APELO A COMUNICAÇÕES E INSCRIÇÕES
A APES vai realizar entre os dias 28 e 30 de setembro no Palace Hotel & Spa
Termas de São Tiago, em Penamacor, o 7º Workshop APES: Economia e
Política de Saúde.
O workshop destina-se aos associados da APES e tem como
objetivo a apresentação de trabalhos num formato que permite
uma discussão mais aprofundada – 25 minutos para exposição, 20
minutos para comentário e 15 minutos para debate com a assistência.
Os autores interessados em apresentar trabalhos no 7º Workshop APES
devem enviar o seu trabalho por correio eletrónico para apes@apes.pt até
dia 20 de junho de 2018. Os trabalhos a submeter devem ter o formato
de um artigo científico com cerca de 15-20 páginas.
A seleção de artigos para apresentação será feita com base no mérito
científico do trabalho e na sua relevância para a Economia e Política da
Saúde, incluindo estudos metodológicos ou empíricos no contexto português
ou internacional. O Workshop destina-se a trabalhos em curso. A decisão
sobre a aceitação será comunicada aos autores até dia 16 de julho de
2018.
Os participantes apenas terão a seu cargo uma pequena taxa de inscrição
no valor de €60, ficando as despesas de alojamento por conta da organização
e patrocinadores. As inscrições estão abertas até ao dia 12 setembro de
2018 neste link.
O número máximo de participantes é de 50. A seleção será feita pela
seguinte ordem: a) apresentadores e comentadores (até 10 pessoas); b)
organizadores e convidados (até 10 pessoas); c) outros sócios da APES
(restantes vagas). No caso do número de interessados exceder o número de
vagas, os participantes abrangidos pela alínea c) serão selecionados por
ordem de inscrição.

DATAS IMPORTANTES
Envio de comunicações - Até 20 de junho de 2018
Resultado da avaliação dos artigos - Até 16 de julho de 2018
Data limite de inscrições – Até 12 de setembro de 2018

COMISSÃO CIENTÍFICA
Sara Ribeirinho Machado
Magda Aguiar
Ricardo Gonçalves
Luís Nobre Pereira

COMISSÃO ORGANIZADORA
Ricardo Gonçalves
Céu Mateus

SECRETARIADO
Ana Cardoso
Associação Portuguesa de Economia da Saúde
Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade Nova de Lisboa
Avenida Padre Cruz - 1600-560 Lisboa
e-mail: apes@apes.pt // Tel: 217 512 104

