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Caras (os) Colegas,

O 61º Congresso da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia vai realizar-se, de acordo com 
o que já tinha sido planeado, em Vilamoura, Algarve, no novo Centro de Congressos do 
Marinotel de 5 a 8 de Dezembro. De facto, este ano não existirão surpresas relativas ao 
novo local, dado que se encontra concluído. Trata-se de um espaço de grande qualidade e 
que, estamos certos, vai estar ao nível da reunião que todos pretendemos decorra com 
grande dignidade.

Algumas modificações entendeu a Comissão Central fazer, em sintonia com os diferentes 
Coordenadores dos Grupos, em relação ao esquema habitual deste encontro.

No dia 5 realizar-se-á um pré-Congresso, em que alguns dos Grupos que dispersam as 
suas reuniões por diferentes momentos do ano se encontrarão na mesma data, permitindo 
que aqueles que por diferentes subespecialidades se interessam se reúnam no mesmo 
local, dando possibilidade a que haja a interacção entre elas, por um lado e por outro, 
contribuindo para a redução  do número excessivo de reuniões que ao longo do ano se 
realizam. Assim, irão encontrar-se neste pré-Congresso os Grupos de Inflamação Ocular, 
Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo, Neuroftalmologia, Patologia, Oncologia e Genética 
Ocular e Ergoftalmologia. Naturalmente que estes encontros mais específicos não invalida 
a sua intervenção no decorrer do restantes dias do Congresso. 

Paralelamente, e pensamos que será uma mais valia e, de algum modo, um 
reconhecimento da vitalidade da Oftalmologia Portuguesa, a reunião do BIOPSY 2018, 
após conversações com o Prof. Miguel Burnier, irá realizar-se em Portugal fazendo parte do 
nosso programa, dia 5 e parte do dia 6.

O envelhecimento do sistema visual será o tema principal a discutir,  englobando a DMI, o 
Glaucoma e o Olho Seco, bem como a Presbiopia, monografia do biénio que nesse 
momento será, igualmente,  apresentada.

Estamos muito entusiasmados com a realização de mais uma reunião anual da 
Oftalmologia Portuguesa, em que contamos com a colaboração de todos, para que a 
Ciência e o convívio dos Oftalmologistas possa ser mais um momento marcante da nossa 
Sociedade.

Manuel Monteiro-Grillo

Presidente
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É OBRIGATÓRIO o envio do trabalho através da plataforma 

disponível no site da SPO, www.spoftalmologia.pt, de todos 

os resumos para comunicações.

Relembramos as seguintes regras para os autores:

O resumo deve conter declarações concisas de:

Ÿ Introdução e Objetivos

Ÿ  Materiais e Métodos

Ÿ  Resultados e Discussão

Ÿ  Conclusão

Ÿ  Referências (opcional)

Os resumos poderão ser escritos em português ou inglês e 

deverão ser originais.

As inscrições no 61º Congresso Português de Oftalmologia 

a serem efectuadas:

- Online em www.spoftalmologia.pt

- através do envio do Boletim de Inscrição por correio, 

para o Secretariado Executivo - Veranatura.

INSCRIÇÕES

O envio de trabalhos para apresentação no decorrer do 

Congresso, implica a inscrição obrigatória do primeiro autor 

(ou Apresentador) no Congresso.

Os trabalhos submetidos serão analisados e o júri determinará os que 

serão apresentados como Comunicações Livres ou e-poster ( sem 

apresentação oral )

REGRAS DE 

SUBMISSÃO 

DE TRABALHOS

CANDIDATURA 

A PRÉMIOS

SUBMISSÃO 

DE TRABALHOS

Só será permitido a cada apresentador ( autor ) a 

apresentação no Congresso de:

Ÿ 2 trabalhos ( comunicação oral e|ou poster )

Ÿ 1 vídeo

Ÿ 1 fotografia

DATA LIMITE 

PARA ENVIO DE RESUMOS: 

15 DE SETEMBRO 2018

Só poderão candidatar-se a prémio                       

os autores cujos trabalhos tenham sido 

submetidos para apresentação sob a forma de 

Comunicação Livre no decorrer do Congresso.

O trabalho candidato a prémio deverá                 

ser enviado já em formato de             

publicação, segundo as                                

normas da revista                                                              

da SPO.

COMUNICAÇÕES 
LIVRES

Os  vídeos deverão ter uma 

duração máxima de 8 minutos.        

VIDEOS

Os trabalhos candidatos a prémio ( comunicações livres, vídeos e fotografias ) deverão 
ser enviados até 15 de Outubro de 2018, através de www.wetransfer.com sendo 
obrigatório o envio de 2 ficheiros; um sem menção a autores e instituições e outro 
completo.

O não envio dos 2 ficheiros, inviabiliza a candidatura a prémio.

Como submeter os ficheiros através de wetransfer:

Ÿ No campo “adicionar ficheiros“ insira o seu ficheiro 
Ÿ No campo “email” insira spo@veranatura.pt
Ÿ No campo “mensagem” insira:

Ÿ Nome do Prémio a que se candidata
Ÿ Nome e telefone do 1º autor 
Ÿ Qual a versão que se encontra a submeter; completa (com autores e 

instituições) ou sem referência a autores e instituições
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PRÉMIOS 

PRÉMIO “PLÁCIDO” / SPO

Melhor apresentação no Congresso (no valor de 1 500 €)

 

PRÉMIO “QUEIROZ MARINHO” / SPO

Melhor trabalho de Inovaç�o em Oftalmologia (no valor de 1 500 €)

PRÉMIO “BORGES DE SOUSA”

Prémio instituído pelo Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central

 

PRÉMIO “MANUEL DE LEMOS”

Prémio instituído pelo Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar do Porto                        
Hospital de Santo António

 

PRÉMIO “SILVA PINTO”

Prémio instituído pelo Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar de São João, Porto

PRÉMIO SPO / ALCON

Melhor Vídeo Cirúrgico (no valor de 2 000 €)

 

PRÉMIO SPO / BAUSCH + LOMB

Cirurgia Premium (no valor de 2.000€)

PRÉMIO SPO / DAVI-PFIZER
Melhor apresentação na área de Glaucoma (no valor de 2 000 €)

 

PRÉMIO SPO / EDOL

Melhor apresentação na área de Oftalmologia Pediátrica (no valor de 2 000 €)

PRÉMIO SPO FOTOGRAFIA / ESSILOR

Melhor Fotografia Científica (no valor de 1 000 €)

 

PRÉMIO SPO / NOVARTIS

Melhor apresentação na área da Retina (no valor de 2 000 €)

PRÉMIO SPO / «MIGUEL BURNIER»

Melhor apresentação na área da Inflamação/Oncologia 

 

PRÉMIO SPO / THÉA

Melhor trabalho de Investigação (Inscrição e deslocação ARVO - USA) 

 

Só serão aceites as 
fotografias submetidas em 

formato digital com as seguintes 
características:

Ÿ Enviadas em formato JPEG, no tamanho mínimo de 
20x30cm, em 300dpi de resolução

Ÿ Cada ficheiro não pode exceder os 30MB
Ÿ Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva 

onde conste:
I. O título da fotografia

II. Breve descrição da patologia – ou do caso clínico – até um máximo de 
200 palavras

III. Local e data do registo fotográfico
IV. Identificação do autor, instituição e respectivos contactos

  
   Cada autor só pode concorrer com uma fotografia

Os posters digitais para 
visualização no decorrer do 

Congresso deverão ser elaborados 
com o seguinte formato :

Ÿ Ficheiro finalizado: PDF (originalmente criado 
em Powerpoint 2007 ou 2010)

Ÿ Formato: 16:9
Ÿ Orientação: Vertical

Ÿ Resolução: 1280x720 | 1280X768 | 1280X800
Ÿ Nº de slides: Apenas 1 slide

Desenvolvimento Poster Digital (e-poster) no Powerpoint 2010/2007:

Ÿ Numa folha em branco selecionar o menu estrutura e configurar página
Ÿ Selecionar apresentação no ecrã (16:9) no menu diapositivos dimensionados

Ÿ No menu diapositivos escolher vertical. Carregar em OK para confirmar escolha
Ÿ No menu apresentação de diapositivos escolher resolução. Selecionar 

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.

E-POSTERS

FOTOGRAFIAS
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PAGAMENTOS

CHEQUE EMITIDO EM NOME DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE OFTALMOLOGIA E ENVIADO  PARA O 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

CHEQUE Nº BANCO DATA

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA** (NIB 0033 000 000 202 361 886 05)

/        /

RECIBO EMITIDO EM NOME DE: CONTRIBUINTE Nº ASSINATURA

 

CONGRESSO

Gratuita*

400€

120€

150€

450€

150€

SÓCIO SPO

NÃO SÓCIO SPO

ACOMPANHANTE

Até 15 OUT. 2018 Após 15 out. 2018

Programa Científico, Documentação, 
Certificado de Presença, Almoços de 
Trabalho e Jantar de Encerramento.

Inscrição inclui:

Almoços de trabalho e Jantar de 
Encerramento.

* Até 1 de Outubro, a inscrição é gratuita para todos os Sócios da SPO, desde que a sua quota anual 

  de membro se encontre liquidada até essa data. 

NOTA: Os valores de inscrição incluem a participação no Pré-Congresso, na Reunião BIOPSY  2018 

e no 61º Congresso Nacional.

** O Comprovativo da Transferência deve ser enviado por e-mail ou Fax para o Secretariado Executivo 

OS PAGAMENTOS PODERÃO SER EFECTUADOS DAS SEGUINTES FORMAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Reservas de Alojamento só serão aceites se acompanhadas 

do pagamento da totalidade das noites pretendidas.

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO - Alterações/reduções do número de noites ou quartos 

solicitados só serão aceites se recebidos pelo Secretariado até 15 de Outubro de 2018. 

Após 16 de Outubro de 2018 serão penalizados em 100% (número de quartos X número de noites).

Os preços são por quarto, por noite e incluem o pequeno almoço no restaurante, taxas e serviço.

Os pedidos de reserva serão atendidos por ordem de chegada ao Secretariado. No caso do alojamento 

pretendido já não estar disponível, será automaticamente proposta uma alternativa.  
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pedidos de reserva serão atendidos por ordem de chegada ao Secretariado.

No caso do alojamento pretendido já não estar disponível, será automaticamente proposta uma 
alternativa.  

HOTEL DOM PEDRO VILAMOURA

Single 

Duplo 

105,00 €

105,00 €

      

                          TIVOLI MARINA VILAMOURA                           

      

VILA GALÉ AMPALIUS

   

             
      

Single 

Duplo 

72,00 €

80,00 €

Single 

Duplo 

72,00 €

80,00 €

             



SECRETARIADO

Sociedade Portuguesa de Oftalmologia
Campo Pequeno, 2-13º 1000-078 LISBOA
Tel.: 217 820 443  -  Fax: 217 820 445 
socportoftalmologia@gmail.com

SECRETARIADO EXECUTIVO

Veranatura
Rua Augusto Macedo, 12D, Escrit. 2/3  - 1600-503 LISBOA
Tel.: 217 120 778  Fax: 217 120 204
cristinavicente@veranatura.pt
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INSTITUIÇÃO

ESPECIALISTASÓCIO SPO Nº INTERNO

NOME CLÍNICO

MORADA

TELEFONE

E-MAIL

NOME(S) ACOMPANHANTE(S) 

CÓDIGO POSTAL

TÍTULO NOME

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
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