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I. Registo na plataforma 1ª vez / Registro en la plataforma 1ª vez 
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Inscrição como AUTOR / Inscripción como AUTOR 

 
 



II. Inscrição como AUTOR / Inscripción como AUTOR 

Ative a opção AUTOR (##user.role.author##: ##user.account.authorDescription##) 
Activar la opción AUTOR (##user.role.author##: ##user.account.authorDescription##) 
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Criar nova submissão / Crear nuevo envío 
 



III. Criar nova submissão / Crear nuevo envío 



Escolher o Eixo Temático/ Elegir el eje temático 

RES – Submissão de Resumo / Envío de Resumen  
ART - Submissão de Artigo (apenas para comunicações aceites) / Envío de Artículo (sólo para comunicaciones aceptadas)   



Tipo de submissão e conhecimento de normas/ Tipo de sumisión y conocimiento de normas 



Upload de ficheiro texto/ Carga de archivo de texto 
Só aceita ficheiros com formato de texto (doc, txt, etc.) 
Sólo acepta archivos con formato de texto (doc, txt, etc.) 

Outros ficheiros (e.g. figuras podem ser carregados no passo seguinte) 
Otros archivos (se pueden cargar figuras en el paso siguiente) 

1 

2 

17-11-4-SM.doc 

Guia_para_a_Elaboracao_de_Planos_Previos_de_Intervencao_-_Conceito_e_Organziacao.doc 



Inserir informação geral/ Insertar información general 

Deve adicionar outros autores para além de quem submete 
Debe agregar otros autores además de quien somete 



Upload ficheiros complementares/ Cargar archivos complementarios 

1 

2 
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Informação sobre ficheiros complementares/ Información sobre archivos 
complementarios 

 



IV. Informação sobre ficheiros complementares/  
Información sobre archivos complementarios 

Deve sempre ativar a opção de visível para os revisores 
Siempre debe activar la opción visible para los revisores 

20-22-1-SP.doc 

Recomendacao_OENR.doc 



Confirmação de ficheiros complementares carregados / Confirmación de archivos complementarios cargados 



Confirmação final e submissão/ Confirmación final y sumisión 
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Verificar submissões ativas e estado da avaliação / Comprobar los envíos activos y 
el estado de la evaluación 

 
 



V. Verificar submissões ativas e estado da avaliação / 
Comprobar los envíos activos y el estado de la evaluación 

Exportações no espaço ibero-americano 

Erosão hídrica na peneplanície alentejana 



Informações adicionais (1) / Informaciones adicionales (1) 
 Pode acrescentar outros ficheiros complementares antes da 

entrada em processo de revisão 
 
Puede añadir otros archivos complementarios antes de la 
entrada en proceso de revisiónSiempre debe activar la opción 
visible para los revisores 

17-11-4-SM.doc   2018-03-15 



Informação sobre revisão e decisão final / Información sobre la revisión y la decisión final 

17-11-4-SM.doc   2018-03-15 
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Informação sobre revisão e decisão final / Información sobre la revisión y la  
decisión final 

 
 
APROVADO? 

 
 



VI. Informação sobre revisão e decisão final / Información  
sobre la revisión y la decisión final 
APROVADO? 

Se o documento não aparecer nas SUBMISSÕES ACTIVAS, deve 
escolher a opção ARQUIVADO 
 
Si el documento no aparece en las SUBMISSÕES ACTIVAS, debe 
elegir la opción ARQUIVADO 

Sem submissões 



VI. Informação sobre revisão e decisão final / Información  
sobre la revisión y la decisión final 
APROVADO? 

O documento aprovado, irá aparecer como PUBLICADO 
 
El documento aprobado, aparecerá como PUBLICADO 

Publicado 
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Informação sobre revisão e decisão final / Información sobre la revisión y la  
decisión final 
 
 

COMO SUBMETER depois de revisto? 
 

 
 



VI. Informação sobre revisão e decisão final / Información  
sobre la revisión y la decisión final 
COMO SUBMETER depois de revisto? 

Quando o documento precisar de revisão, aparece a seguinte 
informação: PAPER EM REVISÃO – REVISÕES REQUERIDAS 
Neste caso, seleccionar documento em questão 
 
Cuando el documento necesitar revisión, aparece la siguiente 
información: PAPER EM REVISÃO – REVISÕES REQUERIDAS  
En este caso, seleccione el documento en cuestión 



 
Escolher opção REVISÃO 
 
Seleccione REVISÃO 
 



Escolher a opção DECISÃO DO PRESIDENTE COMISSÃO 
ORGANIZADORA, carregar nova versão já corrigida com as 
sugestões do revisor e TRANSFERIR 
 
Seleccione la opción DECISÃO DO PRESIDENTE COMISSÃO 
ORGANIZADORA, cargar nueva versión ya corregida con las 
sugerencias del revisor y TRANSFERIR 
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MUDAR/CORRIGIR NOMES DE AUTORES 
 
 



VII. MUDAR/CORRIGIR NOMES DE AUTORES 
Informação sobre revisão e decisão final / Información sobre la revisión y la decisión final 

Para adição/correção dos autores 
  
• Clique sobre a área de “Submissões activas” (barra lateral) 

 
• Clique sobre o título do resumo a corrigir 

 
• Na área “Metadados da Submissão”, clique em “Editar Metadados” 

 
• Acrescentar os autores ou em falta ou corrigir informações dos 

autores já existentes 
 

• No final da página, clicar em “Guardar metadados” 
 

• Nota 1: É possível alterar a ordenação dos autores – ver setas na 
opção “Reordenar o nome do autor” 
 

• Nota 2: Confirme o autor associado ao “Contacto principal para 
correspondência editorial.” (última opção de cada perfil de autor) 



VII. MUDAR/CORRIGIR NOMES DE AUTORES 
Informação sobre revisão e decisão final / Información sobre la revisión y la decisión final 

Quando precisar de adicionar informação adicional aos 
metadados da submissão, deve ir  a SUBMISSÕES ACTIVAS e 
escolher o documento que precisa de editar 
 
Cuando necesite agregar información adicional a los metadatos 
de la presentación, debe ir a SUBMISSÕES ACTIVAS y elegir el 
documento que necesita editar 



Escolher a opção EDITAR METADADOS e posteriormente é editar 
os dados que forem necessários (adicionar autores, editar 
título, etc) 
 
Elegir la opción EDITAR METADADOS y posteriormente editar los 
datos que sean necesarios (añadir autores, editar título, etc) 


