O 16º Fórum Nacional de Medicina do Trabalho (FNMT) / 3rd Portuguese International
Forum on Occupational Health (PIFOH) tem como tema “NOVOS DESAFIOS: Estamos
preparados?”/ ”NEW CHALLENGES: Are we prepared?”
1. Os resumos devem estar preferencialmente subordinados ao tema do 16º FNMT /
3rd PIFOH;
2. A submissão de resumos é feita, exclusivamente, por via electrónica através da
plataforma https://www.admedic.pt/eventos/16-fnmt-3-lifoh.html. Qualquer resumo
enviado de outra forma não será aceite;
3. A data limite para a submissão de resumos é 25 de Setembro de 2022;
4. O resumo deve ser submetido em português e inglês;
5. No momento da submissão electrónica deverão obrigatoriamente ser preenchidos
os campos:
• Título (máximo de 30 palavras);
• Nome dos autores e Instituição à qual os autores estão afiliados;
• Palavras-chave (máximo de 6);
• Texto do resumo (máximo de 450 palavras);
• Categoria da apresentação preferida (apresentação oral ou poster);
• Email para correspondência;
• Declaração de conflito de interesse (ou a sua ausência) de todos os autores;
6. Os trabalhos apresentados podem ser:
• Caso clínico;
• Revisão de casuística;
• Estudo sem intervenção;
• Estudo com intervenção;
• Projecto de Saúde Ocupacional;
• Avaliação ambiental;
• Intervenção em Saúde Ocupacional;
• Outro;
7. Todos os resumos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica, valorizandose os trabalhos que mais se destaquem pelo seu contributo científico, relevância,
qualidade e originalidade. Além da validade científica do conteúdo, a metodologia
apresentada no resumo será considerada na avaliação. De forma geral, os resumos
devem ter:
• Objectivos;
• Metodologia;
• Resultados;
• Discussão/Conclusão;

Os resumos têm que conter os resultados finais do trabalho proposto;
8. A Comissão Científica irá avaliar, de forma independente e anónima, cada
resumo submetido pelo que estes não deverão conter no seu texto referências que
permitam identificar os autores;
9. Após a submissão dos trabalhos, os autores que pretendam efectuar alguma
alteração, devem fazê-lo até à data limite para submissão de trabalhos, directamente
na plataforma https://www.admedic.pt/eventos/16-fnmt-3-lifoh.html;
10. A aceitação ou recusa do trabalho submetido, bem como a forma como deve
ser apresentada, será enviada até ao dia 14 Outubro 2022 por correio electrónico,
para a morada que foi indicada na submissão;
11. Todos os resumos aceites podem ser seleccionados para comunicação oral.
Caso os autores não queiram apresentar o seu trabalho como comunicação oral
terão que assinalar obrigatoriamente o campo respectivo;
12. A Comissão Científica do 16º FNMT / 3rd PIFOH irá atribuir 1 prémio à melhor
comunicação oral e 1 prémio ao melhor poster;
13. Todos os posters terão uma apresentação presencial. Os autores deverão para
tal estar junto ao poster na hora e data atribuída pela organização;
14. O autor que apresentar o trabalho terá que estar inscrito no Fórum;
15. A submissão do resumo implica o consentimento de todos os autores quanto a
cedência do direito de publicar e distribuir em suporte físico, electrónico ou em outros
suportes o conteúdo do resumo à Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho.

