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SPASS2018 

5º Simpósio Nacional Promoção de uma Alimentação Saudável e Segura 
        Perigos Microbiológicos - Estratégias e Perspetivas 

Lisboa, 27 de setembro de 2018 
 

Submissão de Resumos - Orientações 
 

Datas limite: 

  Envio de resumos para apresentação em painel: 9 de setembro de 2018 

 

Notificação dos Autores: 14 de setembro de 2018 

 
- Os autores deverão enviar os resumos com o máximo de 500 palavras. 

 

- Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica. A aprovação dos resumos será baseada no seu 

enquadramento com os tópicos do simpósio e no seu mérito científico. 

 

- É obrigatória a inscrição de pelo menos um dos autores do resumo como participante no SPASS2018. 

O não pagamento da inscrição no simpósio resultará na exclusão do resumo. 

 

- O resumo (documento de uma página) deve indicar o Tópico do Simpósio no qual se enquadra.  

 

- Cada autor pode submeter um máximo de dois resumos por registo. 

 

- O formato do resumo (documento de uma página) deve ser o seguinte: 

 

 Título (em letras maiúsculas, Fonte: Times New Roman, Tamanho: 12); 

 Autores (nome do autor que apresenta o trabalho sublinhado); 

 Afiliação: Deve colocar o nome completo da instituição. Caso utilize siglas, e se justifique, 

deve indicar abaixo o respetivo nome da instituição a que corresponde; 

 Texto: escrever um resumo conciso limitado a 500 palavras; 

Os agradecimentos (opcional) não estão incluídos no número de palavras limite.  

 Fonte: Times New Roman, Tamanho: 12, Espaço de linha simples em todo o texto; 

 É possível enviar os resumos com figuras ou gráficos (opcional); 

 Configuração da página: margens: esquerda e direita: 3-3 cm, superior e inferior: 2-2 cm; 

 Palavras-chave: máximo 5; 

 Não são aceites nomes de marcas para fins comerciais; 

 Assegure-se de que o resumo, não contém erros ortográficos, gramaticais ou científicos; 

 

- O resumo deverá ser enviado por e-mail como anexo em *.doc ou *docx para spass@insa.min-

saude.pt. Identifique o resumo como “nome do autor-nome de afiliação.doc”. Todos os resumos 

selecionados serão compilados num “Livro de Resumos” que será distribuído pelos participantes. 

 

- As comunicações em painel deverão ter no máximo o tamanho A0 (84 cm de largura x 118 cm de 

altura). 
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Abstract submission - Guidelines 

 
- Deadlines: 
 

Abstract submission deadline: 9th september 2018 

Abstract acceptance notification: 14th september 2018 

 
- Authors are invited to send extended abstracts (max. 500 words) not later than 7th september 2018. 

 

- Abstract will be reviewed by the Scientific Committee. The acceptance for the poster presentations 

will be based on the scientific merit and consistency with conference topics. 

 

- At least one of the authors of the abstracts is requested to register and pay as participant in the 

SPASS2018. Failure to pay will result in exclusion of the presentation. 

 

- The abstract format (one page document) should indicate the main topic and preference for oral or 

poster presentation. 

 

- Each author may submit a maximum of two abstracts per registration. 

 

- The abstract format (one page document) should be as follows: 

 

 Title (in capital letters, Font: Times New Roman, Font Size: 12); 

 Authors (presenting author underlined); 

 Affiliation(s); 

 Text: write a concise abstract limited to 500 words; 

Acknoledgments (optional) is not include in the limit words; 

 Font: Times New Roman, Size: 12, Single line space in the whole text; 

 It is possible to send abstracts together with figure or graphics (optional); 

 Page setup: margins: left and right: 3-3 cm, top and bottom: 2-2 cm; 

 Keywords: maximum 5; 

 Mention and brand names for commercial purposes is not accepted; 

 Abbreviations and acronyms shall be provided in abstract; 

 No proofreading will be done by the organizers. Therefore, kindly ensure that your abstract 

does not contain spelling, grammatical or scientific errors. 

 

- The abstract must be sent by e-mail as an attachment in *.doc to spass@insa.min-saude.pt. Please 

name the paper file as author name-affiliation name.doc. All selected abstracts will be collected 

in a Book of abstracts which will be distributed to the participants. 

 

- Posters should be in the portrait mode, A0 size (84 cm x 118 cm) 
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