
13th 
CHALLENGES in 
CARDIOLOGY

MH Atlântico, Peniche
7-8 july 2023

REGULAMENTO DE SUBMISSÃO DE RESUMOS

CASOS CLÍNICOS

1. A data-limite para submissão de trabalhos é dia 10 de junho de 2023,      
às 23h59;

2. Os trabalhos serão submetidos sob a forma de resumo;

3. A submissão será realizada exclusivamente por via eletrónica através do site 
www.challengesincardiology.com;

4. O resumo deverá ser organizado por seções: título, autores, introdução, 
descrição do caso clínico e discussão;

5. O texto a submeter deverá ser em inglês, não ultrapassando os 2 500 
caracteres, excluindo espaços;

6. É possível fazer o upload de até 2 imagens (formato .jpg);

7. Todos os casos clínicos aceites serão apresentados em formato pré-gravado, 
no site do Challenges in Cardiology;

8. Em função do número e qualidade dos casos aceites, serão selecionados os 
quatro melhores para apresentação em sessão dedicada, em horário a indicar;

9. No texto do resumo não deverá ser feita qualquer menção ao local em que o 
estudo foi realizado nem à identidade dos doentes. Qualquer referência será 
motivo de rejeição imediata;

10.A Organização nomeará, para o efeito, um júri que apreciará os resumos 
submetidos e a quem caberá selecionar os trabalhos para apresentação;

11.À data do congresso, o autor apresentador terá de estar inscrito no 13th 
CHALLENGES IN CARDIOLOGY;

12.A Comissão Científica atribuirá, de acordo com a apreciação do júri, um prémio 
ao melhor caso clínico apresentado, o qual será anunciado no decurso do 
evento ou em em data posterior a designar. Este prémio terá a designação 
PRÉMIO CHALLENGES IN CARDIOLOGY;

13. O júri tem a competência para, se assim entender, não atribuir o prémio.



E-POSTERS

1. A data-limite para submissão de trabalhos é dia 10 de junho de 2023, às 
23h59;

2. Os trabalhos serão submetidos sob a forma de resumo;

3. A submissão será realizada exclusivamente por via eletrónica através do site 
www.challengesincardiology.com;

4. O resumo deverá ser organizado por seções: título, autores, introdução, 
objetivos, material e métodos, resultado e conclusões;

5. O texto a submeter deverá ser em inglês, não ultrapassando os 2 500 
caracteres, excluindo espaços;

6. É possível fazer o upload de até 2 imagens (formato .jpg);

7. Todos os trabalhos aceites serão apresentados sob a forma de cartaz, em 
formato digital (e-poster), com discussão moderada, em horário a indicar;

8. No texto do resumo não deverá ser feita qualquer menção ao local em que o 
estudo foi realizado nem à identidade dos doentes. Qualquer referência será 
motivo de rejeição imediata;

9. A Organização nomeará, para o efeito, um júri que apreciará os resumos 
submetidos e a quem caberá selecionar os trabalhos para apresentação;

10. Todos os trabalhos aceites serão divulgados no portal;

11. À data do congresso, o autor apresentador terá de estar inscrito no 13th 
CHALLENGES IN CARDIOLOGY;

12. A Comissão Científica atribuirá, de acordo com a apreciação do júri, um 
prémio ao melhor trabalho apresentado por um jovem investigador, o qual 
deverá ser o 1.º autor; O prémio será anunciado no decurso do evento ou em 
data posterior a designar. Este prémio terá a designação PRÉMIO JOVEM 
INVESTIGADOR;

13. O júri tem a competência para, se assim entender, não atribuir o prémio.
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