
Ilustres colegas, 

 

 No dia 23 de maio de 2015, em Bruxelas, nasceu o Comité de Internos da Sociedade 
Europeia de Patologia – ESP Residents Committee. 

 O ESP Residents Committee é composto por 19 internos de Anatomia Patológica, de 
diversas nacionalidades, propostos pelos respetivos serviços, e seleccionados pela Sociedade 
Europeia de Patologia (ESP), mediadora de todo o processo. Este comité teve origem na 
necessidade de aproximar os jovens patologistas, tornando-os mais atuantes dentro da ESP. 
Tem como objetivos, entre outros, o debate sobre o exercício da arte da Patologia, as 
necessidades emergentes, e as perspetivas do futuro. 

Como primeira iniciativa pública da ESP Residents Committee foi agendada uma sessão 
de internos no congresso europeu da ESP, em Belgrado, nos dias 7 e 8 de Setembro de 2015, 
sendo a participação de todos fundamental para o sucesso – cfr. programa em anexo. Para 
apelar ao debate e por forma a discutir temas que preocupam os jovens patologistas, foram 
convidados para a referida sessão Palestrantes cujo encómio trabalho desenvolvido é de 
enorme importância para a Patologia a nível Mundial. Porque o futuro da Patologia é 
delineado por nós hoje, é ainda intenção do Comité divulgar e apoiar persistentemente o 
trabalho cientifico desenvolvido pelos jovens Patologistas, por forma a que lhes seja atribuído 
o mérito merecido. 

Porque a criatividade e opinião de todos é essencial ao desenvolvimento da Patologia, 
e a essência deste Comité reside na partilha de ideias e conhecimentos que nos façam 
prosperar, apelamos à participação de todos nas sessões que se realizarão no ECP 2015 – 
Belgrado. 

No âmbito dos trabalhos já realizados pelo Comité, e por forma a preparar uma rede 
de intercâmbio eficaz, sessões, cursos ou workshops apelativos, será essencial a avaliação das 
condições e ofertas formativas na Europa, experiência e preferências pelas diversas áreas da 
patologia. Nesse sentido, solicitamos o preenchimento do inquérito infra, cujos resultados 
preliminares serão divulgados no Congresso em Belgrado, e todos os dados recolhidos 
encontrar-se-ão acessíveis a todos (salvaguardado o anonimato) para consulta quando 
necessários: 

https://docs.google.com/forms/d/1np4h_Gkzg2YeEVmAnzBZCT5owSEEUtWARxOJpsd
Z_X0/viewform?usp=send_form  

Encontrar-nos-emos no Congresso em Belgrado, com muitas inovações para partilha. 
Bom trabalho. 

Pelo ESP Residents Committee 

O vice-presidente 

Rui Caetano Oliveira 
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