
 
 
 
 

REGULAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE POSTERS ao 15.º 
CONGRESSO DA ÁGUA 

 
1 INTRODUÇÃO 
Um poster é um trabalho técnico disposto graficamente, informando de forma 
resumida o leitor sobre os objetivos, metodologias, métodos experimentais, materiais, 
resultados e conclusões. 
 
2 GENERALIDADES 

 É permitido a qualquer autor inscrever mais de um poster até ao máximo de 
três posters 

 Pelo menos um dos autores do poster deverá estar inscrito no Congresso. 

 
4 SELECÇÃO DE TRABALHOS 

 Todos os posters deverão ser previamente submetidos à Comissão Científica do 
evento. 

 Não serão aceites posters que se traduzam em promoção comercial de 
determinada marca, produto ou empresa. 

 A seleção será realizada por uma Comissão, através da análise detalhada dos 
posters. 

 Os posters não selecionados serão devolvidos aos autores e não constarão da 
programação do evento. 

 Uma cópia em formato digital dos posters será publicada em suporte digital. 

 
5 INSCRIÇÃO 

 A inclusão do poster na programação do Evento fica condicionada à receção, 
pela Comissão Organizadora, da Ficha de Inscrição e pagamento de um dos 
seus autores. 
 

6 FORMATO 
Poderá apresentar o poster numa das seguintes modalidades que devem ser enviadas 
para: congresso.agua@aprh.pt até ao dia 10 de março de 2021: 
 
 

mailto:congresso.agua@aprh.pt


 Entrega do poster em PDF para divulgação na plataforma online que irá 
acompanhar o Congresso dentro do seguinte formato: 

         Os posters deverão ser apresentados em formato A0 841 x 1189 

 Os posters deverão ter cabeçalho contendo o título do trabalho, o(s) 
nome(s) do(s) autor(es) e a instituição onde trabalham, em letra de 
imprensa com 2,5 cm de altura. Recomenda-se também que contenham, 
em letras menores, o endereço dos autor(es). 

 Devem ser compostos por unidades estanques, cada uma representando 
gráficos, fotografias, esquemas ou textos de modo geral.  

 É necessário que o trabalho contenha uma secção de objetivos, clara e 
concisa, seguida de secção sobre metodologia/experiências. A maior parte 
do trabalho deverá ser constituída por resultados, incluindo as conclusões 
do trabalho. 

 O observador do poster deverá ser capaz de perceber a essência do 
trabalho, mesmo durante o período em que o autor não se encontre 
presente. Este objetivo poderá ser alcançado com o uso de uma ou mais 
das seguintes diretrizes: 

a) organizar as unidades do poster de forma lógica, ordenada de 
cima para baixo ou da esquerda para a direita; 
b) numerar as unidades na ordem em que se desejar que sejam 
vistas ou usar linhas de ligação para guiar o observador; 
c) dividir o poster em itens, como em qualquer trabalho técnico; 
d) ter disponíveis prospetos, textos suplementares ou resumos, que 
possam ser entregues aos interessados. 

 Entrega adicional de um pequeno vídeo com a apresentação do poster - com 
a duração máxima de 3 minutos – o qual será publicado com o seu poster 
numa plataforma online que ficará disponível a todos os participantes 
durante o Congresso. O vídeo poderá também ser o resultado deste 
powerpoint com voz off guardado no formato de vídeo. 

Para auxílio na elaboração deste vídeo recomendamos a visualização destes 
tutoriais: Pode adicionar áudio ao seu poster (powerpoint) e exportá-lo para vídeo, 

com ou sem animações, para que a apresentação virtual seja autónoma. 

9 DISCUSSÃO COM OS AUTORES 

 Os autores poderão facultar um contacto telefónico ou de e-mail para 
eventuais perguntas que possam ser colocadas pelos participantes do 
Congresso. 

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/adicionar-ou-eliminar-%C3%A1udio-na-sua-apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://support.microsoft.com/pt-br/office/transformar-a-apresenta%C3%A7%C3%A3o-em-v%C3%ADdeo-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83

