
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensagem de Boas Vindas 

 

Estimadas e estimados participantes, 

 

É com elevada satisfação que vos aguardamos na luminosa cidade de Lisboa, para em conjunto darmos vida ao XIII 

Fórum Internacional de Úlceras e Feridas (Fórum), este ano sob o tema: O doente no centro do processo de 

construção da saúde. 

 

A ELCOS – Sociedade Portuguesa de Feridas, realiza o maior fórum internacional sobre feridas em Portugal, 

convocando a prática clínica, a academia e a investigação, para numa reunião científica interdisciplinar de elevada 

riqueza. O Fórum é um evento marcante na agenda de muitos colegas quer em Portugal, quer além-fronteiras.  

 

O XIII Fórum convoca a reunião do pensamento científico plural que se produz em torno da prevenção e tratamento 

de feridas, para um diálogo de elevado interesse e atualidade, considerando a diversidade das disciplinas em 

presença. Para 2022, convocámos também, numa perspetiva da saúde, a sociologia, a geografia e o direito – ciências 

e áreas do conhecimento que suportam a clínica, nas suas dimensões pratica e ontológica, perspetivando-se analisar 

o nosso real e diferentes realidades, bem como, a forma como respondemos à problemática das feridas complexas.  

 

O evento conta com a parceria e representação de várias sociedades científicas portuguesas e, também, europeias e 

americanas, tendo o alto patrocínio da SILAUHE e da EWMA, que tutelam cientificamente a área das feridas na 

América Latina e Europa e para as quais o tema O doente no centro do processo de construção da saúde é da maior 

relevância e interesse estratégico numa preparação integral e integrada do futuro da saúde. 

  

O Fórum Internacional de Úlceras e Feridas é e continuará a ser, um espaço de diálogo, partilha e de desenvolvimento 

do saber, um evento catalisador de toda a comunidade científica relacionada com o mundo abrangente e complexo 

das feridas, proporcionando contatos, colaborações e trabalho em rede entre investigadores, clínicos, docentes e 

estudantes. Mas a sua centralidade deverá ser, como sempre e mais do que nunca, as pessoas com feridas. 

 

É com a expectativa de um aliciante e marcante encontro de trabalho que vos saudamos e damos as Boas-Vindas. 
 

 

 

Rui Pereira 

Presidente do Fórum Internacional de Úlceras e Feridas 

 

 

 

 

Kátia Furtado 

Presidente da ELCOS – Sociedade Portuguesa de Feridas 


