
 
 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÕES 

NO IV ENCONTRO DO ACES DE MATOSINHOS 

 

A inscrição no Encontro de pelo menos um dos autores é condição obrigatória para a 

submissão de apresentações no II Encontro do ACES. 

Os formatos previstos para as apresentações deste encontro são a Comunicação Oral e 

o Poster, e os conteúdos são no âmbito dos Cuidados Primários de Saúde. Os trabalhos 

submetidos poderão ser Trabalhos de Investigação, Garantia da Qualidade, Revisão, 

Casos clínicos e Projectos de Intervenção. Os mesmos serão seleccionados em função 

dos seguintes critérios: a) relevância do estudo; b) clareza dos objectivos; c) 

procedimentos metodológicos; d) conteúdo científico e originalidade; e e) adequação 

do tema do encontro. 

Os resumos das apresentações devem ser submetidos através da plataforma de 

inscrição. 

O prazo limite de submissão de resumos é o dia 30 de Setembro de 2022. 

Para cada resumo deve ser registado obrigatoriamente o(s) nome(s) do autor que fará 

a apresentação e o respetivo contato de telefone e correio eletrónico. 

O resumo da apresentação submetido em documento de Word, Times New Roman 

12pt, justificado, com espaçamento de 1,5 linhas, e deverá conter no máximo 250 

palavras. A estrutura sugerida para: 

Trabalho de investigação: Introdução (com objectivos do estudo), Métodos (menção 

de tipo de estudo, Local, População), Resultados e Discussão/Conclusão; 

Revisão: Introdução, Métodos (incluir processos utilizados para a pesquisa bibliográfica 

-período a que diz respeito a revisão, bases de dados consultadas, descritores 

utilizados para a pesquisa e critérios usados para a selecção de fontes documentais), 

Corpo da Revisão e Conclusões; 

Relato de caso: Introdução, Descrição do caso e Comentário; 

Garantia da Qualidade: Introdução, Métodos (contexto, intervenção, medidas, análise 

e considerações éticas), Resultados e Discussão/Conclusão; 

Projectos de Intervenção: Introdução (fundamentação da intervenção e objetivos), 

Descrição da Intervenção, Resultados e Discussão/Conclusão. 



 

Nas comunicações orais, o preletor deverá fazer uso de datashow, sendo o tempo 

máximo de exposição de 10 minutos. 

Os posters serão aceites em formato digital com orientação vertical, dimensão 38,1 x 

54,681 cm. Deve ser elaborado no programa Power Point, e enviado em PDF. 

O autor principal será informado via e-mail se a sua comunicação foi seleccionada para 

apresentação e qual o formato de divulgação. 

A selecção e apreciação dos trabalhos é da responsabilidade da Comissão Científica do 

Encontro. 

Serão eleitos a melhor comunicação oral e o melhor poster, aos quais serão atribuídos 

os certificados. Os certificados serão entregues aos autores presentes na cerimónia de 

encerramento do Encontro. 

 

   

 

 

A Comissão Científica 


