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A SPACE é uma associação científica portuguesa, criada
por médicas e médicos voluntári@s, que visa promover a
literacia e o diálogo sobre o potencial uso terapêutico de
substâncias psicadélicas.
Para a plena concretização destes objectivos, a SPACE
propõe-se a ser uma comunidade aberta a todas as
pessoas que partilhem do interesse científico por esta área.
Tratando-se de uma associação sem fins lucrativos, a SPACE
será subsidiada através de cotas anuais e donativos que
permitam a realização dos objectivos a que se propõe.

condições
gerais

Ao tornares-te membr@ da SPACE estás a contribuir
directamente para o crescimento da comunidade, para o
enriquecimento do diálogo sobre saúde mental e
substâncias psicadélicas em Portugal, e assim, para que
estes objectivos se cumpram.
Neste sentido, a SPACE está receptiva a todas as sugestões,
partilhas e participações d@s seus membr@s, que encoraja a
terem um papel activo.

CONSIDERAMOS QUE A PARTILHA DE
EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS É A
CHAVE PARA A EDIFICAÇÃO DE UMA
COMUNIDADE CONSISTENTE

Estamos, por isso, abertos a colaborações com membr@s
que nos ajudem na concretização dos objectivos a que nos
propomos. Caberá aos representantes dos órgãos sociais
da SPACE considerar as colaborações propostas e
dinamizar a concretização daquelas seleccionadas.

As propostas deverão ser enviadas para o endereço
membros@space.com.pt

actividades (in)formativas

@s membr@s têm acesso gratuito a diversas actividades
(in)formativas, que estarão disponíveis no nosso website.
Disponível desde o segundo semestre de 2021, está o primeiro
curso formativo pela SPACE "Saúde Mental e Psicadélicos: Curso
Introdutório", constituído por quatro módulos, cujos vídeos podem
ser visualizados on demand. Assim que completada a avaliação
final, será enviado um certificado.
Este é um curso acreditado cientificamente pela
sociedade portuguesa de psiquiatria e saúde mental

newsletter mensal

Receberás gratuitamente no teu endereço de email, uma
newsletter mensal, composta por uma selecção de conteúdos a
destacar publicações científicas, eventos, notícias e conteúdos
audiovisuais relacionados com substâncias psicadélicas.
eventos

Pretendemos dinamizar diferentes tipos de eventos, presenciais e
online. @s membr@s da comunidade SPACE poderão aceder a
alguns dele gratuitamente, ou obter descontos exclusivos na
inscrição de outros.
Está já em curso o Ciclo de Webinares de 2022, exclusivo para
membr@s.

valores

5€
jóia inicial

+

15€
quota anual

Somos uma associação sem fins lucrativos. Pretendemos que
esta comunidade seja acessível a tod@s, pelo que
estipulámos um valor simbólico para a jóia inicial e quota
anual. Estes valores serão geridos em conformidade com a
informação disposta nos estatutos da SPACE, que podem ser
consultados no website.

Como posso tornar-me membr@?
Para te tornares membr@ da SPACE, tens de aceder ao nosso
website - www.space.com.pt. Na secção "Tornar-se membr@"
deverás ler as "Condições Gerais" e posteriormente aceder ao
formulário de inscrição, seguindo todos os passos indicados.
Todos os dados fornecidos são confidenciais e não serão
divulgados. Durante o registo deverás fornecer os dados
pessoais solicitados para que possa ser emitido o recibo, de
acordo com a legislação em vigor da Autoridade Tributária
Posteriormente ao teu registo, alguns dados adicionais poderão
ser solicitados de forma a podermos caracterizar (de forma
genérica) @s membr@s da nossa comunidade.
Deverás, conforme indicado, realizar a transferência de 20€
(5€ correspondentes à jóia inicial, e 15€ à quota anual) para o
IBAN da SPACE e enviar o comprovativo de transferência por
email (membros@space.com.pt).
Receberás um email a confirmar a tua inscrição num prazo
máximo de dez dias.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA

Nome: SPACE SOC PORT DE APLIC CLINICA ENTEOGE

IBAN: PT50 0018 0003 53745063020 56
BIC: TOTAPTPL

CONTACTO PARA DÚVIDAS SOBRE
MEMBR@S ASSOCIAD@S
membros@space.com.pt

