDM).

Os membros do PPC beneficiarão ainda de estar envolvidos com uma comunidade dinâmica de 

médicos, investigadores e outros profissionais de saúde de excelência. Por outro lado, constitui 

também uma oportunidade para contactar com líderes de opinião e peritos nas doenças de 

endocrinologia, diabetes e metabolismo, que constituem o foco de atuação do membro PPC. Assim, 

no plano científico, os membros do PPC beneficiarão de:

• Prioridade na atribuição de apoio (i.e., patrocínio) de prémios e bolsas de investigação com 

naming a definir, por acordo entre a SPEDM e o membro do PPC;

• Prioridade na atribuição de apoio ao fundo para o desenvolvimento de recomendações 

e documentos de consenso, através de bolsa própria para o efeito, sob responsabilidade 

integral e exclusiva da SPEDM. O membro do PPC não interferirá, direta ou indiretamente, 

em nenhuma fase do desenvolvimento das recomendações ou documentos de consenso e 

compromete-se a abdicar de qualquer benefício de naming, vantagem comercial ou publicitária 

dos referidos documentos. A menção a todos os apoios de membros do PPC será realizada 

nos artigos e materiais produzidos, de acordo, com as boas práticas de transparência ética. 

O membro do PPC poderá divulgar os artigos, documentos e outros materiais produzidos a 

partir das recomendações e consensos, na sua forma aprovada pela SPEDM e sem vantagem 

comercial;

• Estimular, em parceria com a SPEDM, reuniões e encontros de peritos com o objetivo de 

promover a ciência em Portugal;

• Estimular, em parceria com a SPEDM, o desenvolvimento de projetos de investigação nas 

áreas de endocrinologia, diabetes e metabolismo.

No âmbito das atividades de educação e formação da SPEDM, os membros PPC terão 

oportunidades exclusivas, nomeadamente:

• Prioridade na atribuição de apoio (i.e., patrocínio) de prémios e bolsas de formação (e.g., 

www.spedm.pt
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bolsas de diferenciação profissional, bolsas para apresentação de trabalhos científicos em 

congressos) com naming a definir, por acordo entre a SPEDM e o membro do PPC;

• Organizar, em parceria com a SPEDM, reuniões temáticas e/ou de peritos nas áreas de 

endocrinologia, diabetes e metabolismo;

• Desenvolver, em parceria com a SPEDM, programas educativos dirigidos aos diferentes 

públicos-alvo, que integram a Sociedade e, particularmente, em temas cuja formação é 

deficitária;

• Desenvolver, em parceria com a SPEDM campanhas de informação dedicadas ao público em 

geral, de modo a sensibilizar e educar a população para as patologias endócrinas.

• Produzir, em parceria com a SPEDM, materiais educativos duradouros, sejam dirigidos a 

profissionais (e.g., livros, folhetos de abordagem ao doente, slide sets, entre outros) ou ao 

público (e.g., cartazes e folhetos sobre doenças, dias comemorativos, entre outros).

Resumo dos benefícios do Programa de Parceiros Corporativos:

Educação e 
investigação§ Site Newsletter RPEDM Congresso CPC Anuidade

PPC Platina Sim Sim Todos* Todos* Sim Sim 30 000€

PPC Ouro Sim Sim Todos* 1/ano# Não Não 20 000€

PPC Prata Sim Sim 1/ano# 1/ano# Não Não 15 000€

PPC Bronze Sim Sim Não Não Não Não 5 000€

§ Atividades de educação, formação e investigação da Sociedade Potuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo conforme 
detalhado na secção 4. Sinergias e benefícios dos parceiros corporativos.
* Todos os números da publicação em apreço.
# Apenas um número por ano da publicação em apreço. 
A subscrição será majorada em 5 000€ por cada número adicional da Newsletter e da RPEDM ou ato de comunicação prévio ao 
congresso.
PPC – programa parceiros corporativos.
RPEDM – Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo.
CPC – Conselho Consultivo de Parceiros Corporativos.

A subscrição pelo período de 2 anos será minorada em 10%; pelo período de 3 anos será minorada em 15%; pelo período de 4 anos 
será minorada em 20%; período de 5 anos será minorada em 25%.

5.  Subscrição do programa de parceiros corporativos

O PPC foca-se no desenvolvimento estratégico com os diferentes parceiros em quatro pilares: 

formação, educação, investigação e comunicação. No sentido de flexibilizar e permitir a 
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personalização do pilar da comunicação, os membros do PPC   poderão adicionar outros serviços 

à sua subscrição, conforme consta na Tabela anterior.

Os candidatos deverão, no momento da submissão do PPC pretendido, apresentar um plano anual 

dos projetos que pretendem desenvolver nas vertentes científica, educativa e comunicacional, de 

acordo com as especificidades do PPC selecionado (Tabela). O PPC e respetivos benefícios, em 

pleno direito, decorrem de janeiro a dezembro, pelo período de 1 a 5 anos, conforme a subscrição 

realizada. A renovação do programa deverá ser realizada, durante o mês de dezembro, do ano em 

que a subscrição vence.

6.  Notas finais

O PPC constitui uma vantagem para os parceiros interagirem com a SPEDM, seus membros e toda 

a comunidade médico-científica com interesse na área de endocrinologia, diabetes e metabolismo 

portuguesa. Ao longo de várias décadas de cooperação, a SPEDM desenvolveu com os seus 

parceiros corporativos uma relação sólida e frutuosa, reconhecendo que o sucesso da SPEDM só 

é possível com uma plataforma de colaboração alargada.

www.spedm.pt




