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Membro da Direção da SPORL / Tesoureiro

Caros Colegas,
Passaram dois anos e meio desde que esta direção tomou
posse e assumi as funções de Tesoureiro da SPORL-CCF.
No nosso manifesto eleitoral propusemo-nos garantir a
estabilidade financeira da nossa Sociedade de forma a
honrar o espólio financeiro (e não só) que o esforço de
todos os sócios nos legaram.
Têm sido tempos em que as restrições financeiras e legais
têm dificultado o apoio dos nossos principais parceiros
à SPORL-CCF e em que a conjuntura financeira mundial
condiciona o rendimento das nossas aplicações. Por outro
lado, as imposições europeias limitando a realização
de congressos e reuniões em determinados locais e
dificultando as formas de apoio dos patrocinadores
contribuíram para o aumento de algumas parcelas das
despesas e diminuição de algumas receitas na realização
dos nossos congressos, reuniões e publicações.
Acertos foram efetuados, mas algumas premissas
pensamos que foram mantidas: o incentivo à formação
dos colegas do Internato e Especialistas foi mantido;
a periodicidade e qualidade da revista e jornal ORL foi
agilizada; a qualidade científica e conforto do congresso
anual bem como das reuniões não foram alterados; as
comissões de sub-especialidade foram promovidas.
Por vezes, perante dificuldades de financiamento, a
direção decidiu substituir-se aos patrocinadores e manter
as ações programadas, como a Reunião do Interno, as
Bolsa ORL ou os Prémios da Revista e Congresso, mesmo
com impacto nas despesas anuais.

Com a capacidade reconhecida dos sócios da SPORLCCF diretamente envolvidos e com a adesão prevista
(e já verificada), perspetiva-se um encaixe financeiro
significativo compensando largamente os investimentos
necessários.
Apesar destas dificuldades, conseguimos manter os
resultados anuais estáveis, tendo atingido no último
exercício anual resultados positivos. Este ano, com os
resultados do congresso anual já apurados, podemos
perspetivar a continuação das nossas contas no verde.
Tudo isto foi facilitado pelo aumento muito significativos
de novos sócios e pelos reingressos no universo SPORLCCF e, por outra parte, só foi possível pela entusiástica
adesão dos sócios da SPORL-CCF aos eventos por nós
realizados e patrocinados.
Só com cada vez mais sócios ativos e participativos a
SPORL-CCF terá poder para ultrapassar as dificuldades,
ser interessante para cativar investimentos dos nossos
patrocinadores e, uma vez financeiramente estável,
focar-se nos objetivos estatutários que nortearam a sua
fundação.
A todos os sócios e patrocinadores da SPORL-CCF o meu
bem-hajam!

Como sabemos, nos próximos dois anos vão decorrer
em Portugal dois dos principais e maiores congressos
europeus (o ESPO2016 e o ESPCI2017) aos quais a SPORLCCF decidiu associar-se e patrocinar financeiramente.
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