
•  A SPD tem como missão o desenvolvimento de ac-
ções de cariz informativo, formativo, consultivo,e o 
apoio à investigação e à formação pós-graduada, 
sempre pugnando para estar na linha da frente na 
divulgação do conhecimento e do estado da artena 
área da Diabetologia. 
•  A SPD é uma sociedade multidisciplinar, que integra 

nos seus corpos sociais e nos seus associados médicos 
de diversas especialidades, como a Endocrinologia, a 
Medicina Interna e a Medicina Geral e Familiar, enfer-
meiros, nutricionistas, psicólogos e investigadores de 
todo o país.
•  A SPD é membro da Federação Internacional de Dia-

betes (IDF).

•  The SPD’s mission is to develop informative, forma-
tive, consultative and support activities for research 
and postgraduate training, always striving to be at the 
forefront in spreading the knowledge and the state of 
the art in the field of Diabetology.

•  SPD is a multidisciplinary society that integrates in 
its social bodies, and associates physicians of several 
specialties, such as Endocrinology, Internal Medicine 
and General and Family Medicine, nurses, nutritio-
nists, psychologists and researchers from all over the 
country.

•  SPD is a member of the International Diabetes Fe-
deration (IDF).

Na linha da frente na divulgação do conhecimento e do estado da arte na área da Diabetologia
At the forefront in spreading the knowledge and the state of the art in the field of Diabetology

Sociedade Portuguesa de Diabetologia
Sítio/Site: www.spd.pt
Morada/Address: R. do Salitre, 149 - 3ºEsq | 1250-198 Lisboa, Portugal
Telef./Phone: 213 524 147 (das 9.30h às 12.30h); Móvel/Mobile: 96 825 22 97 (das 9.30h às 12.30h/from 9.30h til 12.30h);
Fax: 21 385 93 71; e-mail: diabetes@spd.pt

NUM RELANCE
AT A GLANCE

5 razões para ser sócio da SPD:

1.  Estar integrado na comunidade que investiga e trata a 
diabetes mellitus (intercâmbio multidisciplinar);

2.  Estar informado e atualizado, sobre os acontecimentos 
nacionais/internacionais mais importantes na área da dia-
betes através da recepção de newsletters periódicas e do 
site www.spd.pt;

3. Poder integrar os Grupos de Estudo da SPD;
4. Poder candidatar-se às Bolsas e Prémios da SPD;
5. Receber a Revista Portuguesa de Diabetes.     Desde 1987/Since 1987
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Grupos de Estudo/Study Groups

•  Nefropatia e Transplantação / Nephropathy and Transplantation
•  Pé Diabético / Diabetic Foot
•  Diabetes e Gravidez / Diabetes and Pregnancy
•  Diabetes e Doença Cardiovascular / Diabetes and Cardiovascular 

Disease
•  Enfermagem e Diabetes / Nursing and Diabetes
•  Nutrição e Alimentação / Nutrition and Food
•  Recomendações Terapêuticas / Therapeutic Recommendations
•  Investigação Fundamental e Translacional / Fundamental and 

Translational Research
•  Técnicas Avançadas em Diabetes / Advanced Techniques in Dia-

betes
•  Diabetes na Criança e Adolescente / Diabetes in Children and 

Adolescents
•  Cuidados de Saúde Primários /Primary Health Care
•  Neuropatia Diabética / Diabetic Neuropathy
•  Educação em Diabetes / Education in Diabetes

SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIABETOLOGIA: NUM RELANCE
PORTUGUESE SOCIETY OF DIABETOLOGY: AT A GLANCE

>1.000
Sócios
Members

15
Congressos Nacionais 
realizados

National Congresses 
held

>1.500
Participantes no 14º 
Congresso Português 
de Diabetes (2018)

Participants in the 14th 
Portuguese Diabetes 
Congress (2018)

3
Prémios

Awards

8
Bolsas de Investigação

Research Grants

10
Elaboração, participa-
ção e publicação de 
Consensos/Recomen-
dações Nacionais

Elaboration, participa-
tion and publication of 
National Consensus/
Guidelines

800.000
Visitas ao sítio da SPD, 
desde o seu início até 
Fevereiro de 2019

Visits to the SPD web-
site, from its inception 
until February 2019 

66
Edições publicadas da “Revista Portuguesa de Dia-
betes” (revista científica da Sociedade Portuguesa de 
Diabetologia, com revisão por pares)

Published editions of “Revista Portuguesa de Diabetes” 
(Portuguese Journal of Diabetes, scientific peer-reviewed 
journal of the Portuguese Society of Diabetology).

3.378
Visitas ao sítio da “Revista Portu-
guesa de Diabetes” desde o iní-
cio de 2018

Visits to the "Revista Portuguesa 
de Diabetes" website since the 
begining of 2018

20 a 40
Patrocínios Científicos 
(Congressos, Jornadas 
e Cursos) anuais

Annual Scientific 
Sponsorships (Con-
gresses, Conferences 
and Courses)

8 

Edições do relatório do 
Observatório Nacional 
da Diabetes “Diabetes, 
Factos e Números” 

Editions of the report of 
the National Diabetes 
Observatory “Diabe-
tes, Facts and Figures”

30.000€
ano/year

40.000€
ano/year

70.000€
ano/year

5 
Apoio científico e participação em estudos 
epidemiológicos
Scientific support and participation in epide-
miological studies

. PREVADIAB 1 e 2

. TEDDI

. LIRA - SPD

. PREVANEDIA 


