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Concurso de Posters do I Congresso do CRI do Baixo Alentejo da DICAD, 
ARS Alentejo, IP  

 «Adições Além-Tejo» 

 

O Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo da Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências da Administração Regional de Saúde do 

Alentejo propôs-se organizar, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2015, o I Congresso do CRI 

BA «Adições Além-Tejo», um encontro de cariz técnico-científico, que decorrerá em Beja, 

comemorando os 19 anos de existência de uma estrutura pública de intervenção na área dos 

comportamentos aditivos e das dependências. Neste evento será promovida uma exposição 

dos posters que nos forem enviados para divulgação e que, de algum modo, versem sobre 

temas relacionados com o Congresso. 

 

 

Regulamento de Submissão/Aceitação dos Posters:  
 

1. Os temas dos Posters terão de ser no âmbito do Contexto Cientifico do evento. 

 

2.  Os autores deverão aceitar as condições exigidas pela Organização do Congresso e 

não podem fazer parte das comissões Organizadora e/ou Científica do mesmo.  

 

3.  Os resumos deverão ser enviados ao Secretariado (Av. Vasco da Gama, nº 17—

Apartado 21—7800-397 Beja ) ou pelo email cri.baixoalentejo@arsalentejo.min-

saude.pt  até 30/10/2015, elaborados  em Word, no máximo de 1 página A4, Arial, 

tamanho 12 e conter as seguintes indicações:  

 

a) Título do Poster 

b)  Introdução  

c) Objectivos  

d) Metodologia utilizada  

e) Desenvolvimento 

f)  Conclusões  

g) Referências Bibliográficas 
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4. Os resumos deverão vir acompanhados da Identificação do(s) Autor(es) em que conste 

nome completo, morada, contacto telefónico, e-mail e local de trabalho dos mesmos (se 

aplicável),  assim como a referência ao autor principal e a designação do apresentador do 

poster, que pode ser qualquer elemento do grupo de autores. 

 

5.  As dimensões do Poster devem ser no máximo 120/90 cm. 

 

6.  Os Posters terão de ser entregues até 02/11/2015 e todos serão afixados pela Comissão 

Organizadora desde que cumpram os requisitos do Concurso e manter-se-ão expostos 

durante todo o evento. 

 

7. Os autores dos Posters que não cumpram os requisitos do Concurso e que por isso não 

serão expostos serão informados até 06/11/2015 

 

8.  Pelo menos um dos autores deverá garantir a sua presença, durante o intervalo das 

sessões, junto do seu Poster para prestar informação sobre o mesmo e tem estar 

obrigatoriamente inscrito no Congresso. 

 

9.  O autor que apresenta o Poster tem de estar, obrigatoriamente,  inscrito no Congresso. 

 
Características do Poster e da sua Apresentação 
 

1. Elementos obrigatórios: Referência ao Congresso com o logótipo do mesmo; Nome dos 

Autores; Título, Introdução, Objectivos, Desenvolvimento ou Métodos e Resultados, 

Conclusão e Bibliografia Consultada. 
 

2. O poster deve ter dimensão máxima de 120x90cm e ser legível, pelo menos à distância de 

2 metros. 
 

3. A distribuição de Resumos pode ser útil, e está prevista, devendo para tal o (s) autor (es) 

providenciar um suporte para os colocar junto ao painel do poster. 
 

4. O autor de cada poster designado para apresentador deve comparecer na data e hora 

indicadas no Programa do Congresso, para proceder à sua apresentação oral no máximo 

de 3 minutos. 
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REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 
 

1. A seleção será efetuada com base na avaliação da Comissão Cientifica do I Congresso do 

Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo «Adições Além-Tejo». 

 

2. Será atribuído um prémio, no valor pecuniário de 200 Euros, ao melhor Poster. 

 

3.  A entrega do Prémio será efetuada no dia 13 de Novembro de 2015, na sessão de 

Encerramento do Congresso, de acordo com o Programa Cientifico. 

 

4. Será passado um certificado a cada elemento do grupo de autores do Poster Premiado e 

um certificado de participação a cada grupo de autores dos posters expostos. 

 

5. Das decisões tomadas pelo júri não cabe recurso 

 

6.  Para toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, cabe à Comissão Cientifica 

a sua resolução. 

 
 
 
 

A Comissão Organizadora do I Congresso do CRI do Baixo Alentejo «Adições Além-Tejo» 

 

 

/Dra. Paula Borralho Coordenadora Técnica do CRI do Baixo Alentejo/ 

          

 


