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------------------------------------------------Acta número cinco
Aos doze dias do mês de Outubro de dois mil e oito, sob a presidência da Doutor Nuno 

Nogueira  Martins,  e  secretariada  pelo  mesmo,  reuniu  o  Conselho  Executivo  da  PONTOG  em 
Amesterdão, a propósito do 17th ESGE, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Foi discutida a versão final e foram elaboradas as alterações ao artigo que 
testemunha o envolvimento da PONTOG na reunião da ENTOG em Portugal no passado mês de 
Março de 2008.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dois – Procedeu-se à criação do programa preliminar do 1ºENMIGO, a realizar 
em Setembro de 2009, com o apoio científico da FSPOG.

Ponto três – As eleições do Executivo da PONTOG irão decorrer na segunda reunião do 
Colégio da Especialidade  em 2009 (Março),  após obtenção da respectiva permissão  do mesmo.

Ponto quatro – O Doutor Hélder vai estudar uma solução alternativa, mais económica, 
para a manutenção do site dos internos findo o contrato com a empresa actual.

Ponto cinco – Foi anunciada e discutido o esquema para a participação da PONTOG no 
Congresso Nacional de Ginecologia em 2009, englobando a criação de um programa de intercâmbio 
nacional de quatro dias a ser apoiado pela empresa Organon.

Ponto seis – A PONTOG foi convidada a participar formalmente na próxima reunião da 
FSPOG a decorrer em Janeiro de 2009 em Óbidos, onde deverá ser abordada também a questão do 
apoio financeiro à PONTOG, à semelhança do que se passa com a rede europeia.

Ponto sete – Decidiu-se o prazo para recolha do inquérito PTOGSQ como Dezembro de 
2008, para apresentação na supracitada reunião da SPG.

Ponto  oito  –  Foram  aprovados  novos  critérios  para  a  selecção  dos  internos  que 
participarão no intercâmbio da ENTOG, na Hungria em 2009.

Estiveram presentes os Doutores Hélder Ferreira e Nuno Nogueira Martins.
E nada  mais  havendo a  tratar,  deu-se por  encerrada  a  reunião,  da  qual  se  lavrou a 

presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada.

Lisboa, vinte de Outubro de 2008.

O 
Presidente:_____________________________________________________________________
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