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1. RESUMOS /ABSTRACTS
Os resumos / abstracts a submeter devem seguir a seguinte estrutura:
• Título e autores;
• Título do trabalho;
• Introdução;
• Material e métodos;
• Resultados e conclusões.

2. CANDIDATURAS
As candidaturas deverão ser submetidas online através do site www.factorchave.pt, não 
devendo exceder as 300 palavras, nem incluir figuras ou tabelas. 
Os autores devem indicar qual a forma preferencial de apresentação, poster ou comunicação oral.
A data limite para submissão dos resumos será 29 de janeiro de 2023 até às 23h59.
Os autores autorizam desde logo a Organização a publicar os seus trabalhos no livro de resumos 
e em todos os meios de divulgação médica que esta entenda como pertinentes.

3. SELEÇÃO DE CANDIDATURAS
A apreciação e seleção dos resumos é da responsabilidade exclusiva da Comissão Científica que 
fará a avaliação dos trabalhos, de acordo com a qualidade do conteúdo e tendo em conta a sua 
originalidade, rigor científico e metodológico, apresentação gráfica e implicações práticas, 
determinando quais os que serão apresentados como comunicação oral ou como poster.
Será atribuído um prémio para o melhor poster e um prémio para a melhor comunicação oral.

4. POSTERS
Os autores cujos resumos tenham sido selecionados para apresentação em formato de poster 
serão devidamente notificados. A Comissão Científica poderá optar por não expor os posters que 
se afastem do conteúdo e forma indicados ou que apresentem falta de qualidade gráfica.
Os posters deverão ser impressos em formato vertical, com 100 cm x 70 cm (altura x largura).
Os melhores posters serão selecionados para apresentação oral (5 minutos para apresentação + 3 
minutos de discussão).
Pelo menos um dos autores terá de estar presente no período de discussão, a realizar durante o 
congresso, e devidamente identificado no programa final, a fim de prestar todos os 
esclarecimentos sobre o seu conteúdo.
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5. COMUNICAÇÕES ORAIS
Os autores cujos resumos tenham sido selecionados como comunicação oral deverão elaborar a 
sua apresentação, cujo template e instruções serão enviados aquando da notificação de aceitação, 
estando reservados 5 minutos de apresentação + 3 minutos de discussão.
Pelo menos um dos autores terá de estar inscrito e presente no dia e hora da sessão.

6. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES DOS PRÉMIOS
A divulgação dos vencedores dos prémios será efetuada na sessão de encerramento do congresso, 
a realizar no dia 3 de fevereiro de 2023.

7. SUBMISSÃO DE CASOS CLÍNICOS PARA REUNIÃO DE 
GRUPO MULTIDISCIPLINAR
Será igualmente possível submeter casos clínicos, sendo que os 3 melhores serão apresentados 
na Reunião de Grupo Multidisciplinar no decorrer do congresso.
Para este efeito, o autor deverá submeter o seu resumo em formato PowerPoint, com 3 a 5 slides, 
para o e-mail secretariado@factorchave.pt
A data limite para envio dos casos clínicos será 29 de janeiro de 2023 até às 23h59.
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