
 

CONCURSO DE POSTER 

Comissão Científica: 

- José Carlos Gomes 

Professor Coordenador da Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de 

Leiria 

Doutorado em Saúde Pública 

Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria 

 

- Leila Sales 

Diretora da Área de Ensino de Enfermagem e Presidente do Conselho 

Pedagógico da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa- Lisboa 

Doutoranda em Enfermagem 

Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica 

 

- Jorge Pires 

STEN da Marinha Portuguesa (RES) 

Vice-Presidente da AG da Associação Portuguesa de Enfermagem Militar 

Mestre em Psicologia Social 

Enfermeiro Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria 

 



Normas de apresentação e critérios de apreciação da comissão cientifica 

 

1. Os trabalhos apresentados no formato de poster devem ser originais e 

não terem sido alvo de apresentação prévia em outro encontro cientifico; 

2. O conteúdo deve situar-se na área da enfermagem militar, 

nomeadamente: aspetos históricos; especificidade do contexto e condição militar 

do enfermeiro; modelos assistenciais e atuação táticas, de conflito ou catástrofe, 

entre outros; 

3. Cada autor poderá, no máximo, propor três trabalhos (Posters); 

4. A apresentação dos posters aceites terá a duração de 5 minutos, no local 

do evento; 

5. Os trabalhos devem ser apresentados em português. Poderá anexar uma 

versão em inglês, espanhol ou francês; 

6. A data de envio para apreciação do júri (comissão científica) é até dia 28 

de setembro 2022; 

7. Os posters devem incluir, implicitamente, o enquadramento conceptual, o 

problema de investigação, o método (tipo de estudo; participantes; 

procedimentos metodológicos de colheita e análise de dados; aspetos éticos se 

aplicável); resultados;  e conclusões e referências bibliográficas estilo 

Vancouver; 

8. A seleção dos trabalhos será da responsabilidade da comissão científica, 

e comunicada até ao dia 18 de outubro de 2022; 

9. Se o poster for aceite, o primeiro autor deve estar presente para expor o 

trabalho no dia 21 de outubro no IV Encontro Internacional de Enfermagem 

Militar; 

10. Os autores devem responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas 

com a sua viagem e inscrição no evento científico; 

11. Os posters devem ser enviados num formato digital, em orientação  

vertical,  para serem impressos pela organização do evento, depois de aceites; 



12. Será atribuído um prémio pecuniário aos três melhores trabalhos 

apresentados no valor de: 

1º Prémio: 250 (duzentos e cinquenta) euros 

2º Prémio: 150 (cento e cinquenta) euros 

3º Prémio: 50 (cinquenta) euros 

13. Para informações complementares contatar a APEM através do e-mail 

encontroenfermagemmilitar@apem.com.pt. 


