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TEMAS:
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INSCRIÇÕES
As inscrições no 64º 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.
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Congresso
Português

de Oftalmologia

Caras (os) colegas,
É com enorme entusiasmo e ao mesmo tempo com grande expectativa que decidimos
realizar o 64º Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, em modo
presencial nos dias 9, 10 e 11 de Dezembro, no Centro de Congressos do Marinotel, em
Vilamoura, Algarve. É um espaço de grande qualidade, associado por muitos à SPO, com
condições excecionais para reunir a grande família dos Oftalmologistas Portugueses.
Acreditamos que a sua realização, à luz da informação que temos atualmente relativamente
à pandemia, será possível totalmente em modo presencial.
Os temas principais do Congresso são a Retina, a Inflamação e a Genética. A inovação
científica nestas áreas, nos últimos anos, é relevante quer a nível da caracterização clínica
de diversas patologias, quer a nível de intervenção terapêutica médica e cirúrgica e justifica
plenamente esta seleção.
Vamos promover, mais uma vez, a realização de cursos nas diferentes áreas científicas da
Oftalmologia. A seleção dos cursos a serem apresentados na SPO será efetuada de acordo
com o regulamento e a tempo de ser submetida a sua acreditação pela UEMS.
O processo de indexação da revista OFTALMOLOGIA nas bases internacionais Embase e
Scopus requere o envolvimento de todos. Assim, os trabalhos submetidos ao Congresso
apenas poderão ser aceites, como candidatos aos prémios da SPO, se for colocada
formalmente como primeira opção a publicação na revista OFTALMOLOGIA.
O Congresso será também o momento para fazermos o debate final sobre a revisão dos
estatutos e aprovarmos, em assembleia geral, uma versão de consenso.
A presença de todos vai ser fundamental para vivermos mais um momento de ciência e de
convívio dos Oftalmologistas num regresso à normalidade que todos ansiamos.

Rufino Silva
Presidente

REGRAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
É OBRIGATÓRIO o envio do trabalho através da plataforma disponível no site da SPO,
www.spoftalmologia.pt, de todos os resumos para comunicações.
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)
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
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.

DATA LIMITE PARA
ENVIO DE RESUMOS:
15 DE SETEMBRO 2021

CANDIDATURA A PRÉMIOS
Os trabalhos candidatos a prémio ( comunicações livres, vídeos e fotografias ) deverão ser
enviados até 15 de Setembro de 2021, 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.
Apenas serão aceites como candidatos a premio os trabalhos que coloquem como
primeira opção para publicação a revista OFTALMOLOGIA da SPO.
Como submeter os ficheiros através de wetransfer:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

Nome do Prémio a que se candidata
Nome e telefone do 1º autor
Qual a versão que se encontra a submeter; completa (com autores e
instituições) ou sem referência a autores e instituições

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.
Os vídeos deverão ter uma duração máxima de 8 minutos.

E-POSTERS
Os posters digitais para visualização no decorrer do Congresso deverão ser elaborados
com o seguinte formato:
Ficheiro finalizado: PDF (originalmente criado em Powerpoint 2007 ou 2010)
Formato: 16:9
Orientação: Vertical
Resolução: 1280x720 | 1280X768 | 1280X800
Nº de slides: Apenas 1 slide

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Desenvolvimento Poster Digital (e-poster) no Powerpoint 2010/2007:
Numa folha em branco selecionar o menu estrutura e configurar página
Selecionar apresentação no ecrã (16:9) no menu diapositivos dimensionados
No menu diapositivos escolher vertical. Carregar em OK para confirmar escolha
No menu apresentação de diapositivos escolher resolução. Selecionar 1280x720,
1280x800 (conforme a resolução suportada pelo seu computador)

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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.

FOTOGRAFIAS
Só serão aceites as fotografias submetidas em formato digital com as seguintes
características:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Enviadas em formato JPEG, no tamanho mínimo de 20x30cm, em 300dpi de
resolução
Cada ficheiro não pode exceder os 30MB
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

PRÉMIOS
PRÉMIO “PLÁCIDO” / SPO
Melhor apresentação no Congresso (no valor de 1 500 €)
PRÉMIO “QUEIROZ MARINHO” / SPO
Melhor trabalho de Inovaçāo 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
Prémio Interno da Especialidade - Melhor Caso Clínico / Apresentação (no valor de 2.000€)
PRÉMIO SPO / DAVI
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 / ESSILOR
Voluntariado (no valor de 2 000 €)
PRÉMIO SPO / «MIGUEL BURNIER»
Melhor apresentação na área da Inflamação/Oncologia
PRÉMIO SPO / NOVARTIS
Melhor apresentação na área da Retina (no valor de 2 000 €)
PRÉMIO SPO / THÉA
Melhor trabalho de Investigação (Inscrição e deslocação ARVO - USA)

ALOJAMENTO
TIVOLI MARINA VILAMOURA

VILA GALÉ AMPALIUS

HOTEL DOM PEDRO VILAMOURA

Single

110,00 €

Single

60,00 €

Single

72,00 €

Duplo

110,00 €

Duplo

68,00 €

Duplo

80,00 €

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.
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 9 de Outubro de 2021. Após 9 de Outubro de 2021 serão penalizados em 100%. (número
de quartos X número de noites).

CONGRESSO

Até 9 out. 2021

Após 9 out. 2021

Gratuita*

150€

NÃO SÓCIO SPO

500€

600€

ACOMPANHANTE

120€

150€

SÓCIO SPO

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

ALOJAMENTO
ALOJAMENTO

SINGLE

DUPLO

ENTRADA

12

2021

SAÍDA

12

HOTEL
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.

2021

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Consulte a politica de privacidade da Veranatura em https://www.veranatura.declaracao-de-privacidade

ESPECIALISTA

SÓCIO SPO Nº

INTERNO

NÃO SÓCIO / Nº ORDEM DOS MÉDICOS
ESPECIALIDADE
TÍTULO

NOME

NOME CLÍNICO
INSTITUIÇÃO
MORADA
CÓDIGO POSTAL
TELEFONE
E-MAIL

NOME(S) ACOMPANHANTE(S)

INSCRIÇÃO NO CONGRESSO + ACOMPANHANTE
Cheque emitido em nome da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia

Cheque Nº**

Banco

/

/

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

ALOJAMENTO

Inscrição no Congresso

€

Acompanhante

€

Pagamento hotel

€

VALOR TOTAL

€

Cheque emitido em nome de Veranatura

Cheque Nº**

Banco

/

/

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA** (NIB 0033 000 000 580 337 320 17)
RECIBO EMITIDO EM NOME DE:

CONTRIBUINTE Nº

** Comprovativo de pagamento deve ser enviado por e-mail para o Secretariado Executivo

SECRETARIADO

SECRETARIADO EXECUTIVO

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

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

