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NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS E REGULAMENTO DOS PRÉMIOS 

 

 

 

NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS 

 

1. Os resumos deverão ser remetidos online, em plataforma específica para o efeito, e 
cujo link poderá ser encontrado em www.spacv.org, até ao dia 31 de março de 2017 
no caso de comunicações orais ou 15 de Abril no caso de comunicações sob a forma 
de poster, impreterivelmente. 
 

2. Será necessário um registo prévio de utilizador, num processo muito simples. 
 

3. A submissão deve obedecer ao preenchimento de todos os campos solicitados.  
 

4. Os resumos devem obedecer ao seguinte formato: introdução/objetivos, material 
e métodos, resultados, conclusões e, opcionalmente, gráficos (imagem ou tabela, 
máximo de dois). Não deverão exceder as 400 palavras/3000 caracteres (apenas 
o texto). Todos os gráficos deverão conter a legenda e ser enviados em formato 
jpg, png e gifs, em anexo ao resumo. Abreviaturas comuns poderão ser usadas 
sem definição prévia (ex: DM para diabetes mellitus ou DAP para doença arterial 
periférica); as abreviaturas menos usuais deverão ser definidas quando da 
primeira utilização, devendo a sua aplicação ser, contudo, limitada ao mínimo 
necessário.  

 
5. Nem o título, nem o texto do resumo poderão mencionar o hospital ou instituição de 

origem ou conter qualquer outra informação que, indiretamente, permita a sua 
identificação. A não observação deste ponto implicará automaticamente a não 
consideração do resumo para prémio.  

 
6. Os resumos que digam respeito a casos clínicos (até dois casos) deverão ser 

propostos para comunicação sobre a forma de Poster.  
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REGULAMENTO DOS PRÉMIOS 

 

Comunicações Orais 

 

1- Os resumos serão avaliados por um júri constituído pelos elementos da Direção da 
SPACV e desconhecedor da proveniência e identidade dos autores. 

2- Os critérios de avaliação serão baseados em: originalidade e relevância para a 
Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular, metodologia científica, resultados e 
qualidade da apresentação do resumo. 

3- De acordo com as pontuações obtidas, serão selecionados os 10 resumos com 
melhor classificação para candidatura aos prémios Melhor Comunicação e Melhor 
Comunicação Jovem. 

4- Os restantes trabalhos serão apresentados nas sessões de Comunicações Livres. 
5- Os candidatos aos prémios Melhor Comunicação e Melhor Comunicação Jovem terão 

8 minutos para apresentação e 5 minutos para discussão. 
6- As restantes Comunicações livres deverão ser apresentadas em 6 minutos acrescidos 

de 4 minutos para a discussão.  
7-  Os trabalhos selecionados para prémio deverão ser alvo de publicação na Revista 

Angiologia e Cirurgia Vascular, devendo o manuscrito ser submetido para 
publicação na respetiva plataforma informática, até ao dia 15 de maio de 2016, 
impreterivelmente. Caso os autores já tenham submetido ou publicado o trabalho 
em revista de língua inglesa indexada à PUBMED, deverão fazer prova do mesmo 
junto do secretariado da SPACV e submeter um artigo de revisão sobre o tema do 
trabalho em causa para a Revista até à data referida. A não observação deste ponto 
levará obrigatoriamente à exclusão da candidatura a prémio, passando o seu 
trabalho a ser apresentado numa sessão de comunicações livres a definir.  

8- Todos os primeiros autores dos 10 trabalhos finalistas candidatos aos prémios 
Melhor Comunicação e Melhor Comunicação Jovem deverão ser sócios da SPACV 
com as quotas atualizadas ou deverão enviar uma proposta de sócio até dia 1 de 
Junho de 2016.  

9- Todos os primeiros autores dos 10 trabalhos finalistas candidatos aos prémios 
Melhor Comunicação e Melhor Comunicação Jovem têm inscrição gratuita no 
Congresso. 

10- A entrega dos prémios Melhor Comunicação e Melhor Comunicação Jovem será feita 
no XVII Congresso Anual da SPACV. 

11- O valor de cada prémio é de 1.500 €.  
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Comunicações sobre a forma de Poster  

 

1- Deverá ser enviada uma versão provisória até ao dia 15 de Abril de 2017, em 
simultâneo com o resumo. Nesta versão, nem o título, nem o texto poderão conter 
o hospital ou instituição de origem ou qualquer outra informação que, 
indiretamente, permita a sua identificação. A não observação deste ponto implicará 
automaticamente a sua desqualificação para prémio.  

2- A versão provisória deve obedecer aos seguintes critérios: ficheiro em JPEG 
(preferencialmente), PDF ou PPT, em formato Horizontal 16:9 (1920x1080 pixel) e 
tamanho mínimo de carateres 8 em qualquer fonte.  

3- Os posters serão avaliados por um júri desconhecedor da proveniência e identidade 
dos autores, constituído pelos elementos da Direção da SPACV. 

4- Os critérios de avaliação serão baseados em: originalidade e relevância para a 
Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular, metodologia científica, resultados e 
qualidade de apresentação do Poster. 

5- De acordo com as pontuações obtidas serão selecionados os 10 melhores 
classificados para candidatura aos prémios Melhor Poster e Melhor Poster Jovem. 

6- Todos os Posters (candidatos a prémio ou não) estarão em exibição durante o 
período do Congresso. 

7- Os candidatos aos prémios Melhor Poster e Melhor Poster Jovem serão apresentados 
em sessão plenária, dispondo de 3 minutos para apresentação e 3 minutos para 
discussão.  

12- Os trabalhos selecionados para prémio deverão ser alvo de publicação na Revista 
Angiologia e Cirurgia Vascular, devendo o manuscrito ser submetido para 
publicação na respetiva plataforma informática, até ao dia 15 de maio de 2016, 
impreterivelmente. Caso os autores já tenham submetido ou publicado o trabalho 
em revista de língua inglesa indexada à PUBMED, deverão fazer prova do mesmo 
junto do secretariado da SPACV e submeter um artigo de revisão sobre o tema do 
trabalho em causa para a Revista até à data referida. A não observação deste ponto 
levará obrigatoriamente à exclusão da candidatura a prémio.  

8- Todos os primeiros autores dos 10 posters finalistas candidatos aos prémios Melhor 
Poster e Melhor Poster Jovem deverão ser sócios da SPACV com as quotas 
atualizadas ou deverão enviar uma proposta de sócio até dia 1 de Junho de 2016.  

9- Todos os primeiros autores dos 10 trabalhos finalistas candidatos aos prémios Melhor 
Poster e Melhor Poster Jovem têm inscrição gratuita no Congresso. 

10- A entrega dos prémios Melhor Comunicação e Melhor Comunicação Jovem será feita 
no XVII Congresso Anual da SPACV. 

11- O valor de cada prémio é de 1.500 €.  
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Prémio para Melhor Artigo Original, Prémio para Melhor Artigo de Revisão e Prémio 
para Melhor Caso Clínico/Imagem em Cirurgia Vascular. 
 

1- Serão avaliados todos artigos publicados ao longo do ano de 2016 na Revista 
Angiologia e Cirurgia Vascular, órgão científico oficial da SPACV. Todos os artigos 
publicados são automaticamente candidatos a prémio sem que seja necessária 
qualquer ação por parte dos autores.  

2- O júri será composto pelos Corpo Editorial da Revista e pelos elementos da Direção.  
3- Nos casos em que algum elemento do júri é autor ou co-autor da publicação, esse 

elemento não participará na respetiva avaliação. 
4- Os vencedores terão inscrição gratuita no XVIII Congresso Anual da SPACV (2017). 
5- A entrega dos prémios será feita no XVII Congresso Anual da SPACV. 
6- O valor do prémio para Melhor Artigo Original é de 2000 euros, para Melhor Artigo 

de Revisão é de 1500 euros, e o prémio Melhor Caso Clínico/Imagem em Cirurgia 
Vascular é de 1500 euros. 

 


