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Julho, 2016 

Caros Colegas, 

 

O 11º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global vai 

realizar-se de 9 a 12 de Fevereiro de 2017, em Vilamoura. Em meu nome, da 

comissão organizadora e da direcção da SPH dou-vos as boas-vindas. 

O êxito das edições anteriores dá-nos o estímulo para continuar a organizar 

um evento destas dimensões, mas também a responsabilidade de manter a 

qualidade científica alcançada ao longo dos anos. Esperamos estar à altura e 

continuar a merecer a vossa participação e aderência. 

Sendo um dos principais eventos vocacionados para debater os problemas 

relacionados com a hipertensão arterial e risco cardiovascular, em todas as 

suas vertentes, é nosso objetivo manter o elevado padrão de qualidade, 

abordando temas variados que partilham o conhecimento científico e 

experiência clínica, quer nacional quer internacional. 

À semelhança de edições anteriores, também este ano temos algumas 

novidades e inovações. Teremos pela primeira vez a colaboração das 

Sociedades Eslovena e Romena de Hipertensão, dando continuidade e 

alargando a internacionalização do congresso e da SPH. Também pela 

primeira vez iremos ter Cursos Pré-Congresso a realizar na 5ª feira de 

manhã. 

Esperamos organizar um congresso do vosso agrado e cujo êxito depende 

da vossa participação ativa, quer com a submissão de trabalhos quer com a 

vossa presença. 

 

Deixamos aqui o primeiro convite e até Vilamoura.  

  

 José Mesquita Bastos   Cristina Alcântara 

 Presidente do Congresso   Presidente da Comissão Organizadora 
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