Intruções para a submissão de Artigos e Resumos Executivos

8º CRP | Instruções para a submissão de Artigos e Resumos Executivos
Com vista a facilitar aos autores a submissão dos artigos através da plataforma EasyChair, foram
elaboradas as instruções que se seguem. Observa-se que a Plataforma EasyChair só aceita “novas
submissões” de resumos que foram oportunamente submetidos e aceites.
Aproveitamos para lembrar que a data limite para a submissão de artigos e resumos executivos é 31 de
Dezembro de 2015.
No sítio do congresso, na janela de Submissão de Artigos, encontram-se disponíveis os ficheiros modelo
com a formatação estabelecida para os Artigos e Resumos Executivos do 8º CRP.
SUBMISÃO DE ARTIGOS
Os Artigos deverão ser submetidos em formato .pdf.
Uma vez no sítio do Congresso / EasyChair, deverá selecionar a submissão (Submission X) (1) e
submeter uma nova versão do mesmo usando os formatos indicados clicando na ligação “Add or update
files”(2).
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Aceder à submissão
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Clicar na ligação
“Add or upload files”
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Deverá escolher o campo “Artigo”, clicando no botão “Explorar”. Selecione o ficheiro em formato .pdf
do artigo e efetue o carregamento. (3)
Uma vez selecionada, e para finalizar o processo, é preciso submeter a pasta, clicando na ligação
“Submit”. (4)
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Clicar na ligação
“Submit”

Efetuar o Artigo em
formato .pdf

SUBMISSÃO DE RESUMOS EXECUTIVOS
Os Resumos Executivos deverão ser submetidos em formato .pdf.
O procedimento é idêntico ao descrito para os artigos, apenas no passo (3) deverá selecionar
“Resumo Executivo” e efetuar o carregamento do ficheiro em formato .pdf do Resumo
Executivo.
Para obter esclarecimentos ou informações adicionais não hesite em contactar-nos:
CRP - Centro Rodoviário Português
Eng. António Pinelo | Arq. Digna Canal
Praça de Alvalade 6 – 2º Frt., Sala 3 | 1700 - 036 LISBOA
Tel.: +351 21 781 60 00 | Fax: +351 21 781 60 09
crp.geral@crp.pt
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