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As Tecnologias de Informação e das Comunicações (TIC) têm sofrido um enorme avanço na última 
década. As modernas linguagens de programação para a web têm permitido o desenvolvimento de 
aplicações muito atractivas e para diversos tipos de dispositivos. As redes de comunicações, 
nomeadamente as redes sem fios permitem, hoje em dia, o acesso a conteúdos em qualquer sítio e em 
altos débitos de comunicação. As redes de fibra ótica servem de suporte às redes sem fios, rumo às redes 
5G. É expectável que os dispositivos móveis venham a incorporar mais sensores, de forma que o 
utilizador venha a usufruir de novas experiências. Neste contexto, este simpósio aceita submissão de 
artigos nas áreas da Informática, das Telecomunicações, da Electrónica, dos Sensores e noutras áreas 
afins. 
 
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: 
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