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REGULAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES E 
POSTERS 

 

 

 
O 3º Congresso de Segurança e Saúde Ocupacional do Vale do Ave, é organizado no âmbito 

da Campanha Europeia 2018-2019 Locais de Trabalho Saudáveis: Gerir as Substâncias 

Perigosas promovida pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA).  

Este Congresso pretende proporcionar a divulgação de estudos de investigação e criar um espaço 

de debate que permita a troca de experiências vivenciadas nos contextos de trabalho. 

Convidamos todos os interessados que queiram dar conhecimento do seu trabalho ou investigação 

a fazê-lo em forma de Comunicação livre ou de Poster, cujos resumos devem ser enviados até 

20/04/2019.  

 

Os Resumos dos Trabalhos enviados serão apreciados pela Comissão Científica, de acordo com 

critérios previamente definidos (enquadramento na temática do Congresso, concordância com o 

regulamento, criatividade, conteúdo científico relevante, metodologia e bibliografia utilizadas). 

 

A aceitação dos resumos está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos 

gerais: 

● Serão aceites os trabalhos cujos temas versem questões sobre Segurança e Saúde Ocupacional 

resultado de investigação ou sistematização de trabalhos nestas áreas; 

● Serão aceites trabalhos de reflexão, pesquisa bibliográfica e estudos de investigação; 

● Não serão aceites trabalhos que se traduzam em promoções comerciais de determinada marca, 

produto ou empresa; 
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● Os trabalhos devem ser inéditos, quando muito terem sido apresentados/publicados no máximo 

em 2 eventos científicos, os quais devem ser referidos quando enviarem a candidatura para 

Comunicações Livres e Posters; 

● Podem ser trabalhos individuais ou de grupo (no máximo de 5 elementos); 

● Se devido às condicionantes de tempo/espaço destinados às respetivas exposições, se verificar 

a existência de um número excessivo de resumos que satisfaçam os requisitos exigidos e para 

casos de desempate, o critério de seriação a utilizar será a ordem de chegada da candidatura; 

● A seleção das comunicações livres/poster está dependente da submissão de resumo, o qual 

deverá ser enviado devidamente identificado, em formato digital (Word ou Adobe Acrobat), via 

correio eletrónico para 3congressovaledoave@gmail.com. O nome do ficheiro deve coincidir 

com o título do trabalho; 

● O resumo não deverá ultrapassar 500 palavras (não incluindo título, subtítulo, bibliografia, 

autoria e outros dados pessoais), com letra de tamanho 11, Arial e espaçamento simples. Nele 

deverá constar o nome completo do autor e coautores, o(s) contacto(s) telefónico(s) e email;  

● Não serão aceites Resumos de Comunicações Livres e Posters por outros meios (papel ou CD); 

● O(s) autor(es) pode(m) submeter mais do que um trabalho, desde que os mesmos não 

contenham dados iguais ou semelhantes; deverá(ão) submeter cada trabalho (Comunicação 

Livre/Poster) através de processos separados/individuais; 

● O(s) autor(es) deve(m) referir o tipo de apresentação preferencial: Comunicação Livre ou 

Poster;  

● O conteúdo e autoria dos trabalhos submetidos e apresentados são da inteira responsabilidade 

dos seus autores, que, ao concorrerem, admitem aceitar este regulamento e autorizar a 

divulgação do seu trabalho no dia do Congresso; 

● Os resumos serão analisados pela Comissão Científica e os autores serão informados da 

aceitação, por e-mail (ou telefone) até dia 30/04/2019;  

mailto:3congressovaledoave@gmail.com
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● Serão emitidos Certificados de apresentação das Comunicações/Posters aceites pela Comissão 

Científica e efetivamente apresentados durante o congresso. O Certificado será emitido numa 

única via a entregar ao primeiro autor e incluirá o nome de todos os autores e o título do 

trabalho, conforme constem do resumo enviado. 

 

Requisitos específicos das Comunicações Livres 

● Nos resumos apresentados para comunicações livres, o nome do autor que vai apresentar a 

comunicação deve vir sublinhado e a negrito; 

● Os trabalhos de investigação deverão conter os seguintes itens: Introdução, Objetivos, 

Metodologia, Resultados e Conclusão;  

● O tempo de apresentação das Comunicações Livres será de 20 minutos (o moderador 

respeitará rigorosamente este tempo para cada orador, impedindo que seja ultrapassado, para 

evitar atrasos no decorrer do Congresso); 

▪ O resumo da comunicação livre deve especificar a metodologia e recursos pedagógicos 

previstos para a apresentação; 

▪ Ao orador ser-lhe-á emitido o respetivo Certificado; 

▪ Entre todas as candidaturas a Comunicações livres recebidas até ao dia 20/04/2019, serão 

selecionadas duas pela Comissão Científica do Congresso para serem apresentadas no mesmo. 

 

Requisitos específicos dos Posters 

▪ Os Posters deverão ficar expostos durante o decorrer do Congresso (9h até 18h); 

▪ NORMAS: Título em maiúsculas; conter preferencialmente figuras, fotos e/ou gráficos; o texto 

deve ser visível a 1,5 metros de distância; as dimensões do Poster deverão ser de 90 cm de 

largura e 120 cm de altura; 
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Afixação dos Posters 

● À Comissão Científica reserva-se o direito de não apresentar, durante o Congresso Posters que 

apresentem manifesta falta de qualidade gráfica; 

● Cada autor deve trazer o seu próprio Poster no dia do congresso (08/05/2019) e afixá-lo em 

suportes que serão disponibilizados para o efeito; 

● O horário de afixação será entre as 8h30m e as 9h; 

● Os autores deverão remover os Posters dos respetivos suportes após a sessão de encerramento 

do congresso (18 horas). 

 

Para qualquer informação, contacte-nos através de  

3congressovaledoave@gmail.com 
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