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Título da comunicação 

NOME APELIDO1 

 

Resumo 

A dimensão do resumo é de no máximo 1 000 caracteres com espaços ou até 250 palavras. O 

resumo deve abordar o conteúdo do texto, o contexto do objeto do Congresso, ressaltando os 

aspetos essenciais, sem que o leitor precise consultar o texto.  

As propostas serão redigidas em, pelo menos, duas de três línguas: português, espanhol ou 

inglês. Compreenderão um título, resumo e cinco palavras-chave. O texto deve ser 

apresentado em letra Arial 10, com linhas espaçadas 1.5, margens laterais de 3cm, superior de 

3cm, e inferior de 2cm. Não devem incluir-se nos resumos referências bibliográficas nem 

citações. No fim de cada resumo são apresentadas palavras-chave, num máximo de cinco.  

Palavras-chave: uma; duas; três; quatro; cinco. 

 

Abstract 

The abstract must contain up to 1,000 characters including spaces or up to 250 words. The 

abstract should address the content of the text, the context of the object of the Congress, 

highlighting the essential aspects. 

The abstract should be drawn up in at least two of three languages: Portuguese, Spanish or 

English. It should include one title, abstract, and five keywords. The text should be presented in 

Arial 10, with 1.5 spaced lines, 3cm lateral margins, 3cm upper margins, and 2cm bottom 

margins. References and citations should not be included in the abstract. At the end of the 

abstract, keywords are presented, up to a maximum of five. 

Keywords: one; two; three; four; five. 

 

Resumo 

La dimensión del resumen es de un máximo de 1 000 caracteres con espacios o hasta 250 

palabras. El resumen debe abordar el contenido del texto, el contexto del objeto del Congreso, 

resaltando los aspectos esenciales, sin que el lector necesite consultar el texto. 

                                                      
1 Situação profissional, instituição e o e-mail de cada autor/a. 
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Las propuestas se extenderán por lo menos dos de los tres idiomas: portugués, español o 

inglés. Comprender un título, un resumen y cinco palabras clave. El texto debe presentarse en 

letra Arial 10, con líneas espaciadas 1.5, márgenes laterales de 3 cm, superior de 3 cm, e 

inferior de 2 cm. No deben incluirse en los resúmenes referencias bibliográficas ni citas. Al final 

de cada resumen se presentan palabras clave, en un máximo de cinco. 

Palabras clave: uno; dos; tres; cuatro; cinco. 


