GEML
Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia
Grupo de Estudo Médico-legal
Coordenador: Dr. Francisco Lucas

2.ª Formação Ortopédica de Avaliação do Dano Corporal
Datas: 28 e 29 de Setembro de 2018
Local: Hotel Tryp em Coimbra
Objetivos:
-

O curso terá duas componentes: uma componente comum para todos os participantes e uma
componente dirigida ao grau de diferenciação do participante.

-

Visa sobretudo formar na área de avaliação do dano corporal e facultar um espaço de discussão para
aqueles que, trabalhando na área, se defrontam amiúde com dificuldades que gostariam de partilhar.

Direção do curso: Dr. Francisco Lucas
Coordenação: Dr. Carlos Cerca, Dra. Joana Bento Rodrigues
Público alvo:
-

Na formação básica: jovens especialistas e internos do 5º e 6º anos de Ortopedia (prioridade de dada
aos jovens especialistas*, depois internos de 6º ano e depois pela ordem de inscrição)

-

Na formação avançada: especialistas de Ortopedia com experiência na área de Avaliação do Dano
Corporal.

* Jovem especialista corresponde a ortopedistas com a especialidade nos últimos 4 anos
Atuação dos participantes na Formação Avançada: estes participantes são chamados a apresentar casos
difíceis ou que tenham suscitado dúvidas, para partilhar e, em grupo, encontrar esclarecimentos e soluções.
Vagas limitadas:
-

20 participantes no Formação Básica, destinado àqueles que têm escasso ou nenhum conhecimento e
experiência na área de avaliação do dano corporal.

-

20 participantes no Formação Avançada, destinado aos participantes que no seu dia-a-dia trabalham
com avaliação do dano, têm dúvidas que pretendem esclarecer e pretendem levar casos difíceis e
duvidosos a discussão.

N.º mínimo de participantes: 28 participantes
Material de trabalho (concedido pela organização do curso)
-

Tabela nacional de incapacidades (uma por participante)

-

Conteúdos para trabalho de grupo (caderno com todos os casos abordados ao longo da formação)

Preço (inclui material de trabalho, dois almoços, coffee-breaks e o jantar-convívio)
Inscrição até 10 Agosto

Inscrição a partir de 11 de Agosto

Sócios SPOT com cotas em dia

150 €

170 €

Sócios sem cotas em dia / Não sócios

170 €

190 €

Alojamento: aquando da reserva/pagamento que deverá ser da iniciativa do participante, o mesmo deverá
referir que participará no evento para usufruir das condições especiais:
-

Preço por quarto / por noite / com pequeno-almoço Buffet incluído / internet gratuita:
-

-

Quarto Single: 70.00 Euros ⎟ Quarto Duplo: 80.00 Euros

Garagem não incluída: 7.50 Euros
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PROGRAMA PROVISÓRIO

Dia 1 – Civil e Segurança Social
8h30 – Abertura do Secretariado
9h00 – Introdução
9h15 – 9h35 – Dano Corporal em Geral e no Direito Civil – Visão Jurídica
Formação Básica

Formação Avançada

9h40 – 10h10 – Conceitos médico-legais em ADC

9h40 – 11h00 – Partilha e discussão de casos difíceis e

10h10-11h00 – Relatório de Dano em Civil

duvidosos em Civil (ver “Notas”)

11h00-11h30 – Coffee break
11h30-13h00 – Trabalho de Grupo – elaboração de relatórios periciais em Civil (relatórios simples na Formação
Básica e mais complexos na Avançada)
13h00-14h10 – Almoço
14h15-16h15 – Apresentação dos relatórios de Civil pelos Grupos
16h15-17h00 – Segurança Social – conceitos, normas e condutas para atribuição de incapacidades
17h00-17h30 – Coffee break
18h00-18h45 – Dificuldades e impasses médico-legais – criação de grupo de trabalho.
20h00 – Jantar de confraternização

Dia 2 - Dia de Trabalho
9h00 – 9h20 – Dano Corporal em Direito do Trabalho – Visão Jurídica
9h20 – 9h40 – ADC – o que não fazer!
Formação Básica

Formação Avançada

9h45 – 10h30 – Relatório de Dano em Trabalho

9h30 – 11h00 – Partilha e discussão de casos difíceis e

10h30 – 11h00 – Contrastes Dano/Civil

duvidosos em Trabalho (ver “Notas”)

11h00-11h30 – Coffee break
11h30-13h00 – Trabalho de Grupo – elaboração de relatórios periciais em Trabalho (relatórios simples no
Formação Básica e mais complexos no Avançado)
13h00-14h10 – Almoço
14h15-16h15 – Apresentação dos relatórios de Trabalho pelos Grupos
16h15-16h45 – Coffee break
16h45-18h00 – Dúvidas, questões e discussão – sessão opcional.
18h00 – Encerramento do curso
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Notas:

-

Os horários deverão ser escrupulosamente respeitados.

-

Cada grupo será constituído por 4 participantes e um tutor (salvaguarda-se a situação de
ausência de eventual preletor previsto que, por imprevisto, não possa estar presente)

-

Estarão presentes 10 peritos médicos presentes a tempo inteiro para atuarem como tutores.

-

Os “casos difíceis ou duvidosos” serão apresentados pelos participantes numa comunicação
breve de 10 minutos e serão alvo de discussão pelos peritos médicos, na presença de um Juíz.

-

Só receberá diploma quem responder a questionário de satisfação.
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