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20º Congressso Português de Obesidade
A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade realiza de 18 a 20 de Novembro
2016, o 20º Congresso Português de Obesidade tendo por lema “Obesidade uma
prioridade!” O congresso irá decorrer no Porto, no Porto Palácio Hotel
A luta contra a obesidade requer a colaboração de todos. Médicos, psicólogos,
nutricionistas, fisiologistas de exercício físico, enfermeiros, farmacêuticos, mas também
autarcas, professores e toda a comunidade, devem unir-se na prevenção e no
tratamento. No congresso contamos com a colaboração de inúmeros profissionais de
todas as áreas do conhecimento com particular ênfase, aos colegas da Medicina Geral
e Familiar, já que os modelos de prevenção devem iniciar-se nos cuidados primários de
saúde
A Comissão Científica é presidida pela Prof. Paula Freitas e a Comissão Organizadora
Local pela Dra. Selma Souto.
O secretariado do congresso é na sede da SPEO, na Rua Freitas Gazul nº 34, Loja 2,
1350-149 Lisboa, Tel: +351 21 390 4065/ 933245617, email: speo@sapo.pt.
Para mais informações consulte o site (www.speo-obesidade.pt).

Programa Científico
O programa do congresso incluirá:
■ Conferências Plenárias:
- Obesidade? Afinal tudo começa antes da gravidez!
Carlos Alberto Nogueira-de-Almeida (São Paulo – Brasil)
- FGF-21 actions in deprivation, obesity and associated diseases
Francesc Villaroya (Barcelona, Espanha)
- Evolução do conceito da obesidade como doença nas últimas 3 décadas
Alberto Galvão-Telles (Portugal)
■ Simpósios
■ Encontros com o Especialista
■ Cursos (3) Curso de Pediatria – Curso de Psicologia – Curso de Actividade Física
■ Comunicações orais e posters
O programa provisório está disponível no site da SPEO (aqui)

Submissão de Resumos
Estão abertas as submissões de resumos para comunicações livres, Orais e Posters.
- A nova data limite para a submissão é 18 de Setembro 2016 As submissões são feitas exclusivamente online através do preenchimento de
formulário próprio (aqui). 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 a 5 de Outubro 2016.
PRÉMIO JOVENS INVESTIGADORES: Concorra ao Prémio Jovens Investigadores
SPEO/SONAE. Poderão participar os primeiros autores de trabalhos submetidos ao
congresso, com idade inferior a 35 anos. Ao melhor trabalho apresentado na área de
obesidade será atribuído o prémio de uma inscrição no 24th European Congress on
Obesity

Inscrições para o Congresso
As inscrições são feitas exclusivamente online, em formulário próprio (aqui).
Os sócios da SPEO, tal como em congressos anteriores, terão preços de inscrição mais
reduzidos, para o efeito, deverão ter as suas quotas atualizadas. Relembramos que está
a pagamento a quota de 2016, no valor de 25€. Para o pagamento poderá optar por
cheque em nome da SPEO a enviar para a Rua Freitas Gazul, 34, loja 2, 1350-149
Lisboa, ou por transferência, IBAN: PT50 0033 0000 0000 7043 5590 5
Se ainda não é sócio, faça-se sócio hoje mesmo! Preencha e envie online o formulário
de pedido de adesão disponível no site da SPEO.
Se pretende informações sobre a atual situação das suas quotas, queira p.f. contactar o
Secretariado da SPEO: email: speo@sapo.pt, tel: 213904065 / 933245617
European Congress on Obesity – Porto, 17 a 20 de Maio de 2017
th

ECO2017, the 24 European Congress on Obesity, will take place in the wonderful city
of Porto, Portugal. The meeting will take place from 17 to 20 May 2017 at the
Alfândega Congress Centre, a former Customs House located in Porto’s historic city
centre. The Alfândega Congress Centre was awarded “Best Meetings and Conference
Centre – Europe 2014” by Business Destinations, which makes it an ideal host for
ECO2017. We look forward to welcoming you to Porto in 2017, and will update this
website with information in the coming months

Agenda
1º Simpósio Diabesidade e Fertilidade
(Inscrições até 18 de Setembro)
22 a 23 de Setembro de 2016
UMIB – ICBAS, Porto
XV Jornadas de Endocrinologia do Minho
23 e 24 de Setembro 2016
Auditório do Hospital de Braga.
20º Congresso Português de Obesidade
18 a 20 de Novembro de 2016
Porto, Porto Palácio Hotel
24º Congresso Europeu de Obesidade
17 a 20 de Maio de 2017
Porto, Centro de Congressos da Alfândega
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