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Regulamento de Candidatura a Comunicações Livres 

1. A apresentação dos trabalhos em forma de comunicação livre (CL) ocorrerá entre os dias 01 e 03 

de dezembro de 2022, em horário a ser especificado no Programa Científico; 

2. O processo de candidatura será efetuado em plataforma própria acessível a partir da página 

eletrónica do evento (http://www.aper.pt/Geral/detalheeventos.aspx?cod=38); o prazo de 

envio das candidaturas termina às 23:59 de 12/11/2022; 

3. A elaboração da candidatura consiste no preenchimento de um formulário composto pelos 

seguintes campos: Introdução, Objetivos, Material e métodos, Resultados e conclusões, 

Referências bibliográficas. Este resumo deverá ser o mais pormenorizado possível, para permitir 

ao júri uma apreciação adequada. Poderá ser submetido o trabalho completo desde que não 

exceda as 20 páginas; 

4. Cada CL pode ter entre um e seis autores; 

5. Um dos autores tem de ser especialista em Enfermagem de Reabilitação ou estudante de 

CPLEER/MER. No caso de candidaturas internacionais aceitam-se desde que um dos autores seja 

enfermeiro com experiência na área de Enfermagem de Reabilitação. 

6. Pelo menos um dos autores (preferencialmente o primeiro autor, conforme consta no 

formulário de candidatura) tem de estar obrigatoriamente inscrito no Congresso; 

7. A CL tem de refletir um trabalho original e que não tenha ainda sido publicado ou apresentado 

noutros eventos científicos; 

8. Nenhum autor poderá pertencer à comissão organizadora ou científica do Congresso; 

9. Os resultados da apreciação das candidaturas serão publicados no site www.aper.pt 

até 19/11/2022, sendo os autores contactados nos dias seguintes por e-mail; 

10. A avaliação das CLs será feita com base nos resumos submetidos, por um júri atendendo aos 

seguintes critérios: 

a) Natureza científica do trabalho - serão mais valorizados os trabalhos de investigação cujos 

temas sejam atuais e que respondam preferencialmente às orientações da Mesa do Colégio de 

Especialidade em Enfermagem de Reabilitação em termos de linhas de investigação; 

b) Trabalhos desenvolvidos com dados dos contextos dos cuidados - será dada maior importância 

a estudos de impacto de cuidados de enfermagem de reabilitação; 

c) Apresentação de protocolos clínicos ou experiências clínicas serão tanto mais valorizados 

quanto tenham um desenvolvimento científico e metodológico explícito; 

d) As revisões sistemáticas serão valorizadas quando sigam protocolos Cochrane ou Joanna Briggs 

Institute, incidam sobre literatura recente ou sobre temas com utilidade reconhecida para a 

prática; 

e) Os trabalhos de revisão serão aceites mas a sua valorização dependerá da pertinência; 

11. Serão atribuídos três prémios (1.º, 2.º e 3.º lugar) às três comunicações consideradas pelo júri 

como os mais relevantes considerando o conteúdo e a sua apresentação visual. Os prémios 

serão definidos posteriormente e de acordo com os patrocínios disponíveis; 

12. Salvo indicação expressa contrária por parte dos autores, todos os trabalhos aceites poderão ser 

publicados no site www.aper.pt após o congresso, em formato .pdf protegido; 

13. Os trabalhos aceites serão posteriormente avaliados em função da sua apresentação, para 

efeito de atribuição de prémios e de menções honrosas durante a realização do Congresso; 
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14. A apresentação de cada CL não pode exceder os 10 minutos e será apresentada apenas por um 

dos autores; 

15. Os autores inscritos no Congresso e com a inscrição validada (check-in realizado no secretariado 

do evento) terão a menção à comunicação livre incluída no seu certificado de participação no 

Congresso desde que verificada a condição descrita no ponto 17; 

16. Será emitido um certificado geral da CL que nomeará todos os seus autores, sendo esse 

certificado enviado para o e-mail do primeiro autor; será esse certificado que comprovará a  

autoria dos autores que não estejam inscritos no Congresso;  

17. Para a correta emissão de certificados dos autores inscritos no Congresso, tem de ser utilizado o 

mesmo endereço de email  no processo de inscrição no congresso e de submissão de trabalhos. 

 

Regulamento de Candidatura a Pósteres 

1. Os trabalhos em forma de póster serão disponibilizados em formato digital online durante o 

Congresso, devendo obedecer às regras de elaboração especificadas no ponto 3 deste 

regulamento; não será efetuada apresentação oral destes trabalhos; 

2. O processo de candidatura será efetuado em plataforma própria acessível a partir da página 

eletrónica do evento (http://www.aper.pt/Geral/detalheeventos.aspx?cod=38); o prazo de 

envio das candidaturas termina às 23:59 de 12/11/2022; 

3. A candidatura consiste no envio do ficheiro do póster em formato .pptx (Microsoft® 

Powerpoint®), o qual deve obedecer às seguintes normas: 

• Orientação da página: horizontal; 

• Tamanho do diapositivo: selecionar o tamanho A3 e utilizar as suas dimensões pré-definidas 

(420x297mm); 

• Selecionar tamanhos de letra que permitam uma fácil visualização do conteúdo; 

• A conjugação do tipo de letra e fundo do póster deve permitir uma boa visualização do seu 

conteúdo; 

• O conteúdo deve ser estático; 

• O nome do ficheiro a enviar deverá ser o título do póster; 

4. Cada póster pode ter entre um e seis autores; 

5. Um dos autores tem de ser especialista em Enfermagem de Reabilitação ou estudante de 

CPLEER/ MER. No caso de candidaturas internacionais aceitam-se desde que um dos autores 

seja Enfermeiro com experiência na área de enfermagem de Reabilitação; 

6. Pelo menos um dos autores (preferencialmente o primeiro autor, conforme consta no 

formulário de candidatura) tem de estar obrigatoriamente inscrito no Congresso; 

7. O póster tem de refletir um trabalho original e que não tenha ainda sido publicado ou 

apresentado noutros eventos científicos; 

8. Nenhum autor poderá pertencer à comissão organizadora ou científica do congresso; 

9. Os resultados da apreciação das candidaturas serão publicados no site www.aper.pt 

até 19/11/2022, sendo os autores contactados nos dias seguintes por e-mail; 

10. A avaliação dos pósteres será feita por um júri atendendo aos seguintes critérios: 
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a) Natureza científica do trabalho - serão mais valorizados aos trabalhos de investigação 

cujos temas estejam no âmbito do congresso e onde se apresentem estudos de 

investigação com metodologia científica; 

b) Trabalhos desenvolvidos com dados dos contextos dos cuidados - será dada maior 

importância a estudos de impacto de cuidados de enfermagem de reabilitação; 

c) Apresentação de protocolos clínicos ou experiências clínicas serão tanto mais valorizados 

quanto tenham um desenvolvimento científico e metodológico explicito; 

d) As revisões sistemáticas serão valorizadas quando sigam protocolos Cochrane ou Joanna 

Briggs Institute, incidam sobre literatura recente ou sobre temas com utilidade 

reconhecida para a prática; 

e) Os trabalhos de revisão serão aceites mas a sua valorização dependerá da pertinência; 

11. Serão atribuídos três prémios (1.º, 2.º e 3.º lugar) aos três pósteres consideradas pelo júri como 

os mais relevantes considerando o conteúdo e a sua apresentação visual. Os prémios serão 

definidos posteriormente e de acordo com os patrocínios disponíveis; 

12. Salvo indicação expressa contrária por parte dos autores, todos os trabalhos aceites poderão 

ser publicados no site www.aper.pt após o congresso, em formato. pdf protegido. 

13. Os autores inscritos no Congresso e com a inscrição validada (check-in realizado no secretariado 

do evento) terão a menção ao póster incluída no seu certificado de participação no Congresso 

desde que verificada a condição descrita no ponto 15; 

14. Será emitido um certificado geral do póster que nomeará todos os seus autores, sendo esse 

certificado enviado para o e-mail do primeiro autor; será esse certificado que comprovará a  

autoria dos autores que não estejam inscritos no Congresso;  

15. Para a correta emissão de certificados dos autores inscritos no Congresso, tem de ser utilizado o 

mesmo endereço de email  no processo de inscrição no congresso e de submissão de trabalhos. 

 

 

07 de junho de 2022, 

O Presidente da Comissão Científica do Congresso APER 2022 

 

 

Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação 
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