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O congresso irá decorrer em Aveiro, de 24 a 26 de Novembro de 2017, no Hotel Meliá Ria, 

tendo por lema  “Apostar na Multidisciplinaridade”.  O programa científico será divulgado 

oportunamente. Para mais informações consulte o nosso site.  
 
 

Simpósios Autopropostos 
 

Iremos incluir no Programa Científico do 21º Congresso Português de Obesidade um número 

limitado de simpósios autopropostos. Um Simpósio Autoproposto é uma oportunidade para um 

conjunto de especialistas apresentarem e verem discutido no congresso um tema do seu 

interesse específico. O prazo para a apresentação de propostas termina dia 21 de Maio de 

2017. Para aceder às diretrizes para submissão de propostas clique p.f. (aqui) 

 

 

Submissão de Resumos para Comunicações Livres - Orais e Posters        
                                
As submissões são feitas exclusivamente online, em formulário próprio, até 17 de Setembro 

de 2017. Os resumos não deverão ultrapassar as 300 palavras e deverão estar estruturados em, 

Introdução, Métodos, Resultados e Conclusões, sempre que aplicável. 

Após apreciação a decisão do júri será dada a conhecer por email aos primeiros autores em data 

a anunciar. 

Os resumos aceites para posters serão apresentados sob a forma de posters eletrónicos. 

 

 

Inscrições     

As inscrições para o 21º Congresso Português de Obesidade, são feitas exclusivamente 

online, em formulário próprio. Os sócios da SPEO tem preços de inscrição mais reduzidos, para 

o efeito deverão ter as suas quotas atualizadas. 

 

24º Congresso Europeu de Obesidade - ECO 2017 
 

 

Pela primeira vez no nosso país, o Congresso Europeu de Obesidade irá decorrer no Centro de 
Congressos da Alfandega do Porto, de 17 a 20 de Maio de 2017. Consulte o site do congresso 
onde poderá encontrar informações sobre o programa científico e inscrições. INSCREVA-SE! 
 
CURSOS PÓS-GRADUADOS (Gratuitos)  

https://www.melia.com/pt/hoteis/portugal/aveiro/melia-ria/index.html
http://www.speo-obesidade.pt/CDA/HPhomepage.aspx
http://www.speo-obesidade.pt/Files/DocsPublico/Files/Directrizes%20e%20Formulario%20Simposio%20Autoproposto.pdf
http://www.speo-obesidade.pt/CDA/CONsub_info.aspx
http://www.speo-obesidade.pt/CDA/CONinscricao.aspx
http://eco2017.easo.org/
http://eco2017.easo.org/


Vão realizar-se na manhã do dia 17 de Maio de 2017 e integrados no Programa do 24º 
Congresso Europeu de Obesidade, dois cursos pós-graduados gratuitos, “Avaliação e 
tratamento da obesidade infantil”, “Avaliação e tratamento da obesidade no adulto” 

Os cursos serão em inglês e leccionados por uma faculdade de excelência  a nível europeu. Os 

cursos são creditados a nível europeu pela “European Accreditation Council for Continuing 

Medical Education (EACCME)“ 

Os interessados nos cursos deverão efetuar a sua inscrição prévia, preenchendo o formulário 

disponível para o efeito. 

 
 

 
Se deseja deixar de receber esta newsletter, reenviar-nos este email escrevendo em  assunto a palavra "REMOVER". O seu email será retirado  

da nossa lista. 
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