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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INSTRUÇÕES DE ENVIO DE 

PÓSTERES DIGITAIS 
 
As especificações apresentadas são inalteráveis e necessárias para que os pósteres sejam 
exibidos corretamente. Qualquer alteração feita nas fontes, tamanhos e formatos que não 
atendam às especificações contidas neste documento pode prejudicar a legibilidade das 
comunicações na apresentação final. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS DOCUMENTOS 
 
Para que as comunicações enviadas sejam processadas e exibidas corretamente, elas devem 
atender aos requisitos técnicos abaixo: 

• Programa de edição: Microsoft PowerPoint. 

• Tamanho da apresentação: 60 cm de largura por 84 cm de altura. 

• Fonte de letra aceite: "Verdana". Fontes como "Times New Roman" ou que simulam escrita 

não aparecem corretamente em determinados tamanhos, por isso recomendamos que não 

sejam utilizadas nas comunicações enviadas. 

• Tamanhos de fonte: Deve ser usado um tamanho de 20 pontos (ou superior) no texto do 

póster. Nos certos casos em que devem aparecer letras mais pequenas (como legendas) o 

tamanho deve ser de 14 pontos (ou superior). Para títulos, deve-se usar uma fonte de 

tamanho 24 (ou superior). 

• Ilustrações: Não há limitação a este respeito quanto ao tamanho final das ilustrações a serem 

incorporadas aos pósteres. Qualquer texto ou detalhe que apareça nelas deve respeitar o 

tamanho e tipo de letra acima mencionados.  

• Outras especificações: Para obter a máxima legibilidade nas comunicações, recomenda-se 

que sejam introduzidos textos curtos, claros e concisos. Além disso, cada póster tem que 

conter apenas uma página de tamanho A1. 

• Número de palavras máximo:  

o Introdução: 150 

o Objetivos: 50 

o Métodos: 200 

o Resultados: 400 

o Conclusões: 50 

o Bibliografia: até 5 referências 

• O logotipo do Congresso deverá constar no póster, no canto superior esquerdo.  

A Organização do Congresso disponibiliza um modelo de póster eletrónico. 
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INSTRUÇÕES DE ENVIO 

 
Para que os pósteres sejam recebidos, devem exportados do Microsoft PowerPoint em formato 
PDF. 
 
Como nome de ficheiro, escreva o número de registo da comunicação enviado e o título do 
trabalho (exemplo: “A00.00 - Título do poster”), e como tipo selecione “PDF (*.pdf)”. 
O tamanho do arquivo de póster eletrónico não deve exceder os 10 MB.  
 
Recomenda-se visualizar o documento gerado para garantir que a conversão foi bem-sucedida.  
 
Este ficheiro deve ser enviado para congresso@ordemfarmaceuticos.pt , com o assunto “A00.00 
| Entrega de póster” (em que A00.00 é o seu número de registo), até dia 15 de novembro.  
 
Discussão dos Pósteres 
 
De entre os resumos aceites e enviados na forma de pósteres, o Júri de Avaliação das 
Comunicações Científicas selecionará 5 trabalhos, cujos autores serão convidados a fazer uma 
apresentação de 3 minutos, com 2 minutos para perguntas, durante o Congresso Nacional dos 
Farmacêuticos 2020, em horário a comunicar oportunamente. Aos autores do melhor póster e 
melhor apresentação será atribuído um prémio. 
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