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Como Participar no Congresso Nacional de Estomaterapia 
APECE 2022 

Caros colegas, temos o privilegio de estar a organizar o nosso evento nacional onde 
pretendemos reunir em segurança todos Enfermeiros de Estomaterapia. Para tal 

estamos a implementar as medidas necessárias, no local do evento, de acordo com os 
requisitos e indicações da DGS. 

Contamos com a vossa colaboração e compreensão para o cumprimento das medidas 
necessárias durante o evento 

As inscrições para o evento são obrigatórias e estarão disponíveis apenas através do site da 
APECE a partir do dia 1 dezembro de 2021:  

www.estomaterapia-apece.pt 

Encontrará junto da divulgação do evento o programa científico, o regulamento de submissão de 
trabalhos científicos e a possibilidade de se candidatar a bolsas com patrocínio comercial. 

Para se inscrever selecione a opção inscreva-se aqui e será remetido para um registo digital de 
candidatura onde submeterá a sua inscrição digital. 

Por motivos logísticos o formulário de inscrição encerra no dia 11.02.2022 às 23h59. 

Relembramos que: 

• Os campos de preenchimento são obrigatórios e a ausência de preenchimento poderá 
inviabilizar a inscrição. 

• Deverá realizar apenas um registo digital de inscrição por pessoa.  

• O email de registo é o mesmo para o qual será enviada toda a documentação/certificação 
de presença no evento. 

• Só serão validadas inscrições como sócios ativos (os sócios com quotas regularizadas até 
2021). 

• Só serão emitidos certificados de presença aos participantes que efetuem o check in 
presencial no congresso. 

 

 

 

 

http://www.estomaterapia-apece.pt/
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➢ INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO 
 
Valor de inscrição no congresso até 4 fevereiro 2022 às 23h59: 
 

• Sócios – 40 euros 

• Não sócios – 45 euros 

• Alunos do Curso de Licenciatura em Enfermagem – 30 euros 

• Alunos da Pós-Graduação em Estomaterapia – Inscrição gratuita 
(Frequência em unidades de ensino superior com protocolo com a APECE: Universidade Católica 

Portuguesa) 
 

Valor de inscrição no congresso de 5 a 11 fevereiro 2022 às 23h59 – 50 Euros 

 

 

➢ INSCRIÇÃO PARA O JANTAR DO CONGRESSO 
 

• Até 11 fevereiro 2022 às 23h59 - Jantar – 30 euros 

 

➢ INSCRIÇÃO PARA WORKSHOP (WS) PRÉ-CONGRESSO 
(PRESENCIAL) 
 
De 1 dezembro 2021 a 4 fevereiro 2022 às 23h59: 

▪ Sócios:  1 WS – 15 Euros; 2 WS – 20 Euros 

▪ Não sócios: 1 WS – 20 Euros; 2 WS – 30 Euros 

 

De 5 a 11 Fevereiro2022 às 23h59: 

▪ 1 WS – 30 euros; 2 WS – 40 euros 

Limite de 20 inscrições por cada Workshop.  
A seleção será realizada de acordo com a ordem de chegada das inscrições. 
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➢ PAGAMENTO: 
 
A inscrição só será validada depois do respetivo pagamento que poderá ser feito através de 
referência Multibanco. 
 
Os pedidos de cancelamento de inscrição deverão ser solicitados pelo seguinte email:  

congresso@estomaterapia-apece.pt 
 

O reembolso será efetuado por transferência bancaria, nos seguintes moldes: 
 

• Até às 23h59 de dia 16.01.2022 – reembolso completo 

• Das 23h59 de dia 16.01.2022 às 23h59 de dia 11.02.2022 – 50% do valor de inscrição 

• Posterior às 23h59 de dia 11.02.2022 – sem direito a reembolso  

Nota: Os reembolsos serão realizados após o evento. 
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