
 
 

 

Enquadramento 

Os Resumos poderão ser submetidos sob a forma de poster ou comunicação oral e serão 

submetidos à apreciação da Comissão Científica, devendo enquadrar-se com as áreas temáticas 

das Jornadas. Os autores devem mencionar que tipo de apresentação pretendem, sendo 

posteriormente avaliado a sua pertinência. 

Para apresentação final do poster / comunicação oral é necessário que, pelo menos, um dos 

autores esteja inscrito nas Jornadas. 

Serão recebidos resumos até ao dia 15 de outubro de 2022 e comunicados os resultados 

(aceitação ou não) e formato poster ou comunicação até ao dia 15 de outubro de 2022. 

Os trabalhos serão selecionados por um Júri designado pela Comissão Científica do 

Congresso. 

Serão certificados todos os trabalhos apresentados, sendo premiados o melhor poster e 

comunicação oral, sendo a divulgação no dia 4 de novembro de 2022 aquando a Sessão de 

Encerramento.  

Os trabalhos selecionados devem ser entregues no secretariado no 1º dia das Jornadas até 

às 12h. 

 

 

 



 
 

 

 

Submissão do Resumo 

 O resumo deve ser dactilografado em fonte “Arial”, 12, a duplo espaço, em formato A4, 

com margens de 2 cm e será limitado a um máximo de 500 palavras. 

 O resumo deve ser estruturado de acordo com os seguintes elementos: introdução, 

objetivos, metodologia, resultados, discussão/conclusão e bibliografia. 

 A identificação deve conter os seguintes elementos: titulo, nome do(s) autor(es), 

afiliação, email e contacto telefónico. 

 Os resumos devem ser enviadas em PDF para o e-mail:  

comunicacoesjornadaspsiquiatria@chmt.min-saude.pt  

 

 

Execução 

Comunicação oral: 

 A apresentação deverá estar planeada para uma duração aproximada de 10 minutos, 

com 5 minutos para promover o debate em torno das mesmas. 

Comunicação em poster:  

 O poster deverá ser impresso em formato físico pelos participantes e ter as seguintes 

dimensões: 90cm de largura x 120cm de altura. 

 Sugere-se a utilização de letra “Arial” mínimo de tamanho 22. 

 A exposição dos posters decorre no espaço afeto às Jornadas, sendo a localização exata 

da afixação indicada pelo dinamizador da sessão. 

 Os posters serão fixados pelo(s) autor(es), no dia 3 de novembro de 2022, até às 12h e 

retirados pelos seus responsáveis a partir das 18h do dia 4 de novembro. 
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