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Curso Avançado de Coordenação de Transplantes 

6º Curso TPM Portugal 

Local a definir 
26 a 29 de março de 2019 

 

Objetivos  
Otimizar a capacidade de doação de órgãos, tecidos e células para transplantação em 
Portugal, de modo a responder às necessidades dos doentes no âmbito da 
oportunidade e equidade em saúde e de proporcionar melhor qualidade de vida às 
populações (Portaria n.º 357/2008, de 9 de Maio):  

 Formação dos Coordenadores Hospitalares de Doação 
 Formação dos Coordenadores de Colheita e Transplantação 
 Divulgação das melhores práticas 
 Enquadramento no modelo Europeu 

 

Organização do Curso 

Organização e Divulgação 
IPST 
Idiomas: Português; Castelhano 
 

Responsabilidade de conteúdos 
TPM – DTI Foundation  

 

Metodologia 
Aulas teóricas e simulações práticas que garantam a aprendizagem dos conteúdos 
Duração: 3,5 dias 

Material didático específico 
TPM – DTI Foundation 
Material docente: documentação e utilização nas equipas de práticas 
Desenho de documentos para a avaliação, fatores chave de êxito e retorno de 
informação 
Certificação académica pela Universidade de Barcelona 

 

Equipa Docente 
Professores TPM Internacionais (número a definir) 
1 Coordenador do Curso TPM 
Professores nacionais (número a definir) 
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Destinatários 
Médicos e enfermeiros que estejam ou venham a estar envolvidos nas atividades de 
doação 
Nº de Formandos – 50 
Modalidade: Formação em serviço 
Responsabilidade de deslocação e alojamento: Hospitais envolvidos na doação de 
órgãos e tecidos 

  

Orçamento  

 
Custos estimados para a realização do Curso de TPM 

      
  Hotel do 

Templários 
(2009) 

Hotel Mélia 
Aldeia dos 
Capuchos 

(2011) 

Hotel Sana 
Metropolitan 

(2013) 

Hotel Golf Mar 
(2014) 

Hotel Golf Mar 
(2017) 

2019 (média 
dos anos 

anteriores) 

Alojamento 16.750,00 € 6.600,00 € 8.866,92 € 8.469,00 € 15.960,00 € 11.174,32 € 

Refeições 11.600,00 € 7.880,00 € 5.159,20 € 7.708,56 € 12.776,37 € 7.239,00 € 

Salas 4.188,00 € 0,00 € 1.066,66 € 2.446,40 € 1.320,00 € 1.415,18 € 

Audiovisuais 4.692,00 € 4.622,00 € 2.988,89 € 4.730,00 € 1.375,25 € 4.133,53 € 

TOTAL 37.230,00 € 19.102,00 € 18.081,67 € 23.353,96 € 31.431,62 € 23.962,04 € 

 
Ao montante previsto para a formação 2019, constante da tabela acima, acrescem 
ainda os seguintes custos: 

 Aquisição do curso: 32.000,00 € (de acordo com o que consta da proposta de 
acordo a celebrar entre as duas instituições) 

 Viagens para os professores TPM internacionais (custo em 2017: 1.616,48€) 
 Transporte do material para sessões práticas (custo de 2017: 1.450,00€) 

 
Se, a cada participante, for cobrado o valor de 800€, no qual estão incluídos 
inscrição, alojamento e refeições no período do curso, para um total de 50 
participantes, prevê-se assim um income para o IPST de 40.000 €. 
 
Os montantes apresentados nesta nota para o ano 2019 foram calculados com base 
na média dos custos dos cursos dos anos anteriores, estando sujeito a alterações de 
acordo com os preços de mercado para estadia, alimentação e viagens, programa do 
curso, respetiva duração do mesmo e número de participantes. 


