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ABSTRACTS (RESUMOS)
Os resumos a submeter devem seguir a seguinte estrutura: Título e autores;  
Título do trabalho (em maiúsculas e sem abreviaturas) ;  Nome, apelido e local de 
trabalho dos autores;  Introdução; Objectivos;  Material  e métodos; Resultados; 
Discussão; Conclusões.
Os resumos devem ser submetidos online e não deverão exceder as 800 palavras,  
nem incluir figuras ou tabelas.

CANDIDATURAS
As candidaturas deverão ser submetidas através do site www.factorchave.pt e 
estão abertas apenas aos autores que se inscrevam no congresso. A data-l imite 
para envio dos resumos será 25 de janeiro de 2023. Os autores devem indicar 
qual a forma preferencial  de apresentação: poster ou comunicação oral .

SELECÇÃO DE CANDIDATURAS
A apreciação e selecção dos resumos é da responsabil idade exclusiva do Júri ,  
que fará a revisão, aval iação e selecção dos trabalhos para poster ou 
comunicação oral ,  de acordo com a qualidade científica do conteúdo e tendo em 
conta a sua original idade, r igor científico e metodológico, apresentação gráfica 
e implicações práticas.

POSTERS
Os autores cujos resumos tenham sido seleccionados para apresentação em 
forma de poster serão previamente informados. O Júri  poderá optar por não 
expor os posters que se afastem do conteúdo e forma indicados ou que 
apresentem falta de qualidade gráfica. Pelo menos um dos autores terá de estar 
presente no período de discussão, a real izar durante o congresso, e devidamente 
identificado no programa final ,  a fim de prestar todos os esclarecimentos sobre o 
seu conteúdo. Os resumos seleccionados serão apresentados apenas em formato 
electrónico; para tal ,  aquando da comunicação da aceitação, a Organização 
fornecerá o template e regras de apresentação e formatação dos mesmos.

COMUNICAÇÕES ORAIS
O Júri  escolherá os 10 melhores resumos para apresentação oral e os autores 
serão previamente informados da data e horário da sessão, devidamente 
identificada no programa final do congresso. As comunicações orais terão uma 
duração total de 10 minutos,  7 minutos para apresentação, seguidos de 3 
minutos de discussão.

PRÉMIOS
Serão atribuídos 2 prémios:
-  “Prémio Margarida Damasceno” para melhor trabalho submetido no valor de 
2.000 euros.
-  “Prémio Si lva Ferreira” para o melhor trabalho em Oncologia no valor de 1.000 
euros.

DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES
A divulgação dos vencedores dos prémios será efectuada na sessão de 
encerramento do congresso, a real izar no dia 11 de fevereiro de 2023. Pelo menos 
um dos autores terá de estar presente na sessão de entrega de prémios,  sob pena 
de não receber o valor atribuído. Os autores autorizam desde logo a Organização 
a publicar os seus resumos no l ivro de abstracts e em todos os meios de 
divulgação médica que esta entenda como pertinentes.
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