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Aceitam-se Artigos nas seguintes áreas ou outras afins: dos Riscos em Meio Urbano, do Património como 

factor de desenvolvimento, do Turismo e do Ambiente enquanto factores de desenvolvimento integrados 

no planeamento/ordenamento do território ou em combinação com o desenvolvimento, manutenção e 

intervenção no património, e ainda outros temas que se relacionem com o tema base do simpósia, 

 

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: 

 

Professora Cláudia Beato 
Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura 

Calçada do Lameiro,Edifício 1 das Engenharias, 6201-001 Covilhã,Portugal 

Tel: 351 275 329 722; Fax: 351  

E-mail: cbeato@ubi.pt 
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Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade de Cabo Verde, Uni-CV 

Campus do Palmarejo,cp 279 Praia, Santiago, Cabo Verde 

Tel: 2383340100 ; Fax: 238 2627655 

E-mail: sonia.silva@docente.unicv.edu.cv 


