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OS CANDIDATOS

Poderão concorrer aos vários Prémios todos os sócios da SPO, inscritos no Congresso Nacional de 2014.

Somente poderão concorrer com trabalhos originais em que, à excepção do prémio Melhor Fotografia, os 
respectivos resumos tenham sido enviados dentro do prazo limite definido para o Congresso 
Nacional deste ano: 15 de Setembro de 2014.
 
Cada trabalho original só poderá concorrer a um único Prémio.
 
Os trabalhos poderão incidir sobre qualquer tema da Oftalmologia, devendo, no entanto, adequar-se à 
especificidade do Prémio a que concorre.

Os trabalhos só poderão ser aceites pelos diferentes júris se forem apresentados pelo primeiro autor 
durante o Congresso Nacional.

Os trabalhos apresentados deverão respeitar as normas e os requisitos de cada Prémio.

15 SET 2014
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DATA LIMITE 
PARA ENVIO DE TRABALHOS 

CANDIDATOS A PRÉMIO EM FORMATO FINAL 
(Posters | Vídeos | Fotografias) 

 1 - SER SUBMETIDOS EM DUPLICADO

2 - UM DOS EXEMPLARES DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER REMETIDO APENAS 
     COM O TÍTULO SEM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORES E|OU INSTITUIÇÕES.

3 - O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS REGRAS EXCLUI AUTOMATICAMENTE 
     A CANDIDATURA A PRÉMIO.

TODOS OS TRABALHOS CANDIDATOS A PRÉMIO DEVERÃO:
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As Comunicações Livres candidatas a prémio 
devem ser enviadas em forma de artigo, redigido 
segundo as normas da revista da SPO.

As Comunicações Livres já em formato de 
publicação deverão ser enviadas até:

15 de Outubro de 2014 
através de  www.wetransfer.com
 
No campo “Adicionar ficheiros” 
insira o seu ficheiro 
 
No campo “Email” 
insira o email spo2014@veranatura.pt
 
No campo “Mensagem” 
insira as informações relativas à sua 
Comunicação Livre (ex. número atribuído, 
nome do autor, dia e sala da apresentação, etc)
 

COMUNICAÇÕES LIVRES POSTERS DIGITAIS

Os Posters Digitais deverão ser elaborados com 
o seguinte formato:
   Ficheiro finalizado: PDF (originalmente criado em 
   Powerpoint 2007 ou 2010)
   Formato: 16:9
   Orientação: Horizontal / Landscape
   Resolução: 1280x720 /1280X768 / 1280X800
   Nº de slides: Apenas 1 slide
 
 
Desenvolvimento Poster Digital (e-poster) no 
Powerpoint 2010/2007
1. Numa folha em branco seleccionar o menu 
     estrtuura e configurar página
2. Seleccionar apresentação no ecrã (16:9) no menu 
    diapositivos dimensionados
3. No menu diapositivos escolher horizontal
4. Carregar em OK para confirmar escolha
5. No menu apresentação de diapositivos escolher 
     resolução
6. Seleccionar 1280x720, 1280x800 (conforme 
     a resolução suportada pelo seu computador)
 
IMPORTANTE: Após o seu poster estar concluído 
terá de converter/salvar em formato PDF de modo 
a permitir a função de zoom durante a apresentação
 
 
O Poster em formato final deverá ser enviado até:

15 de Outubro de 2014 
através de www.wetransfer.com
 
No campo “Adicionar ficheiros” 
insira o seu ficheiro 
 
No campo “Email” 
insira o email spo2014@veranatura.pt
 
No campo “Mensagem” 
insira as informações relativas ao seu poster 
(ex. número atribuído, nome do autor, dia e sala 
da apresentação, etc)
 
 

TRABALHOS CANDIDATOS A PRÉMIO

VÍDEOS FOTOGRAFIAS

Os Vídeos deverão ter uma duração máxima 
de 8 minutos e incluir narração em Português 
ou Inglês (só música não será aceite).

Os vídeos em formato final deverão ser 
enviados até: 

15 de Outubro de 2014
através de www.wetransfer.com 

No campo “Adicionar ficheiros” 
insira o seu ficheiro de vídeo

No campo “Email” 
insira o email spo2014@veranatura.pt

No campo “Mensagem” 
insira as informações relativas ao seu vídeo 
(ex. número, nome do autor, etc)

Só serão aceites as fotografias submetidas em 
formato digital com as seguintes características:
 
  Enviadas no formato JPEG, no tamanho mínimo 
  de 20x30cm, em 300dpi de resolução 
  (resolução mínima 5 megapixéis )

  Cada ficheiro não pode exceder os 2MB

  Cada fotografia deve ser acompanhada de uma 
  memória descritiva onde conste o título da 
  fotografia, uma breve descrição da patologia ou 
  do caso clínico até a um máximo de 200 palavras, 
  local e data do registo fotográfico, a identificação 
  do autor, instituição e respectivos contactos 
  (esta informação deve constar no suporte 
  informático adoptado para a entrega).

  Cada autor só pode concorrer com uma fotografia.
 
 
A Fotografia em formato final deverá ser enviada até:

15 de Outubro de 2014 

através de www.wetransfer.com
 
No campo “Adicionar ficheiros” 
insira o seu ficheiro 
 
No campo “Email” 
insira o email spo2014@veranatura.pt
 
No campo “Mensagem” 
insira Fotografia SPO 2014
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TRABALHOS CANDIDATOS A PRÉMIO



SECRETARIADO

Sociedade Portuguesa de Oftalmologia

Campo Pequeno, 2-13º 1000-078 Lisboa
Tel.: 217 820 443  Fax: 217 820 445
E-mail: spo@mail.telepac.pt  www.spoftalmologia.pt

SECRETARIADO EXECUTIVO

Veranatura

Rua Augusto Macedo, 12D, Escrit. 2  1600-503 Lisboa
Tel.: 217 120 778  Fax: 217 120 204

E-mail: cristinavicente@veranatura.pt


