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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS  
PARA AS I JORNADAS DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

 
 

As Jornadas de Farmácia Comunitária 2021, subordinadas ao tema “Competências e Proximidade”, contam 

com um espaço dedicado à apresentação e discussão de pósteres técnico-científicos, com apresentação, no 

decorrer do evento, dos melhores trabalhos submetidos à apreciação prévia da Comissão Científica das 

Jornadas. 

Esta iniciativa tem como objetivo a divulgação de trabalho científico dos farmacêuticos comunitários nas 

diferentes áreas de intervenção profissional, que constituem uma mais-valia para a obtenção do Título de 

Especialista em Farmácia Comunitária, sendo que o Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia 

Comunitária (CCEFC) da Ordem dos Farmacêuticos procura agora incentivá-lo e dinamizá-lo na esfera das 

suas atividades. 

Os pósteres técnico-científicos serão avaliados pelo Júri de Avaliação das Comunicações Científicas, com base 

em 6 critérios: 

1. Relevância do tema; 

2. Inovação e criatividade; 

3. Aplicabilidade prática, incluindo a translação para a realidade profissional; 

4. Clareza na definição do objetivo e metodologia; 

5. Apresentação sucinta e concreta de resultados; 

6. Conclusões breves. 

 

 

I - TEMAS DOS RESUMOS 

1. Os resumos deverão focar a intervenção farmacêutica realizada na área da farmácia comunitária; 

2. Os resumos submetidos devem respeitar a integridade intelectual, fazendo referência ao(s) autor(es) de 

qualquer publicação que seja citada; 

3. Os autores devem assegurar que o material não está sob qualquer restrição legal para a sua divulgação 

pública ou para divulgação/publicação nos meios de comunicação oficiais da OF. 

 

 

II - NORMAS PARA OS RESUMOS 

1. O resumo pode ser submetido quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. 

2. O tipo de letra a usar deverá ser Arial, tamanho 10. 

3. A estrutura do resumo deve incluir Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão e 

Conclusões, obedecendo às seguintes condições: conter, no máximo, 2.500 caracteres (sem espaços e não 

incluindo o título, nome e afiliação dos autores); texto com espaçamento 1,5 linhas e em formato justificado. 

4. O texto do resumo não deverá incluir figuras nem gráficos. 

5. Para a submissão, só pode ser utilizado o impresso “Formulário para Submissão do Resumo do Póster” 

conjuntamente com o impresso “Ficha de Identificação dos Autores do Resumo”, em suporte informático, que 
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estão disponíveis para download no website do evento (https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/eventos/i-

jornadas-de-farmacia-comunitaria/). 

6. Não serão aceites resumos submetidos em papel ou que não usem os dois impressos citados. 

7. Os medicamentos referenciados no resumo poderão ser identificados pela marca comercial com a devida 

referência TM ou ®, mas deverão estar também identificados entre parêntesis pela Denominação Comum 

Internacional (DCI). 

8. No caso de medidas, devem ser indicadas as unidades de referência, podendo ser usadas as abreviaturas 

padrão (ex: mg/dL, mm Hg). 

9. Só serão considerados os resumos em que o farmacêutico ‘responsável pela submissão do resumo’ 

esteja inscrito nas Jornadas até à data limite de 15 de agosto de 2021, sendo a inscrição sujeita ao valor 

em vigor à data de formalização da mesma. O farmacêutico ‘responsável pela submissão do resumo’ deverá 

ser um(a) farmacêutico(a), membro efetivo da Ordem dos Farmacêuticos, com a sua situação devidamente 

regularizada, ou um membro estudante da Ordem dos Farmacêuticos. Os restantes autores poderão ser 

farmacêuticos, estudantes ou outros profissionais na área das ciências da saúde.  

10. Os autores, podendo submeter mais do que um resumo, não devem submeter trabalhos que contenham 

dados iguais ou semelhantes entre si ou a outros já apresentados.  

 

 

III - SUBMISSÃO DE RESUMOS 

1. Os resumos só podem ser submetidos via e-mail (para colegios.especialidade@ordemfarmaceuticos.pt) – 

para tal, deverão ser utilizados os dois formulários (Formulário para Submissão do Resumo do Póster” e “Ficha 

de Identificação dos Autores do Resumo”) disponíveis no website para o efeito, mediante as Normas referidas 

no presente documento. 

2. Na “Ficha de Identificação dos Autores do Resumo” o nome da pessoa que envia o resumo, bem como o 

respetivo telefone de contacto e endereço de e-mail (para contactos posteriores) devem ficar bem claros. 

3. Ao submeter o resumo para efeitos de avaliação, o farmacêutico ‘responsável pela submissão do resumo’ (e 

por inerência, todos os autores do Póster) atesta que: 

o tomou conhecimento das presentes Normas dos Resumos em vigor, bem como dos critérios de 

avaliação nela contemplados; 

o se encontra inscrito nas I Jornadas de Farmácia Comunitária, e que na eventualidade de o seu 

resumo ser selecionado pela Comissão Científica, terá disponibilidade de realizar uma 

apresentação do Póster nas Jornadas; 

o o Póster poderá ser disponibilizado na página eletrónica no evento, antes, durante e/ou após o 

evento. 

4. A data limite para envio dos resumos é dia 15 de agosto de 2021. Os resumos submetidos após esta 

data limite não serão considerados. 

5. Qualquer dúvida relacionada com a submissão dos trabalhos deve ser endereçada à Comissão Científica 

através do e-mail colegios.especialidade@ordemfarmaceuticos.pt, até 7 dias corridos anteriores ao prazo final 

de submissão dos pósteres - o e-mail deve referenciar o nome completo do farmacêutico ‘responsável pela 

submissão do resumo’, a sua Carteira Profissional, o seu contacto telefónico, o Tema do trabalho e a respetiva 

questão. 

6. Os serviços da Ordem dos Farmacêuticos validarão o cumprimento das Normas para Resumos, e após o 

dia 27 de setembro de 2021, notificarão o(s) autor(es) da decisão de avançarem para a elaboração do 

respetivo Póster. 

 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/eventos/i-jornadas-de-farmacia-comunitaria/
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NORMAS PARA OS PÓSTERES 

1. O póster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá incluir ainda ‘Agradecimentos’ e um máximo de 

quatro Referências Bibliográficas. O póster poderá incluir ainda imagens, figuras e gráficos, desde que legíveis. 

2. No póster deverão constar os nomes dos autores (primeiro e último nome), bem como a afiliação dos 

autores (identificação da instituição). 

3. Os pósteres deverão respeitar as dimensões e o formato indicados pela Ordem dos Farmacêuticos aquando 

da divulgação da aceitação do seu resumo (se aplicável). 

4. Os autores devem enviar o seu póster, em formato PDF, para o endereço 

colegios.especialidade@ordemfarmaceuticos.pt, até ao dia 10 de outubro de 2021.  

5. O certificado referente à apresentação do póster será enviado após as Jornadas, num prazo previsto de até 

30 dias úteis. 

 

 

 APRESENTAÇÃO DOS PÓSTERES 

1. Os pósteres serão disponibilizados na página eletrónica das Jornadas de Farmácia Comunitária (bem como 

nos meios de divulgação ou comunicação que a organização considere como pertinentes) a partir do dia 14 de 

outubro de 2021 e ficarão disponíveis no decorrer das Jornadas. 

2. De entre os resumos submetidos para apreciação da Comissão Científica, a mesma fará uma seleção dos 

dois (2) melhores trabalhos, os quais serão convidados para efetuarem uma breve apresentação dos mesmos 

no decorrer do evento, em horário a comunicar oportunamente (um pitch de 15 minutos, com 5 minutos para 

questões).  

3. O autor responsável pela apresentação terá de estar inscrito nas Jornadas até ao dia 14 de outubro 

de 2021. 

4. Os dois (2) melhores resumos serão publicados na Revista Farmácia Clínica. 

 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA E AVALIAÇÃO DOS PÓSTERES 

A Comissão Científica será composta pelos seguintes elementos designados pelo CCEFC:  

 

Presidente da Comissão Científica: Ana Cristina Gaspar Cabral  

Membros do Júri da Comissão 

Científica: 

Capitolina Maria de Figueiredo Fernandes Pinho  

Helder Dias Mota Filipe  

Isabel Vitória Neves de Figueiredo Santos Pereira  

Luís Miguel de Oliveira Lourenço  

Narcisa Maria de Oliveira Carvalho Dias 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Comissão Científica e o CCEFC reservam-se no direito de rever e reformular as “Normas para submissão de 

resumos para as I Jornadas de Farmácia Comunitária’” sempre que assim o considerem necessário. 
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