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Links: 
 
Para o pré-registo:  
http://www.aps.pt/viii_congresso/index.php?area=preregisto&lg=pt 
 
Para a autenticação, entrega da proposta de comunicação/poster: 
http://www.aps.pt/viii_congresso/index.php?area=login&lg=pt 
 
Para a informação sobre os requisitos para a apresentação de propostas de 
comunicação/poster, sobre as áreas e secções temáticas, call for papers de cada uma: 
http://www.aps.pt/viii_congresso/index.php?area=propostas&lg=pt 
 
Para a informação sobre as datas a reter: 
http://www.aps.pt/viii_congresso/index.php?area=inscricoes&lg=pt 
 
Para o programa provisório: 
http://www.aps.pt/viii_congresso/index.php?area=programa&lg=pt 
 

 

Questão sobre submeter várias comunicações como primeiro autor 

R: Cada congressista pode participar em três comunicações, mas só pode submeter duas 
propostas como primeiro autor (i.e duas propostas como autor individual ou uma proposta 
como autor individual e outra como primeiro autor de proposta coletiva, ou ainda duas 
propostas como primeiro autor de trabalho coletivo). Na finalização do programa só serão 
consideradas as propostas em que os primeiros autores tenham completado a inscrição nos 
prazos determinados. 
Se já submeteu dois resumos como primeiro autor o terceiro resumo terá de ser como 
segundo autor, i.e., o outro autor terá de fazer o pré-registo e inserir o resumo como primeiro 
autor. 
Cada inscrito pode participar em três comunicações (sejam oral ou poster ou ambas) mas só 
pode apresentar duas; assume-se que o primeiro autor é quem faz a apresentação. 
 

 
P: Há limite sobre a quantidade de autores para a submissão de artigo, na proposta de 
comunicação oral? 
 
R: Não existe limite para o número de autores das propostas submetidas. 
 

 

P: Só serão aceites trabalhos que tragam resultados de pesquisas sobre Portugal?  

R: São aceites propostas com trabalho empírico sobre diferentes contextos nacionais, desde 

que coloquem questões conceptuais e analíticas suficientemente genéricas para poderem 

gerar diálogo com outras propostas. 
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P: As comunicações aceites serão publicadas em atas? 
 
R: Será feita a edição on line das atas do VIII congresso, com ISBN, à semelhança do VII 
Congresso em 2012. 
 

 
P: Para a publicação das comunicações é necessária a assistência ao congresso? 
 
R: Só as comunicações apresentadas no congresso serão publicadas em atas. 
 

 
P: Após ter sido aceite o resumo será solicitado um trabalho de maior extensão? Os resumos 
deverão seguir alguma norma editorial (tamanho de letra, espaçamento entre linhas, …)? 
 
R: Os resumos são inseridos diretamente na plataforma do congresso. A única regra é a que diz 
respeito ao número de carateres, entre 1750 a 2500 carateres, sem espaços. 
Mais tarde será pedido o envio do texto da comunicação e oportunamente serão colocadas na 
plataforma do congresso as normas para os textos. 
 

 
P: Quais são os requisitos para a apresentação dos textos e posters? 
 
R: Contamos divulgar as instruções para os autores durante o mês de janeiro de 2014. 
Informamos para já que as comunicações não poderão exceder, em qualquer caso, 40 000 
caracteres, incluindo espaços, notas e bibliografia (exceto quadros, gráficos, esquemas, 
imagens). 
 

 
P: Não sei o que aconteceu mas o meu nome não veio devidamente escrito. 

R: Com as credenciais de acesso que recebeu poderá editar os seus dados e efetuar as 

alterações necessárias. 

 

 
P: Como proceder para receber a carta de declaração da participação no congresso, a fim de 

apresentar à entidade financiadora? 

R: A 30 de novembro será comunicado o resultado da avaliação das propostas submetidas. 

Essa informação poderá ser apresentada para o efeito que pretende. Se for necessário algum 

complemento ou alteração a essa comunicação basta enviar-nos uma mensagem para este 

endereço com as indicações do que necessita. 

 


