
 

XXV Jornadas da Sociedade Portuguesa de Alcoologia  - 

Portalegre – 19 e 20 de Outubro de 2017 

Tema - “ As Doenças do Álcool !... “ 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES 

Normas 

1. Os trabalhos deverão respeitar os objetivos gerais da Alcoologia e os respetivos resumos ser 

enviados ao Secretariado até 6 de Outubro; 

2. Indicação do título, seguido do(s) nome(s) do(s) autor(es) (primeiro nome e apelido), filiação 

institucional e respetivos endereços de correio electrónico, para contacto; 

3. Os trabalhos submetidos ao XXV Jornadas da SPA serão seleccionados por um Júri composto 

por membros da Comissão Científica; 

4. Os trabalhos deverão ser originais; 

5. Deverá ser indicado, também, o nome do autor que apresentará a comunicação, bem como a 

técnica de apresentação e os meios audiovisuais necessários;  

6. Todos os trabalhos deverão ser datilografados a um espaço e conter: título em maiúsculas, nome 

dos autores e resumo que não devem exceder as 300 palavras, incluindo objetivos, material e 

métodos, resultados e conclusões; 

7. Cada autor dispõe de 10 minutos para a apresentação da sua comunicação; 

8. A notificação de aceitação / rejeição do trabalho proposto será feita por correio electrónico, 

até 10 de Outubro; 

9. Após confirmação da aceitação, pelo menos um dos autores terá que efetivar a sua inscrição no 

Congresso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PÓSTERS 

 

Normas 
1. Os resumos deverão respeitar os objetivos gerais da Alcoologia e ser enviados ao Secretariado 

até 6 de Outubro; 

2. Indicação do título, seguido do(s) nome(s) do(s) autor(es) (primeiro nome e apelido), filiação 

institucional e respetivos endereços de correio electrónico, para contacto; 

3. Os trabalhos submetidos ao XXV Jornadas da SPA serão seleccionados por um Júri composto 

por membros da Comissão Científica;  

4. Os trabalhos deverão ser originais;   

5. Os Pósters deverão ser apresentados em página única; 

6. As suas dimensões não poderão ultrapassar 120 cm de altura por 90 cm de largura (120X90 cm) 

7. Os resumos não devem exceder as 300 palavras, incluindo os seguintes pontos: Introdução, 

Métodos, Resultados e Conclusões; 

8. Devem incluir referências bibliográficas; 

10. O Júri atribuirá os seguintes prémios: Prémio Drª. Gizela Crespo/ Lundbeck para o 

melhor Póster, 1º prémio e 2º prémio  

11. O Júri poderá optar por não atribuir prémios, caso nenhum trabalho apresente interesse e 

qualidade científica que o justifique, ou atribuir Menções Honrosas. 

12. Os pósters deverão ser afixados pelo(s) autor(es) nos respectivos placares devidamente 

identificados, em local a indicar pelo Secretariado das Jornadas; 

13. Os pósters estarão expostos durante as Jornadas, e a sua remoção decorrerá após o 

encerramento das mesmas, a responsabilidade do(s) autor(es) 

14. A notificação de aceitação / rejeição do trabalho proposto será feita por correio electrónico, 

até 10 de Outubro. 

15. Após confirmação da aceitação, pelo menos um dos autores terá que efetivar a sua inscrição no 

Congresso. 

 

 



 

 

 

 

Workshops 
 

Os Workshops consistem na exposição de um tema em reunião fechada, compreendendo uma parte 
de exposição, seguida de demonstrações e interação com os participantes. 
 
 
Requisitos  
 
- os Workshops terão lugar no espaço do congresso, em sala específica; 
- a participação nos Workshops está sujeita a inscrição prévia, com pagamento de 5 Euros cada; 
- o número de inscrições em cada Workshop é limitado a 30, mediante ordem de inscrição; 
- é possível a participação em mais do que um workshop; 
- a entrada na sala é feita mediante apresentação do comprovativo de inscrição; 
- será entregue um Certificado de Participação específico por cada Workshop, mediante a entrega 
no Secretariado, da folha de presenças fornecida no final de cada sessão. 
 


