
REGULAMENTO CARDIO4ALL 2022

O Cardio4ALL é uma iniciativa de formação médica contínua que organiza cursos de formação (presenciais e online) e eventos de 
formação científica. 

Nos dias 20 e 21 de outubro de 2022 vai decorrer o Cardio4ALL 2022 em formato hibrido (presencial ou online). 

 

À semelhança das edições anteriores, este evento será marcado por três vetores principais: 

1. Qualidade da formação, trazendo as últimas guidelines e a mais recente evidência científica, de uma forma prática e orientada para a 
prática clínica;  

2. Interatividade, uma vez que todas as sessões serão baseadas em casos clínicos do dia-a-dia, com possibilidade de participação ativa de 
todos através da utilização de televoter; 

3. Foco na prática clínica, ou seja pretendemos que tanto os temas como a forma como são abordadas sejam focadas nas necessidades 
da prática clinica diária, dando aos formandos novas ferramentas para melhorarem o diagnóstico e tratamento da doença cardiovascular.

As inscrições no Cardio4ALL 2022 são efetuadas através do nosso website. 

Existem dois tipos de inscrições: 

1. Inscrição presencial que dará acesso às sessões na Alfândega do Porto incluindo almoços. Este formato dará posteriormente acesso às 
gravações das sessões cerca de 1 semana após o evento. 

2. Inscrição em formato digital, que dará acesso ao vivo às sessões através do website, incluindo a participação interativa a partir de casa. 
Este formato também dará posteriormente acesso às gravações das sessões cerca de 1 semana após o evento. 

 

Ambos os modelos de inscrição darão acesso ao respetivo certificado de participação para efeitos curriculares. 

O preço standard de inscrição individual presencial é de 250€, devendo ser feita através do website. 

O preço standard de inscrição individual virtual é de 200€, devendo ser feita através do website. 

O preço standard de inscrição presencial através de empresas é de 250€, devendo ser feita através do email 
secretariado@phormulagroup.com.  

O preço standard de inscrição virtual através de empresas é de 200€, devendo ser feita através do email 
secretariado@phormulagroup.com.  

 

Os inscritos no formato digital receberão por email um código para acesso ao evento, código este que é pessoal e deverão guardar para 
utilização futura sempre que queiram aceder à plataforma do evento.

De forma a tornar o evento acessível a todos os profissionais, criamos tarifas especiais de inscrição designadas “Early Fee”. 

Esta inscrição, que pode ser para o formato presencial ou digital, dará acesso aos mesmos benefícios e ao certificado de participação. 

Esta tarifa é exclusiva para inscrições efetuadas e pagas pelo próprio profissional de saúde, não podendo ser utilizadas inscrições via 
indústria farmacêutica ou similares. 

É uma tarifa especial e não reembolsável.

Este ano o Cardio4ALL abrange temas de todo o continuum cardiovascular. 

O programa completo do evento será publicado em cardio4all.pt.

INTRODUÇÃO E ÂMBITO

INSCRIÇÕES

INSCRIÇÕES EARLY-FEE

PROGRAMA CIENTÍFICO

1

2

3

4

Partilha. Atualização. Prática Clínica.

Em caso de dúvida, a melhor forma de entrar em contacto connosco é através do email secretariado@phormulagroup.com


