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XII Congresso da ASPESM 2021: Saber mais, fazer melhor!
&
IV Seminário Internacional de Investigação em Saúde Mental
Casa das Artes de Felgueiras - Portugal
27, 28 e 29 de outubro de 2021
Saudação aos participantes
O XII Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental e o
IV Seminário Internacional de Investigação em Saúde Mental realizam-se nos dias 27 a 29 de
outubro de 2021, subordinado ao tema “Saber mais e fazer melhor!”. O evento será realizado
online e presencialmente, na Casa das Artes/ auditório da Camara Municipal de Felgueiras.
O programa do congresso pretende divulgar temas da atualidade em saúde mental e evidenciar
a importância da validação científica dos mesmos. Espera-se com este evento proporcionar um
espaço de partilha entre profissionais de saúde, com o objetivo de potenciar a implementação
de práticas de qualidade em saúde mental e psiquiatria. Este ano o lema central do congresso
é “Saber mais, fazer melhor”, de modo a salientar a importância do conhecimento para a
melhoria das práticas nos diferentes contextos em Saúde Mental.
O dia 27 será dedicado à apresentação de resultados de investigação e aos cursos précongresso.
O dia 28 e 29 será destinado ao congresso com conferencias, mesas redondas, debates e ainda
apresentação das comunicações orais/posters.
Preparamos um evento em parceria com a Camara Municipal de Felgueiras, de forma a
proporcionamos aos congressistas as condições ideias de acolhimento e partilha, bem como a
possibilidade de conhecer as atrações deste município. Felgueiras é uma cidade portuguesa no
distrito do Porto, região Norte e sub-região do Tâmega e Sousa, com cerca de 60 000
habitantes. Existem duas cidades englobadas no município: Felgueiras e Lixa. Fica a cerca de
40 Kms do Porto (aeroporto Francisco Sá carneiro). O transporte mais indicado entre Porto e
Felgueiras é de autocarro, táxi, Uber ou viatura.
Apesar do evento se realizar de forma PRESENCIAL e ONLINE, incentivamos todos os
congressistas a participar de forma presencial, caso a pandemia o permita, de forma a aumentar
a interação e a partilha entre todos os participantes. Nesse sentido, existirá um espaço para o
coffe breack e os almoços de trabalho (gratuitos) no local do evento.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradecemos a todos os palestrantes a sua disponibilidade para nos presentearem com o seu
saber e experiência. Tudo faremos para lhes proporcionar uma experiência positiva e
enriquecedora.
Agradecemos a todas as instituições que se associaram a esta iniciativa da ASPESM.
Sejam bem-vindos!
Informações:
Existirão duas fases de submissão de propostas. As candidaturas da segunda fase serão
condicionadas ao número de propostas submetidas e aceites na primeira fase.
1. Fase I - Submissão das propostas até 31 de julho de 2021. Os autores serão
informados do resultado da avaliação até 10 de agosto de 2021.
2. Fase II - Submissão das propostas até 27 de setembro de 2021. Os autores serão
informados do resultado da avaliação até 05 de outubro de 2021.
Todos os trabalhos apresentados (comunicações orais, pósteres, conferências) terão a
possibilidade de ser publicados numa edição especial da Revista Portuguesa de
Enfermagem de Saúde Mental – revista indexada na SciELO Citation Index – Thomson
Reuters, com fator de impacto de 0,268 (a dois anos, tendo por base 2016) –
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=1647-2160 ou em e-book, com
ISBN Nacional e Internacional. Os artigos aceites na revista terão uma taxa de publicação
de 50 Euros, para custos administrativos.
Serão atribuídos prémios para as três melhores comunicações orais e três melhores posters.
Os prémios apenas serão entregues aos autores presentes na sessão de encerramento
(presencialmente ou online). Consulte o regulamento no site da ASPESM.
Link para as Inscrições no Evento:
https://www.cognitoforms.com/ASPESM1/FICHADEINSCRIÇÃOXIICongressoASPESM2021
Link para o envio de proposta de comunicação oral ou poster:
https://www.cognitoforms.com/ASPESM1/PropostaDeComunicaçãoORALPOSTERCONGRESSO2021
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