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REGULAMENTO ABSTRACTS
1. RESUMOS (ABSTRACTS)
Os resumos (Abstracts) a submeter devem seguir a seguinte estrutura:
• Título e Autores;
• Título do Trabalho, em maiúsculas e sem abreviaturas;
• Nome, Apelido e local de Trabalho dos Autores;
• Introdução;
• Objectivos;
• Material e Métodos;
• Resultados;
• Discussão;
• Conclusões.
Os resumos (Abstracts) devem ser submetidos online e não deverão exceder as 5000 palavras, nem incluir figuras ou tabelas.
2. CANDIDATURAS
As candidaturas deverão ser submetidas através do site www.encontrosdaprimavera.com e estão abertas apenas aos autores que
se inscrevam no Congresso. A data limite para envio dos resumos (Abstracts) será 28 de Fevereiro de 2014. Os autores devem indicar qual
a forma preferencial de apresentação: Poster ou Comunicação Oral e qual a área a que se destina (Geral, Dor ou Próstata).
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3. SELEÇÃO DE CANDIDATURAS
A apreciação e selecção dos resumos é da responsabilidade exclusiva da Comissão Científica dos Encontros da Primavera 2014 que fará
a revisão, avaliação e selecção dos trabalhos para poster ou comunicação oral, de acordo com a qualidade científica do conteúdo e tendo
em conta a sua originalidade, rigor científico e metodológico, apresentação gráfica e implicações práticas.
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LOCAL DE TRABALHO
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4. POSTERS
Os autores cujos resumos tenham sido seleccionados para apresentação em forma de poster serão previamente informados. A organização
poderá optar por não expor os Posters que se afastem do conteúdo e forma indicadas ou que apresentem falta de qualidade gráfica.
Pelo menos um dos autores terá que estar presente no período de discussão, a realizar durante os Encontros da Primavera, e devidamente
identificado no programa, a fim de prestar todos os esclarecimentos sobre o seu conteúdo. Os resumos (Abstracts) seleccionados para
apresentação em formato de poster deverão ter a dimensão máxima de 70 cm largura x 100 cm altura e serem apresentados verticalmente.
O texto e ilustrações devem ser legíveis a uma distância de 1,5 m. A Comissão Organizadora poderá definir outros formatos de 		
apresentação dos trabalhos para além do formato de papel, como o electrónico. Para tal fornecerá atempadamente o template e regras de
apresentação e formatação dos mesmos.
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5. COMUNICAÇÕES ORAIS
A Comissão Científica escolherá os melhores resumos para apresentação oral e os autores serão previamente informados da data 		
e horário da sessão, devidamente identificada no programa dos Encontros da Primavera, devendo preparar a apresentação para 7 minutos,
seguidos de um período de 3 minutos de discussão.
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Via ctt, juntamente com cheque bancário para a agência oficial do Congresso:
FactorChave, Lda Miraflores Office Center • Avenida das Tulipas nº6 – 19º andar
1495 • 161 Algés

6. PRÉMIOS
Serão distinguidas a primeira, segunda e terceira melhor comunicação oral de cada área, aos quais será atribuído um prémio 		
monetário nos seguintes montantes:
• 1º PRÉMIO: 1.000,00 ¤ (Mil Euros);
• 2º PRÉMIO: 750,00 ¤ (Setecentos e Cinquenta Euros);
• 3º PRÉMIO: 500,00 ¤ (Quinhentos Euros).
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Via mail, para congressos@factorchave.pt, juntamente com o comprovativo de transferência
bancária para o NIB 0033-0000-45332707598-05

Serão, ainda, distinguidos o primeiro, segundo e terceiro melhor poster de cada área, aos quais será atribuído um prémio monetário nos
seguintes montantes:
• 1º PRÉMIO: 750,00 ¤ (Setecentos e Cinquenta Euros);
• 2º PRÉMIO: 500,00 ¤ (Quinhentos Euros);
• 3º PRÉMIO: 250,00 ¤ (Duzentos e Cinquenta Euros).
ORGANIZAÇÃO E
AGÊNCIA OFICIAL

FICHA DE INSCRIÇÃO

7. PATROCÍNIO
Os prémios a atribuir são oferecidos pelos seguintes patrocinadores: Geral: GSK • Dor: Grünenthal • Próstata: Janssen
8. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES
A divulgação dos vencedores dos prémios será efectuada no Jantar de Encerramento dos Encontros da Primavera 2014, a realizar no dia
29 de Março de 2014.Os autores autorizam desde logo a organização a publicar os seus resumos no livro de abstracts e em todos os
meios de divulgação médica que esta entenda como pertinentes.

TELEFONE/TELEMÓVEL

FICHA DE INSCRIÇÃO Preencha por favor esta ficha e envie:

Valor unitário
até 01/02/2014

Valor unitário
até 20/03/2014

Valor unitário
no LOCAL

MÉDICOS

275 ¤

325 ¤

350 ¤

ENFERMEIROS / TÉCNICOS

200 ¤

250 ¤

275 ¤

INDÚSTRIA

125 ¤

175 ¤

200 ¤

75 ¤

100 ¤

110 ¤

325 ¤

350 ¤

385 ¤

		

CURSOS PRÉ-CONGRESSO
CURSO PRÉ-CONGRESSO + CONGRESSO
A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.
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