
 

 

 

 

 

 

 
Caros Sócios e Amigos da SPGH, 
  
Como é do Vosso conhecimento, este ano a 24ª Reunião Anual da SPGH é virtual e decorrerá a 20 de 

novembro. A Comissão Científica da SPGH com a colaboração das restantes Comissões desta Sociedade e o 

apoio da Direção, preparou o programa da reunião visando, por um lado, proporcionar a melhor 

atualização técnico-científica, e por outro, valorizar a investigação, o diagnóstico e o desenvolvimento 

tecnológico nacional, atendendo também ao contexto global em que vivemos. Assim, o programa inclui 

duas keynote lectures de grande atualidade e relevo, uma sobre doenças raras e a outra sobre 

imunogenética, proferidas, respetivamente, pelos investigadores globalmente reconhecidos -  Profª Kym 

Boycott (University of Ottawa, Canadá) e Prof. Jean-Laurent Casanova (The Rockefeller University, New 

York, USA), e integra também uma mesa redonda de Bioética que se afigura empolgante. 

  

Complementarmente, pretende-se também valorizar na nossa reunião anual, as diversas áreas da Genética 

Humana desenvolvidas no nosso país, proporcionado à audiência comunicações orais, selecionadas de 

entre os trabalhos/resumos submetidos à Reunião. Estes trabalhos serão candidatos aos prémios, já 

tradicionais na nossa Sociedade, nas áreas da investigação básica, investigação clínica e genética clínica.  

Os trabalhos selecionados para painéis, também terão ampla divulgação, dado que serão apresentados em 

formato de ePoster com uma curta apresentação oral. Por outro lado, todos os resumos selecionados pela 

Comissão Científica serão submetidos à revista “Medicine®” para publicação.  

  

Gostaríamos também de alargar horizontes, pelo que teremos muito gosto em contar com a presença, na 

nossa reunião anual, de quem desenvolve estudos noutras áreas da ciência e que contribui, direta ou 

indiretamente, para o avanço do conhecimento em Genética Humana.  

 

No dia 20 de novembro, estaremos de braços abertos para vos receber na 24ª Reunião Anual da SPGH, 

para partilhar os vossos trabalhos científicos, para rever amigos e colaboradores, dar e receber sorrisos. 

Embora virtualmente, são todos bem-vindos. 

  
 

A Direção efetiva da SPGH, 

João Gonçalves 

Presidente efetivo da SPGH 

 


