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 COMUNICAÇÕES LIVRES 

As Jornadas do Arade, que terão lugar entre 10 e 12 de Março de 2017 no Auditório 

do Museu Municipal de Portimão, levarão à mesa o diálogo e a problematização de 

temáticas diversas e transversais que visem a promoção do desenvolvimento sócio-

económico sustentado e a divulgação do património cultural e humano dos municípios 

de Portimão, Lagoa, Silves e Monchique. O desafio será abolir as fronteiras 

institucionais e administrativas e pensar em soluções integradas e à escala regional. 

Conferências, cursos de curta duração e oficinas de trabalho, debates, apresentação 

de posters e mesas-redondas darão corpo às Jornadas do Arade. Desta forma, a 

apresentação de comunicações livres será um dos destaques do programa científico 

destas jornadas.  

As comunicações deverão inscrever-se no âmbito geral das Jornadas – os municípios 

da Bacia do Arade (Portimão, Lagoa, Silves e Monchique). As temáticas são livres, 

podendo-se enquadrar numa das seguintes áreas ou noutras ao critério do 

proponente: 

  Empreendedorismo; 

  Turismo; 

  Indústria e Agricultura; 

  Património histórico e cultural; 

  Ecologia e meio ambiente; 

  Ciência e tecnologia; 

  Urbanismo; 

  Cidadania e associativismo; 

  Educação, etc. 

 

 NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMOS 

a) A data limite para o envio dos resumos das comunicações livres propostas é o dia 

03 de Fevereiro de 2017 (até às 24h00). 

b) A submissão faz-se unicamente por via electrónica através do envio do respectivo 

formulário em formato Word (Formulário em Anexo) para o endereço electrónico 

jornadasdoarade@gmail.com. No formulário deverão ser obrigatoriamente 

preenchidos todos os campos indicados, nomeadamente: 
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- Título da Comunicação (em maiúsculas). 

- Nome dos Autores: o nome do que fará a apresentação deverá estar indicado em 

primeiro lugar. Não indicar títulos ou cargos. Os nomes dos autores devem estar 

separados por vírgula. Caso os autores estejam filiados em alguma instituição ou 

entidade, esta deverá também ser identificada. 

- Contactos do primeiro autor / autor correspondente: Endereço electrónico (e-mail) e 

Contacto telefónico. 

- Texto (resumo): Os resumos deverão ser informativos, concisos e esclarecedores 

relativamente aos objectivos, âmbito, metodologias adoptadas e conclusões finais do 

trabalho. Máximo de 2000 caracteres. Tipo de letra: Arial | Tamanho de letra: 11 | 

Espaçamento entre linhas: 1,5. 

c) Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação por parte da 

Comissão Científica das Jornadas. 

d) Os resumos só poderão apresentar material original. 

e) Os resumos aceites serão publicados exactamente como submetidos. Não será 

efectuada nenhuma revisão. 

f) À Comissão Científica reserva-se o direito de selecção dos trabalhos a serem 

exibidos e apresentados durante as Jornadas do Arade, bem como do seu formato: 

poster ou comunicação oral. O autor correspondente será informado, via e-mail, até 24 

de Fevereiro de 2017, da aceitação ou recusa do trabalho apresentado. 

g) Os trabalhos finais serão avaliados por um júri que seleccionará os melhores, 

indicando-os para prémio. Serão distinguidos a Melhor Comunicação Oral e o Melhor 

Poster das Jornadas do Arade.  

 

 NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS 

a) As Comunicações Orais serão apresentadas em suporte digital em formato Power 

Point.  

b) A Inscrição nas Jornadas do Arade é gratuita e fica automaticamente formalizada 

para o autor responsável pela apresentação da Comunicação Oral. Os restantes 

autores, se quiserem participar nas Jornadas terão de efectuar a sua inscrição em 

www.jornadasdoarade.pt.  

c) A sessão de apresentação de Comunicações Orais decorre no dia 11 de Março 

entre as 09h00 e as 10h00 na Sessão de Comunicações Livres incluída no Programa 

Científico das Jornadas do Arade. O autor dispõem de um limite de 8 minutos para a 

http://www.jornadasdoarade.pt/
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apresentação da sua comunicação, estando consignado de seguida um período 

máximo de 2 minutos para questões e discussão. 

d) As Comunicações Orais deverão ser enviados à organização por via electrónica 

para o endereço jornadasdoarade@gmail.com em formato digital (PDF), devidamente 

identificados, por forma a serem expostos no sítio da Internet das Jornadas do Arade. 

e) Os autores das Comunicações Orais deverão levantar os respectivos certificados de 

participação nas Jornadas do Arade com uma Comunicação Livre no secretariado das 

Jornadas. 

 

 NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE POSTERS 

a) O Poster deverá ter como dimensões máximas 120cm por 90cm. O seu conteúdo 

deverá ser legível à distância de 1,5 metros (sugestão: corpo de texto, Arial 28).  

b) A Inscrição nas Jornadas do Arade é gratuita e fica automaticamente formalizada 

para o autor responsável pela apresentação do Poster. Os restantes autores, se 

quiserem participar nas Jornadas terão de efectuar a sua inscrição em 

www.jornadasdoarade.pt. 

c) O Poster deverá ser afixado em local identificado pela comissão organizadora entre 

as 9h00 e as 11h00 do dia 11 de Março. A impressão do Poster é da responsabilidade 

dos autores. A comissão organizadora responsabiliza-se por fornecer o material 

necessário para a afixação dos Posters.  

d) Quando se iniciar a sessão de discussão de Posters respectiva, o autor deverá 

estar junto ao local de afixação do seu trabalho. 

e) A sessão de apresentação de Posters decorre no dia 12 de Março entre as 09h00 e 

as 10h00 na Sessão de Posters incluída no Programa Científico das Jornadas do 

Arade. A sessão será coordenada por um moderador e cada apresentação não deverá 

ultrapassar os 4 minutos de duração, estando consignado de seguida um período 

máximo de 2 minutos para questões e discussão. 

f) Os Posters deverão ser enviados à organização por via electrónica para o endereço 

jornadasdoarade@gmail.com em formato digital (PDF), devidamente identificados, por 

forma a serem expostos no sítio da Internet da Teia D’Impulsos. 

g) Os autores dos Posters deverão levantar os respectivos certificados de participação 

nas Jornadas do Arade com uma Comunicação Livre no secretariado das Jornadas. 

 

http://www.jornadasdoarade.pt/

