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Instructions for the submission of abstracts

1. Abstracts and papers should be written in portuguese or english.

2. The deadline for the receipt of abstracts is: 30 June 2010.

3. The abstract should be typed on the prepared one-page abstract form.

4. Abstracts should normally include the conceptual framing, the problem

statement, the participants, the method, the collect proceedings and the data

analysis, results and conclusions. Regarding ongoing studies, results and

conclusions should be included in the conference paper.

5. Research problem or topic should be focused on nursing or on the nursing aspect

of multidisciplinary studies.

6. The method should be relevant to the problem and in accordance with ethical

guidelines and norms for scientific studies.

7. In multidisciplinary studies, the first author must be a nurse. If the abstract is

accepted, the first author should attend the conference to present the paper.

8. The names of the authors have to be in full, with the adress and the phone and

mail contact.

9. The paper to be present at the conference must not have been previously

published or presented at an conference prior to the submission deadline.

10. Once submitted, no revisions or corrections can be made in the abstract.

11. APE reserves the right to publish and distribute any abstract and paper accepted

for presentation.

12. Reprint of papers published in WENR proceedings will be permitted after written

request to the editor of the proceedings and by permission of the author.

13. All request for with drawal of abstracts must be in writing.

14. If an abstract is accepted, the presenter will assume responsibity for all expenses

associated with travel, registration and presentation.

15. If an abstract is accepted, the presenter is expected to prepare the full paper in

the appropriate prescribed format for publication in the APE proceedings.

16. Selection of abstracts will be the responsability of the APE Scientific Committee.

The decision of this committee is final.

17. The abstracts text must be no more than 250 words and must be written inside

the form attached. 

18. The abstracts may be submitted via the internet at:

www.apenfermeiros.pt, or by mail to the Portuguese Nurses Association. If by mail,

send the original and three copies.

19. The acceptance or the refusal of the abstract will be comunicated until 

31th August 2010.

20. Once accepted the abstract, the author must registered for the Conference and

pay the early registration fee by 30 th September 2010. Accepted abstracts will be

eliminated from the programme if registration has not been received.

21. The abstract can be submitted in only one of the following categories: Oral

presentations and Poster presentations: Papers will be presented in 20 min lenght;

time will be announced later. 

22. The posters must be  legible at a distance of 1,5m and size no more of 120x90

centimeters.

23. All decisions on abstract acceptance are �nal.

24. The full text of Oral Communications must be sent until 30 th September 2010

to APE. It should not have more than 25 A4 pages, written in two spaces, on one

side only, (4cm left and 2cm wright).
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Critérios e normas de apresentação e selecção de resumos 

1. O resumo deve ser escrito em português ou inglês.
2. A data limite para o envio de resumos: 30 Junho 2010.
3. O resumo deve ser dactilografado no próprio formulário de resumos.
4. O resumo deve incluir o enquadramento conceptual, o problema de investiga-
ção, os participantes, o método, os procedimentos de recolha e de análise de dados,
os resultados e conclusões.
5. O problema ou tópico deve situar-se na enfermagem ou em estudos multidisci-
plinares ligados à enfermagem.
6. O método deve ser relevante em relação ao problema em estudo de acordo com
as normas éticas para estudos cientí�cos.
7. Em estudos multidisciplinares, o primeiro autor deve ser um enfermeiro.
Se o resumo for aceite, o primeiro autor deve participar na conferência para expôr
o trabalho.
8. Os nomes dos autores tem de estar completos, com o endereço, telefone e
contacto de email.
9. O trabalho a ser apresentado na conferência não pode ter sido previamente
publicado ou apresentado numa conferência anterior à data limite de aceitação.
10. Depois de enviado, o resumo não pode ter correcções ou revisões.
11. A APE reserva-se ao direito de publicar e distribuir qualquer resumo ou comuni-
cação aceite para apresentação.
12. A publicação das comunicações apresentadas na Conferência, noutras revistas
ou noutros países, poderá ser autorizada pela APE, desde que haja autorização do
autor.
13. Todos os pedidos para a devolução de resumos devem ser apresentados por
escrito.
14. Se um resumo for aceite,  o apresentador deve responsabilizar-se por todas as
despesas realcionadas com a sua viagem, inscrição na Conferência, e apresentação
da comunicação.
15. Se um resumo for aceite, o autor deverá entregar todo o material no formato
prescrito para posterior publicação.
16. A selecção de resumos será da responsabilidade da comissão cientí�ca. 
A decisão desta comissão é �nal.
17. Os resumos não devem exceder as 250 palavras e devem ser escritos dentro
da folha em anexo.
18. Os resumos podem ser enviados pela internet para: www.apenfermeiros.pt ou
pelo correio para a APE. Neste caso devem ser escritos dentro da folha em anexo.
19. A aceitação ou recusa do resumo será comunicada até 31 de Agosto 2010.
20. Uma vez aceite o resumo o autor deve inscrever-se na Conferência e pagar a
inscrição até 30 de Setembro 2010. Se até a esta data não for feita e paga a
inscrição os resumos serão eliminados do programa.
21. Os resumos podem ser apresentados nas seguintes categorias:
Comunicações Livres e Posters: Duração máxima para a apresentação 20 minutos;
Posters: Apresentados em horário a de�nir.
22. Os Posters devem ser legiveís a uma distância de 1,5m e o tamanho não deve
ultrapassar os 120x90 centimetros.
23. Todas as decisões quanto à aceitação dos resumos são de�nitivas, não dando
lugar a reclamações.
24. O texto integral das Comunicações Livres deve ser enviado até 30 de Setembro
2010 para a APE.
Não deve ultrapassar 25 folhas A4, processada a dois espaços, numa só face, com
margens de 4cm à esquerda e 2cm à direita.
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Programa 

24 de Novembro | 4ª feira

09h30 Sessão de Abertura

10h00 Conferência
“Desenvolvimento da Prática Através da Investigação”
Prof. Gary Rolfe (Swansea University, Reino Unido)

11h00 Café

11h30 Conferência
“Humor no Cuidado de Enfermagem: Quimera ou Dever?”
Prof.ª Helena José (Universidade do Algarve, Portugal)

12h30 Almoço

14h00-16h00 Comunicações Livres

16h00 Café

16h30-18h30 Comunicações Livres

25 de Novembro | 5ª feira

09h30 Conferência
“Actividades Assistidas por Animais na Prevenção da Violência 
em Contexto Psiquiátrico”
Prof.ª Isabel Marques (ESE de Coimbra)

10h30 Café

11h00 Conferência
“Vozes de Enfermeiras” 
Prof.ª Carminda Morais (ESE Viana do Castelo)

12h30 Almoço

14h00-16h00 Comunicações Livres

16h00 Café

16h30-18h30 Comunicações Livres

26 de Novembro | 6ª feira

09h30 - 12h30 Comunicações Livres

12h30 Almoço

14h00 Painel /Tema
 “Escalas de Avaliação: da Teoria à Prática”
 Prof. João Maroco (Instituto Superior de Psicologia Aplicada) , Profª Maria Alice S. Curado
 (ESE de Lisboa), Enf.º Pedro Parreira (ESE de Coimbra) Enfª Thereza Vasconcellos (H São Francisco
 Xavier), Enfº César Fonseca (H PulidoValente)

16h00 Encerramento

 

 

 Programa Social a anunciar no site da APE (www.apenfermeiros.pt)

Programe

November 24th | Wednesday 

09h30 Opening Session

10h00 Conference
“Practice Development Through Research”
Prof. Gary Rolfe (Swansea University, Reino Unido)

11h00 Co�ee break

11h30 Conference
“Humous in Nursing Care : Chimera/Dream or Duty Service?”
Prof. Helena José (Universidade do Algarve, Portugal)

12h30 Lunch

14h00-16h00 Concurrent Sessions

16h00 Co�ee break

16h30-18h30 Concurrent Sessions

November 25th  | Thursday

09h30 Conference
“Violence Prevention in Psychiatric Context: Activities with Animals”
Prof. Isabel Marques (ESE de Coimbra)

10h30 Co�ee break

11h00 Conference
“Voices of Nurses”
Prof. Carminda Morais (ESE Viana do Castelo)

12h30 Lunch

14h00-16h00 Concurrent Sessions

16h00 Co�ee break

16h30-18h30 Concurrent Sessions

November 26th | Friday

09h30 - 12h30 Concurrent Sessions

12h30 Lunch

14h00 Panel Discussion
 “Avaliation Scales: From Theory to Practice” 
 Prof. João Maroco (Instituto Superior de Psicologia Aplicada) , Prof. Maria Alice S. Curado
 (ESE de Lisboa), Nurse Thereza Vasconcellos (H São Francisco Xavier), Nurse César Fonseca 
 (H Pulido Valente)

16h00 Closing Ceremony

 Social Program to de mencioned at APE site (www.apenfermeiros.pt)


