
1 
 

                                     

 

 Indicações e Normas para submissão de Resumos de trabalhos a apresentar no XV 

Encontro da Rede de Estudos Ambientais de Países de Língua Portuguesa 

 a realizar em março de 2013 em Angola 

 

Tema geral do Encontro: Sustentabilidade de Assentamentos Humanos e Inclusão 

Social 

Áreas temáticas específicas: (1) Água e Recursos Hídricos; (2) Desenvolvimento 

Urbano; (3) Biodiversidade e Conservação; (4) Energias Renováveis; (5) Avaliação 

Ambiental e Riscos 

Comissão Organizadora:  

João Serôdio - jmserdio1@hotmail.com; tel: 00244912502485; 

Manuela Morais - mmorais@uevora.pt; 

João Nildo de Souza Vianna - vianna@unb.br 

 

Comissão Científica: 

João Nildo Souza Vianna - vianna@unb.br 

Maria do Carmo Sobral – mosobral@ufpe.br 

Lia Vasconcelos - ltv@fct.unl.pt 

Manuela Morais – mmorais@uevora.pt 

João Serôdio  – jmserdio1@hotmail.com;  

Boaventura Cuamba- boaventura.cuamba@gmail.com 

Judite Nascimento - judite.nascimento@adm.unicv.edu.cv 
 

Local do Encontro: Universidade Agostinho Neto, Angola 

 

Normas para submissão de Resumos 

Título - O título deverá ser conciso refletindo o tema geral do trabalho que será 

apresentado. Letra Times New Roman 12 em Negrito com espaçamento simples 

entre linhas  

Autores - deixar um espaço após o título e indicar os nomes dos autores e respetiva 

filiação institucional. O primeiro autor deverá indicar um e-mail de contacto. Letra 

Times New Roman 12 com espaçamento simples entre linhas  

Resumo - deixar um espaço após a indicação dos autores, escrever RESUMO e na linha 

seguinte incluir o texto. 

O resumo deverá refletir o trabalho apresentado, indicando de uma forma precisa, os 

objetivos do trabalho, as metodologias seguidas, os resultados e as conclusões ou 

considerações finais. 
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 Deverá ter a extensão mínima de uma página e meia (aproximadamente 6.000 carateres 

incluindo espaços) e a extensão máxima de 3 páginas (aproximadamente 12.500 

carateres incluindo espaços). Letra Times New Roman 12 com espaçamento simples 

entre linhas, justificado 

Esquema de página - As margens nas páginas devem ser as seguintes: margem superior 

3 cm; margem inferior 2,5 cm; margem esquerda 3 cm; margem direita; 2,5 cm 

No final do resumo deverá ser indicado a área temática a que se submete o trabalho 

(Água e Recursos Hídricos; Desenvolvimento Urbano; Biodiversidade e Conservação; 

Energias Renováveis; Avaliação Ambiental e Riscos). Deverá ainda ser indicado se a 

apresentação será feita sob a forma oral ou escrita em forma de póster. 

Os resumos deverão ser enviados a Manuela Morais (mmorais@uevora.pt) até ao 31 de 

Dezembro de 2012. Estes serão posteriormente enviados à Comissão Científica para 

avaliação, sendo os autores notificados por e-mail sobre a decisão desta Comissão. 

Durante a primeira quinzena de Outubro, os autores dos trabalhos aceites receberão uma 

carta de aceitação com o parecer da Comissão Científica. 
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