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Cara/o Colega 

Vimos convidá-lo a participar no próximo Congresso Global de Investigação Qualitativa em 

Saúde (GCQHR), um movimento de investigadores que partilham a prática de investigação 

qualitativa em saúde entre si e com os profissionais de saúde, com a finalidade de melhorar 

a qualidade da clínica, gestão e investigação nesta área. Depois de se terem reunido em 

diferentes partes do mundo desde 2010, voltam à Europa, no próximo mês de maio, em 

Portugal.  

Vai ter a oportunidade de comunicar com colegas com diferentes experiências profissionais, 

num ambiente multidisciplinar, no centro de Lisboa, uma cidade moderna, cheia de 

tradições. 

Propomos-lhe a leitura do folheto anexo. Repare na variedade de organismos de 

investigação que apoiam o 5º Congresso Global, na lista de membros da Comissão 

Científica e no programa previsto. Vai encontrar-se com a Professora Janice Morse (USA) e 

a Professora Denise Jodelet (França), as nossas convidadas especiais e poderá discutir 

com peritos que investigam temáticas  da área da saúde. Pode participar com os seu 

estudos de investigação ou não. Encontra informação detalhada no sítio 

http//www.apenfermeiros.pt e respostas às suas questões através do e-mail 

investigaenf@gmail.com.  

- Data limite para receber resumos: 15 de Fevereiro 

- Línguas aceites: Português, Inglês, Francês e Espanhol (ver condições) 

- Preços especiais para estudantes (dos três níveis) e para inscrições nos dois eventos 

Depois de participar no 5º Congresso Global poderá decidir ficar mais uns dias inscrevendo-

se na 14ª Conferência Internacional de Investigação em Enfermagem, ambos eventos 

organizados pela Associação Portuguesa de Enfermeiros. 

Agradecemos que partilhe este anúncio com os seus contactos. 

Até Lisboa!  

Em nome da Comissão Científica 

Marta Lima-Basto,  

Janeiro 2017 


