
Condições Especiais de Associação á SPF 

2020→ 
 

Membros Associados (estudantes) 
Quotização anual – 20 €, incluindo: 

a) acesso preferencial para formação avançada organizada pela SPFis incluíndo: 

i. Acesso GRATUITO a iniciativas de formação (seminários; cursos breves, outras) até 

10 créditos ECTS / ano; 

ii. 50% de desconto em iniciativas subsequente, uma vez excedidos os 10ECTS; 

iii. Inscrição GRATUITA em Congresso / Simpósio / Jornadas, mesmo que internacional, 

desde que a SPF seja o organizador principal   
(pode existir limite de inscrições para associados; não inclui atividades de caracter social se previstas) 

b) condições especiais de acesso em iniciativas de formação organizadas por parceiros da SPFis 

(desconto variável); 

c) acesso de “sócio – estudante” para iniciativas co-organizadas por outras sociedades 

congéneres; 

d) acesso a Prémios e a Bolsas de mobilidade partilhadas por sociedades congéneres, nacionais 

e estrangeiras, membros da FEPS (Federação Europeia de Sociedades de Fisiologia); 

e) conhecer os últimos avanços na área da fisiologia, através do acesso GRATUITO à Newsletter 

da SPFis, FEPS e de outras sociedades com as quais a SPFIS estabelece essa parceria de 

partilha de informação; 

f) networking com investigadores, profissionais e empresas que têm como interesse comum a 

área de fisiologia. 

 

Membros Titulares 
Quotização anual – 40 €, incluindo: 

a) acesso preferencial para formação avançada organizada pela SPFis incluindo: 

a. Acesso GRATUITO a iniciativas de formação (seminários; cursos breves, outras) até 

 5 créditos ECTS / ano; 

b. 50% de desconto em iniciativas subsequente, uma vez excedidos os 5 ECTS; 

b) condições especiais de acesso em iniciativas de formação organizadas por parceiros da SPFis 

(desconto variável); 

c) acesso de “sócio” para iniciativas co-organizadas por outras sociedades congéneres; 

d) conhecer os últimos avanços na área da fisiologia, através do acesso GRATUITO à Newsletter 

da SPFis, FEPS e de outras sociedades com as quais a SPFIS estabelece essa parceria de 

partilha de informação; 

e) networking  privilegiado com investigadores, profissionais e empresas que têm como 

interesse comum a área de fisiologia. 



Membros Coletivos 
Quotização anual – 250 €, incluindo: 

 

a) oferta de 1 inscrição como sócio individual a um dos membros da empresa; 

b) suporte à SPF inserível no mecenato científico; 

c) presença do logotipo da empresa na página web da sociedade no rodapé de “Apoios / 

Mecenato “; 

d) auscultação preferencial quanto aos temas a elencar nas actividades de formação 

organizadas pela SPFis; 

e) escolha preferencial como parceiros na organização de eventos e actividades de formação 

nas áreas de actuação da empresa/organização; 

f) condições especiais de participação nos eventos organizados pela SPFis * como: 

i. cursos de actualização; webinares (desconto de 50 a 100% para um número definido 

de inscrições); 

ii. congressos internacionais (desconto de 30 a 60 % para um número definido de 

inscrições; condições preferenciais de custo para área de exposição física); 

* aplicável apenas nas iniciativas em que a SPF é o organizador principal.   

g) possibilidade de apoio da SPFis aos eventos organizados pela empresa, associando o 

logotipo da sociedade ao evento e beneficiando de divulgação pelos associados da SPFis 

(sujeito a candidatura e aprovação pela Direcção da SPFis); 

h) networking com outros profissionais e académicos que têm como interesse comum o 

desenvolvimento da área de fisiologia; 

i) conhecer os últimos avanços na área da fisiologia, através do acesso GRATUITO à Newsletter 

da SPFis, FEPS e de outras sociedades com as quais a SPFIS estabelece essa parceria de 

partilha de informação. 

 

Aprovado em reunião da Direcção.  

Dezembro.2020 


