
 

 
FUTURE PUBLIC HEALTH CONTEST 

 

Normas de Submissão 

Artigo 1º - Enquadramento 

1. O presente regulamento estabelece as regras de submissão e seleção dos 
trabalhos para apresentação no Future Public Health Contest durante a AEENSP-
NOVA Future Public Health Summit 2022, através do formato póster.  

Artigo 2º - Disposições Gerais 

1 – Objetivos  

A) Fornecer oportunidades aos estudantes e outros profissionais para partilhar o 
trabalho desenvolvido ao longo do seu percurso académico nas temáticas a abordar 
no congresso da AEENSP-NOVA;  

B) Envolver a comunidade estudantil na concretização do congresso da AEENSP-
NOVA.  

2 – Entidade Promotora  

A entidade promotora deste evento é a AEENSP-NOVA.  

3 – Destinatários  

Este concurso destina-se a qualquer interessado com trabalho científico realizado nas 
temáticas a abordar no Congresso da AEENSP-NOVA e que esteja inscrito no 
congresso.  

Cada participante assumirá o compromisso de conhecer e cumprir este regulamento e 
acatar as decisões do Júri.   

4 – Benefícios  

A. Os trabalhos selecionados serão expostos durante o congresso, podendo ser 
acompanhados de uma apresentação do seu póster no formato “1 slide 5 
minutes” durante os coffee-breaks. 

B. O três melhores trabalhos estarão habilitados a um prémio. 
 



Artigo 3º - Condições de Participação  

1. A seleção dos melhores trabalhos serão com base em 2 componentes:  

Fase 1: Resumo apresentado, sendo avaliado o conteúdo e a forma, assim 
como a relevância do trabalho e o cumprimento da estrutura proposta. 

Fase 2: Póster apresentado. 

 

2. Serão selecionados os três melhores trabalhos dos pósters submetidos, sendo 
que os melhores trabalhos receberão prémios. 

a. Melhor póster: prémio patrocinado por um parceiro da AEENSP-NOVA. 
b. 2º e 3º lugar: prémios patrocinados pela LIDEL. 

 

Fase 1: Submissão de Resumo 
 

1. Na submissão do resumo deve constar o nome, curso e instituição de ensino 
que frequentam e informação de todos os autores do trabalho. Deve constar 
também a indicação do primeiro autor e a área a que se dirige, dentro das 
seguintes:   

a. Literacia em saúde 
b. Cuidados de saúde primários 
c. Políticas sociais e de saúde 
d. Desigualdades em saúde 
e. Qualidade de vida e Envelhecimento 
f. Alterações climáticas e saúde 
g. Saúde Digital  

 

2. Todos os resumos terão de ser enviados, através da submissão através de 
formulário próprio (https://forms.office.com/r/Hm0KdUdza8), até ao dia 18 de 
abril, às 21h59. 

 

3. Nos resumos enviados os autores deverão respeitar a seguinte estrutura: 
Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados e Discussão. 

 

4. O resumo deve ter um limite máximo de 2500 caracteres.  

 

5. Cada autor só poderá submeter dois trabalhos como primeiro 
autor, independentemente da tipologia. 

 

6. Os resumos dos trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do 
congresso que selecionará aqueles que serão apresentados durante o 
congresso. 



  

7. Serão selecionados até a um máximo de 3 pósters por temática, dependendo 
da qualidade e cumprimento dos critérios de avaliação. 

 

8. Os resultados da submissão dos resumos serão anunciados até ao dia 24 
de abril para o e-mail do primeiro autor.  

 

Fase 2: Submissão de pósters 
 

1. Os pósters serão projetados durante o coffee break, e avaliados pela Comissão 
Científica. 

 

2. Os pósters selecionados devem ser enviados para o e-mail 
congresso.ae@ensp.unl.pt até dia 26 de abril de 2022, às 21h. 
 

  



Artigo 4º - Critérios de avaliação das submissões 

 

1 – Os resumos submetidos serão avaliados segundo os seguintes critérios: 

 

Critérios de avaliação 
Campos de 
Avaliação 

Critérios Pontos 

Título Conciso e claro.  
Identificação autores. 

até 2 

Introdução/ 
Objetivos 

Relevante. 
Objetivos bem definidos. 

até 3 

Métodos Claros, corretamente identificados; Fontes de 
Informação identificadas; População; 
Identificação de método de análise. 

até 4 

Resultados Relevantes; Correlacionados com objetivos; 
Concisos, Corretos; Fácil leitura; Comparáveis 

até 3 

Discussão Relevante; Precisa; Critica; Pontos Fortes e 
Fracos; Sugestões de melhoria. 

até 4 

Forma Fácil Leitura; Em conformidade com regras 
apresentadas; Grafismo; Imagem. 

até 2 

Conteúdo Atualidade; Relevante para a saúde pública até 2 

Total até 20 
 

Artigo 5º - Critérios de avaliação dos pósters 

 

Critérios de avaliação 

Critério Pontos 

Enquadramento do problema em estudo até 2 
Desenvolvimento: Metodologia, aprofundamento do tema até 4 
Adequação da discussão e conclusões até 2 
Relevância para a saúde pública até 3 
Originalidade até 2 
Forma: apresentação visual do póster até 3 

Clareza e qualidade da apresentação até 4 

Total até 20 

 

Artigo 6º - Disposições Finais 
 

1. Qualquer resumo que não respeite as regras supracitadas será 
automaticamente recusado.  



2. Todas as comunicações no âmbito do presente concurso serão por via 
eletrónica para o email disponibilizado no âmbito da candidatura.  

 

3. A Comissão Organizadora do Congresso reserva-se o direito de publicar os 
resumos dos trabalhos aceites no Livro do Congresso, no site oficial do evento e 
nas redes sociais da AEENSP-NOVA. Ao submeterem os seus resumos, os/as 
autores/as dão, assim, o seu consentimento para o efeito.  
 

 

4. Em caso de dúvidas, as mesmas poderão ser remetidas para: 
congresso.ae@ensp.unl.pt.  

  

 


