TRABALHOS/ABSTRACTS
SUBMISSÃO DE RESUMOS
O autor apresentador do trabalho deve estar inscrito no congresso, via plataforma
online.
Os resumos devem ser submetidos em inglês, na mesma plataforma.
Data limite para submissão de resumos: 19 de setembro de 2019.
Normas e formato:
•

Texto: Fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento simples,
justificado.

•

Título limitado a 20 palavras. Usar maiúsculas apenas quando estritamente
necessário (siglas, nomes de genes, etc.).

•

Autores: Primeiro e último nome por extenso (ex. Ling Long ou Ling J.L.
Long). Sublinhar o nome do autor apresentador.

•

Afiliações: Máximo 3 por autor.

•

Corpo: Limite de 2200 caracteres (incluindo espaços). Estruturado com
Objetivos/Contexto, Métodos, Resultados e Conclusões. Para os Casos
Clínicos pode ser adotada outra estruturação. Não é obrigatório incluir a
bibliografia.

•

Devem ser declarados apoios financeiros e conflitos de interesse.

Os resumos serão publicados na revista Medicine da Wolters Kluwer (FI em 2018:
2.028). Será necessário assinalar a autorização para tal, aquando da submissão dos
resumos.
Todos os trabalhos submetidos são candidatos aos diversos prémios atribuídos pela
SPGH, salvo indicação contrária. No caso do Prémio SPGH Professor Amândio
Tavares, é necessário assinalar a aceitação da candidatura. Regulamento dos
prémios.
A Comissão Científica reserva-se o direito de rejeitar os resumos que considere
serem de qualidade insatisfatória.

TRABALHOS/ABSTRACTS
ABSTRACT SUBMISSION
The presenting author must be registered in the congress via online platform.
Abstracts must be written in English and submitted on the same platform.
Deadline for abstract submission: 19th September 2019.
Guidelines and format:
•

Text: Times New Roman, font size 12, single spacing, justified.

•

Title limited to 20 words. Use capital letters only when strictly necessary
(acronyms, gene names, etc.).

•

Authors: First name and surname written in full (Ling Long or Ling J.L. Long).
Underline the presenting author.

•

Affiliations: Maximum 3 per author.

•

Main text: Limited to 2200 characters (including spaces). Structured with
Aims/Contex, Methods, Results and Conclusions. Case Reports may adopt
alternative structuring. Bibliography is not mandatory.

•

Financial support and conflicts of interest must be declared.

The Abstracts will be published in the journal Medicine, by Wolters Kluwer (IF in
2018: 2.028). This will require your consent, when submitting the abstracts.
All presentations are considered candidates for the various awards attributed by
SPGH, unless the submitting authors indicate otherwise. Candidature for the award
SPGH Professor Amândio Tavares must be indicated specifically. Award
regulations (Portuguese).
The Scientific Committee reserves the right to decline any Abstract considered to
be of unsatisfactory quality.

