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● A submissão é efetuada através do site www.admedic.pt.
Não serão aceites resumos enviados por correio eletrónico ou em qualquer outro formato.

Data limite para envio de abstracts:

10 de janeiro de 2019

● O resumo deve ser submetido em português e, com excepção dos relatos de caso clínico,
deverá ser estruturado do seguinte modo:
• Introdução
• Objetivos
• Material e métodos
• Resultados e conclusões
● A Comissão Científica (CC) irá avaliar, de forma independente e anónima, cada resumo
submetido pelo que estes não deverão conter no seu texto referências que permitam
identificar nem os autores, nem o hospital de origem. A CC reserva-se o direito de seleção
e da forma de apresentação dos resumos selecionados.
● No momento da submissão eletrónica deverão ser obrigatoriamente preenchidos todos
os campos previstos:
• Título: Deverá estar em MAIÚSCULAS (máximo 100 carateres);
• Texto: Limitado a 3500 caracteres (máximo);
• Instituição: Indicar o nome da Instituição à qual os autores estão afiliados;
• Nome dos autores: O nome do que fará a apresentação deverá estar 		
indicado em primeiro lugar;
No fim do resumo deve constar a Declaração de Conflito de Interesse (ou sua ausência)
de todos os autores.
● A aceitação ou recusa do trabalho submetido, será enviada via e-mail, para quem
submeter o mesmo.
● O autor que apresentar o trabalho terá de estar inscrito no Congresso;
● Os resumos submetidos para avaliação devem ser trabalhos originais e que não tenham
sido publicados ou apresentados previamente noutros congressos, conferências ou
outros eventos científicos.
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● A submissão do resumo implica o consentimento do(s) autor(es) quanto a cedência
do direito exclusivo de publicar e distribuir em suporte físico, eletrónico ou em outros
suportes o conteúdo do resumo à SPPC.
● Uma vez aceite o resumo, serão enviadas as condições para apresentação.
NOTAS IMPORTANTES:
● Após a submissão dos trabalhos, os autores que pretendam efetuar alguma alteração,
devem fazê-lo, até à data limite para submissão dos trabalhos, diretamente no site
(As minhas submissões).

