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28 Janeiro 2019

Cursos Pre congresso Update 2019
1. Quando terão início as inscrição nos Cursos pre congresso (Curso de Suporte
Avançado de Vida, Curso das principais Urgências Médicas em MGF e Curso de
Estatística) ?
A divulgação dos Cursos pre congresso teve início no dia 18/01/19 mas a abertura das
inscrições só terá lugar às 0h do dia 1/02/19.
Com este intervalo de tempo pretende-se que os médicos possam encontrar patrocínio
para os Cursos pre congresso com custos associados à inscrição (vide também alínea
7).
2. Qual a data limite para inscrição nos Cursos pre congresso?
A data limite de inscrição no Curso de Suporte Avançado de Vida é o dia 15 de Fevereiro.
Não há data limite de inscrição nos Cursos de Urgências Médicas em MGF e no Curso
de Estatística. As inscrições nestes Cursos fecharão quando o limite de vagas for
atingido.
3. Qual o número de vagas disponíveis para os Cursos pre congresso?
O Curso de Suporte Avançado de vida dispõe de 48 vagas. O Curso de Urgências
Médicas em MGF conta com 90 vagas e o Curso de Estatística conta com 24 vagas.
4. Como se processará a inscrição nos Cursos pre congresso ?
A única forma de inscrição aceite é a efetuada PELO PRÓPRIO MÉDICO interessado .
Para o efeito a partir das 0h do dia 1 de Fevereiro os médicos interessados podem
inscrever-se através do “botão” inscreva-se aqui do emailing enviado a 18/01/19 (e
que voltaremos a enviar periodicamente até as vagas ficarem preenchidas) ou na área
da homepage do nosso site- www.updatemedicina.com - reservada à inscrição nos
Cursos pre congresso do Update em medicina 2019.
5. As inscrições nos Cursos pre congresso podem ser patrocinadas pela Indústria
Farmacêutica?

Sim. Por favor consulte as condições na alínea 7.
6. Qual o valor da inscrição nos Cursos pre congresso ?
A inscrição no Curso de Estatística é gratuita.
A inscrição no Curso de Suporte Avançado de Vida tem o custo de 175 euros.
A inscrição no Curso das principais urgências em MGF tem o custo de 25 euros.
7. Como se processará o pagamento dos Cursos pre congresso?
Ao proceder á sua inscrição pelos meios referidos na alínea 4., o médico receberá uma
confirmação provisória da inscrição e uma referência multibanco válida por 72h. A
inscrição só se tornará efetiva após pagamento da inscrição. Para o efeito o médico tem
duas opções:
a) Suporta ele próprio o custo do Curso. Para o efeito deve usar a referência multibanco
para pagamento nas 72h a seguir à sua inscrição.
b) O médico pretende ser patrocinado. Neste caso o patrocínio, deve ser confirmado,
nas 72h após a inscrição, PELO LABORATÓRIO PATROCINADOR, ao nosso secretariado
na pessoa da Dª Maria João Martins, usando o endereço email:
info@updatemedicina.com. Neste situação o pagamento não será efetuado via
multibanco mas pelo Laboratório patrocinador diretamente ao Update em Medicina.
Não serão aceites anulações de pagamentos multibanco efetuados por médicos que
eventualmente consigam patrocínio 72h após a inscrição.
O objetivo principal desta metodologia de inscrição/pagamento é evitar que só os
convidados de alguns Laboratórios tenham acesso aos Cursos pre congresso.

