
Simpósio em 

 

GEOFÍSICA APLICADA 
Promovido por 

António Correia 
Departamento de Física e Instituto de Ciências da Terra 

Universidade de Évora, Portugal 
 

Em associação com 

CLME2017 
 

8º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia 
Maputo, Moçambique 

4-8 Setembro 2017 

(http://paginas.fe.up.pt/clme/2017) 

 
Aceitam-se Artigos nas seguintes áreas ou outras afins: Métodos Geofísicos Aplicados à Engenharia e 
Geofísica Aplicada em geral; são, particularmente, bem vindos artigos de geofísica aplicada à prospeção 
de recursos hídricos subterrâneos e à hidrogeologia, ao ambiente e à poluição subterrânea, à geotecnia e 
aos recursos minerais, e à energia geotérmica, bem assim como artigos relatando e discutindo casos de 
sucesso (e insucesso) da aplicação dos métodos da prospeção geofísica à engenharia. 
 
Os Resumos Alargados, numa extensão de duas páginas A4 completas, em formato MS-WORD, 
deverão ser submetidos até à data limite de 15 de Dezembro 2016, utilizando a plataforma de submissão 
online disponível em: http://conference.mercatura.pt/clme2017/login.php 

Ao submeter o Resumo, o autor deverá indicar expressamente que se trata de um artigo a incluir neste 
Simpósio. Em devida altura, os autores serão notificados sobre a aceitação das suas propostas e 
convidados a completarem a sua inscrição online no Congresso. Cada autor devidamente inscrito terá 
direito à publicação de um máximo de 2 artigos (1 apresentação oral + 1 apresentação em poster). 

Os Resumos que forem aceites serão publicados num “Livro de Resumos” para distribuição a todos os 
participantes durante Congresso. Os textos completos dos Artigos serão compilados em CD-ROM.  

Para informações adicionais, por favor consulte o site do CLME2017 ou entre em contacto com o 

promotor do Simpósio ou com a Comissão Organizadora do CLME2017: 
 

Professor António Correia 
Departamento de Física e Instituto de Ciências da Terra 

Universidade de Évora 
Rua Romão Ramalho, 59, 7000 ÉVORA, Portugal 

Tel: 351 266 745 322; Fax: 351 266 745 394 
E-mail: correia@uevora.pt 
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