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MODALIDADES DE INSCRIÇÃO 

Caso esteja interessado em participar no V Congresso Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem, poderá escolher a modalidade de 

inscrição que mais se adequa a si. 

Poderá também inscrever-se para os almoços que se realizarão nas instalações da Escola Superior de Saúde de Santarém nos dias 20 e 21 

de Abril e no Jantar no local a confirmar da noite de 20 de Abril. 

Assim, serão descritos, de seguida, as diferentes modalidades de inscrição disponíveis: 

ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTARÉM  (1º e 2º Ciclo): 

 Inscrição no Congresso, com 2 workshops incluídos – Gratuito 

 Jantar no dia 20 de Abril (Local a Designar)   – 15 euros 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCunh9WWxwb32BThm610MTeHq6-Yk0HpXMKeRdBltqDR0yXA/viewform


 Almoços de dia 9 e 10 de Abril – 2,60 euros/almoço 

Os estudantes interessados em participar no(s) almoço(s) e no jantar, deverão proceder ao pagamento do(s) mesmo(s) por transferência 

bancária para a conta do Congresso (Informação presente na Ficha de Inscrição). 

ESTUDANTES DE OUTROS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

 Inscrição no Congresso, com 2 workshops incluídos – 45 euros 

 Inscrição no Congresso – 35 euros 

 Inscrição em 2 Workshops – 20 euros 

 Jantar do Congresso (dia 20 de Abril) –  15 euros 

 Almoço de trabalho (20 de Abril) – 8 euros 

 Almoço de trabalho (21 de Abril) – 8 euros 

 Inscrição no Congresso, com 2 workshops incluídos + Refeições (Almoços do dia 20 e 21 de Abril + Jantar no dia 20 de Abril) – 70 

euros 

PROFISSIONAIS 

 Inscrição no Congresso, com 2 workshops incluídos – 50 euros 

 Inscrição no Congresso – 40 euros 

 Inscrição apenas num workshops – 15 euros 

 Inscrição em 2 workshops – 25 euros 

 Almoço de trabalho (20 de Abril) – 8 euros 

 Almoço de trabalho (21 de Abril) – 8 euros 



 Jantar no dia 20 de Abril – 15 euros 

 


