CONFERÊNCIA DOS 20 ANOS

INSCRIÇÕES

Até 26/10/2007

Após 26/10/2007

Sócios

€250

€300

Não-sócios

€325

€375

A inscrição dá direito à participação nas sessões,
documentação, cafés e a um jantar a realizar no dia
da abertura dos trabalhos.

Jantar (acompanhantes) - €45

CONFERENCISTAS CONVIDADOS
Michael Drummond (U. York)
Robert Evans (U. British Columbia)
Patricia Danzon (U. Pennsylvania)

Nos 20 anos que decorreram desde que a APES
foi fundada, a Economia da Saúde em Portugal
mereceu a atenção crescente de académicos e
políticos
tendo
os
seus
especialistas
desenvolvido trabalhos de investigação e
intervido nos mais diversos debates sobre o
Sistema de Saúde Português. O caminho
percorrido foi longo e rico e a 10ª Conferência
constituirá uma ocasião para o confirmar.
Com efeito, espera-se que nela sejam
discutidos os principais problemas que têm
preocupado os investigadores nesta área com
especial relevância para a análise do caso
Português. Acresce que a conferência é aberta
a especialistas com formação académica e
inserção profissional diversificada fomentandose a abordagem multidisciplinar dos temas a
tratar.
Finalmente, para além da participação de
convidados estrangeiros e nacionais, prevê-se
a intervenção dos principais especialistas
Portugueses e incentiva-se a contribuição
(geralmente estimulante) dos que há menos
tempo tomaram contacto com a disciplina.

10ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE
ECONOMIA DA SAÚDE

ECONOMIA DA SAÚDE
1987-2007
http://www.apes.pt

Apelo a Comunicações

Informações
DATAS IMPORTANTES
Envio de resumos – 31/07/2007
Aceitação das contribuições – 07/09/2007

APES
Escola Nacional de Saúde Pública
Universidade Nova de Lisboa
Av. Padre Cruz
1600-560 Lisboa
§21 751 21 04

¬ 21 757 35 36

LISBOA

correio electrónico: apes@ensp.unl.pt

Fundação Calouste Gulbenkian

http://www.apes.pt/

22, 23, 24 de Novembro de 2007

Os resumos e textos das comunicações serão
disponibilizados na página web da APES.

Sócio da APES: SIM F NÃO F

Preencher e enviar para: APES,Escola Nacional de Saúde Pública, Av. Padre Cruz, 1600-560 Lisboa, Portugal

Os resumos a submeter à Conferência devem
apresentar Objectivos, Métodos, Resultados e
Conclusões, ser enviados em ficheiro de formato MS
Word para apes@ensp.unl.pt e não exceder as 500
palavras, excluindo o título e informação do(s)
autor(es).

(Os cheques devem ser emitidos à ordem da Associação Portuguesa de Economia da Saúde)

O Encontro incluirá apresentações por parte de
oradores convidados e também comunicações livres
seleccionadas pela Comissão Científica. Estas
últimas poderão ser apresentadas oralmente ou na
forma de poster (ver www.apes.pt). A selecção será
feita com base no mérito científico dos resumos.

Miguel Gouveia (Presidente)
Carlos Gouveia Pinto
Céu Mateus
Cláudia Furtado
Helena Szrek
João Norte
João Pereira
Miguel Vieira
Mónica Oliveira
Vítor Raposo

Junto envio o cheque nº_________________________ sobre o Banco____________________ no valor de €__________________

COMUNICAÇÕES

Comissão Organizadora

Jantar F Acompanhante F

•
•
•
•
•
•
•

email:_________________________________________________

•
•
•
•

Tel:________________________________

•

____________________________________________C.P. ___________-_________ Cidade:________________________________

•
•

João Pereira (Presidente)
Ana Escoval
Ana Sofia Ferreira
Armando Brito e Sá
Carlos Gouveia Pinto
Cristina Sampaio
Fernando Leal da Costa
Isaura Vieira
Jorge Simões
José Ferraz Nunes
Manuel Delgado
Marisa Miraldo
Miguel Gouveia
Nuno Sousa Pereira
Óscar Lourenço
Pedro Lopes Ferreira
Pedro Pita Barros
Ricardo da Luz
Rui Nunes
Sofia Silva

Morada______________________________________________________________________________________________________

•

Estilos de vida e factores de risco em saúde
Desigualdades sociais e determinantes de
saúde
Equidade na prestação e financiamento em
saúde
Política e sistemas de saúde
Financiamento e sustentabilidade do sistema
de saúde
Modalidades de pagamento a prestadores e
instituições
Mercados e regulação de serviços de saúde
Economia do sector hospitalar
Empresarialização e parcerias na saúde
Procura de cuidados de saúde e taxas de
utilização
Seguros de saúde-públicos e privados
Custos da doença e impacto orçamental
Avaliação económica de tecnologias da saúde
Medição de resultados e qualidade de vida
Farmacoeconomia
Regulação do mercado de medicamentos
Econometria aplicada à saúde

Função: ___________________________ Local de Trabalho__________________________________________________________

•
•

Nome:_______________________________________________________________________________________________________

Comissão Científica

Boletim de Inscrição

A 10ª Conferência Nacional de Economia da Saúde é
aberta a todos os temas no âmbito da Economia da
Saúde, entre os quais:

Lisboa, 22-24 de Novembro de 2007

ORGANIZAÇÃO

10ª CONFERÊNCIA NACIONAL de ECONOMIA da SAÚDE

TEMAS

