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REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO 
DE COMUNICAÇÕES ORAIS E POSTERS 

1. A submissão do resumo da comunicação é efetuada através do preenchimen-
to do formulário específico que se encontra alojado na página do 8º Congresso 
Nacional da urgência.

A data limite para a submissão de resumos

31 de agosto de 2023
2. O resumo deve ser submetido informaticamente em Português e pode en-

quadrar-se em duas tipologias:

a) Trabalho de investigação ou casuística: Devendo o resumo ser estruturado 
nas seguintes secções:
• Introdução
• Objetivos
• Material e métodos
• Resultados
• Conclusões

b) Caso clínico: Devendo o resumo ser estruturado nas seguintes secções:
 • Introdução
 • Caso clínico
 • Conclusões

4. No momento da submissão do resumo deverão ser preenchidos obrigato-
riamente todos os campos disponíveis:
a) Título: Breve e claro, em maiúsculas e com o máximo de 100 caracteres;
b) Instituição: Indicar o nome do serviço (se aplicável) e da Instituição à 

qual dos autores são afiliados;
c) Nome dos autores: O nome do autor que eventualmente apresentará 

o trabalho deverá estar indicado em primeiro lugar;
d) Texto: Limite máximo de 2500 caracteres.

5. Os resumos submetidos serão submetidos a revisão/avaliação anónima 
por revisores científicos, pelo que não deverão conter no título ou no texto 
qualquer referência que permitam identificar qualquer dos autores ou o 
serviço ou Hospital de origem, que poderá resultar em exclusão do mesmo.
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6. Após a avaliação anónima pelo painel de peritos que constituem a Comissão 
Científica, a Comissão Organizadora fará a seleção dos trabalhos a serem 
apresentados, indicando qual a modalidade de apresentação. Existirão as 
seguintes modalidades de apresentação:
a) Comunicação oral: Apresentação do trabalho de investigação ou caso 

clínico em sessão de comunicações orais (Tempo de apresentação 8 
minutos – 5 m para apresentação e 3 m para discussão)

b) Poster com apresentação: Apresentação oral do trabalho de investi-
gação ou caso clínico em sessão de e-posters (Tempo de apresentação 
e discussão 5 minutos)

c) Poster sem apresentação: Serão ainda aceites e-posters para estarem 
expostos no congresso, mas que não serão alvo de apresentação oral.

7. A aceitação ou recusa do resumo submetido será comunicada por e-mail 
com indicação da modalidade de apresentação e das condições da mesma. 
Esta comunicação será efetuada até 15 dias úteis após o encerramento do 
período de submissão de trabalhos.

8. O autor que efetuar a apresentação do trabalho terá de estar inscrito no  
8º Congresso Nacional de Urgência.

9. Após a submissão inicial do resumo poderão ser realizadas alterações (desde 
que respeitem as regras anteriormente enumeradas) até à data limite de sub-
missão de trabalhos.

10. Serão atribuídos 2 prémios, um para o melhor trabalho de investigação 
ou casuística e outro para o melhor caso clínico, será nomeado e divulgado 
um Júri de 3 elementos, ao qual compete a responsabilidade de selecionar 
os vencedores. Caso o Júri o entenda, poderão ser atribuídas ainda menções 
honrosas, às quais não corresponde qualquer prémio pecuniário, mas apenas 
o certificado comprovativo do prémio. Os vencedores dos prémios serão anun-
ciados na Sessão de Encerramento do 8º Congresso Nacional de Urgência.


