
NOME: 

FUNÇÃO: 

INSTITUIÇÃO:

TEL.:                                                                                            FAX: 

EMAIL: 

ACOMPANHANTE: SIM          NÃO 

TENCIONA APRESENTAR COMUNICAÇÃO? SIM          NÃO 
QUAL O TEMA? 
 

GOSTARIA DE SER COMENTADOR DE UMA DAS APRESENTAÇÕES? SIM          NÃO 
QUE TEMAS PODERIA COMENTAR? 

5º WORKSHOP
ECONOMIA E POLÍTICA DE SAÚDE
FIGUEIRA DA FOZ, 5 E 6 SETEMBRO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

A APES vai realizar nos dias 5 e 6 de Setembro 
no Sweet Atlantic Hotel na Figueira da Foz 
o 5º Workshop APES: Economia e Política de Saúde. 
---
O workshop destina-se aos associados da APES e tem como 
objectivo a apresentação de trabalhos num formato que 
permite uma discussão mais aprofundada – 20 minutos 
para exposição, 15 minutos para comentário e 15 minutos 
para debate com a assistência.
---
Os autores interessados em apresentar trabalhos no 
5º Workshop APES devem enviar o seu trabalho por correio 
electrónico para apes@ensp.unl.pt até dia 31 de Maio 
de 2014. Os trabalhos a submeter devem ter o formato 
de um artigo científico com cerca de 15-20 páginas. 
---
A selecção de comunicações será feita com base no mérito 
científico do trabalho e na sua relevância para a Economia 
e Política da Saúde. A decisão sobre a aceitação será 
comunicada aos autores até 14 de Julho de 2014. 
---
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 25 Agosto de 2014 
(preencher formulário em formato pdf e enviar por e-mail 
para apes@ensp.unl.pt ou fax – 21 757 35 36).

O número máximo de participantes é de 45. 
A selecção será feita pela seguinte ordem: 
a) apresentadores e comentadores (até 10 pessoas); 
b) organizadores (até 10 pessoas); 
c) outros sócios da APES (restantes vagas). 
No caso de o número de interessados exceder o número 
de vagas os participantes abrangidos pela alínea c) 
serão seleccionados por ordem de inscrição.
---
DATAS IMPORTANTES
Envio de comunicações: Até 31 de Maio de 2014
Aceitação das comunicações: Até 14 de Julho de 2014
Data limite de inscrições: Até 25 de Agosto de 2014
---
COMISSÃO CIENTÍFICA
Céu Mateus, Lara de Noronha e Ferreira, 
Óscar Lourenço, Sofia Nogueira da Silva
---
COMISSÃO ORGANIZADORA
Óscar Lourenço, Sofia Vaz
---
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@ensp.unl.pt | fax: 21 757 35 36

Organização

Patrocinadores

O preço da inscrição no Workshop é de €60. 
O alojamento e refeições são gratuitos para os sócios da APES. 
Os acompanhantes deverão pagar as respectivas refeições 
e o acréscimo no preço do alojamento.

Dado que o número de participantes é limitado, solicita-se 
que apenas se inscrevam os sócios que efectivamente 
possam participar durante todo o período da reunião 
(tarde de 6ª feira e Sábado).

GUARDE O FICHEIRO PDF COM O SEU NOME E DEPOIS DE PREENCHIDO ENVIE POR E-MAIL PARA APES@ENSP.UNL.PT 
OU POR FAX PARA 21 757 35 36. SÓ SERÃO ACEITES INSCRIÇÕES RECEBIDAS ATÉ DIA 25 DE AGOSTO DE 2014. 

O pagamento pode ser feito mediante o envio de cheque 
no valor de €60 para a APES; ou em alternativa, 
através de transferência bancária, 
para o NIB 003504130003368993081.

No caso de adoptar a modalidade de transferência bancária, 
solicita-se que envie por e-mail (apes@ensp.unl.pt) 
o comprovativo da mesma, com a indicação do seu nome, 
data da operação e o banco de origem do pagamento.
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