Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a CPLP e África
(International Climate Research and Applications Center for CPLP and Africa Countries)

Convite
02 de Agosto 2018

O CIICLAA com o apoio do Secretarido Executivo da CPLP

Convidam
Apresentação de Trabalhos para o Fórum:
“Clima/Variabilidade e Alterações Climáticas Impactos na Economia na CPLP e em África”.
Cidade da Praia, Cabo Verde, 26, 27 e 28 Fevereiro de 2019

Enquadramento

Impactos na Economia na CPLP e em África.

Através da I Circular de 08 de Junho de 2018, foi anunciado a realização do Fórum
sobre Clima/Variabilidade e Alterações Climáticas – Impactos na Economia na CPLP e

Cidade da Praia, Cabo Verde, 23 a 25 de Março de 2016

em África, a realizar de 26 a 28 de Fevereiro de 2019, na cidade da Praia.

Na circular foi dada a informação que o Fórum será organizado em dois Painéis, sendo
um destinado à apresentação de trabalhos científicos e o segundo para a área da
Cooperação e estratégias de financiamento.
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Convite
Assim, convidam-se os Investigadores e quadros técnicos da área das geociências
ambientais, agricultura, recursos hídricos, economia, engenharia e todos os que estejam
interessados a apresentar trabalhos, no Painel I, nas áreas temáticas abaixo indicadas:
Variabilidade e Alterações Climáticas, Estratégias de Mitigação e de Adaptação;
Implicações económicas da Variabilidade/Alterações Climáticas;
Engenharia e medidas de mitigação e de adaptação face à variabilidade /
alterações climáticas;
Seca Meteorólogica, Hidrológica e Agrícola – monitorização, impactos e medidas
de mitigação e adaptação incluindo a aplicação de técnicas de ”cloud seeding”;
Clima e Desenvolvimento;
Clima e Recursos Hídricos;
Clima e Energia;
Clima e Sáude;
Clima, urbanismo e resiliência climática das cidades ;
Agrometeorologia / Micrometeorologia / Biometeorologia e Agricultura de baixo
carbono;
Tempo / Clima e Riscos Naturais;
Riscos Climáticos e impactos na agricultura/segurança alimentar, recursos
hídricos e medidas de adaptação.

Comissão Científica
Prof. Alfredo Caseiro Rocha, Universidade de Aveiro, Portugal – Coordenador;
Prof. João Corte - Real (DREAMS, ULHT, Portugal);
Prof. Ricardo Tenório (Universidade Federal de Alagoas, Brasil);
Profª Sónia Silva UniCV, Cabo Verde.
A Comissão Científica fará o convite aos Investigadores especialistas nas diferentes
áreas temáticas, formando o Painel de Revisores com responsabilidade no processo de
revisão dos Artigos submetidos, sendo decisão da Comissão Científica a aprovação dos
Artigos para publicação no Livro de Atas do Fórum.
À Comissão Científica caberá também a decisão sobre a forma de apresentação das
Comunicações ao Fórum, considerando a qualidade, o número e a diversidade
temática e geográfica dos Resumos submetidos.
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Organização
Núcleo Central da Comissão Executiva do CIICLAA com o apoio do Secretariado
Executivo da CPLP.
.

Submissão de trabalhos
Apela-se à participação no Fórum através da apresentação de resultados de
investigação concluída ou em curso. Será também considerada a apresentação de
projetos de investigação e desenvolvimento, de estudos técnico-científicos, ou ainda
de casos de estudo nas áreas temáticas do Fórum.
Para tal, devem ser submetidos os Resumos dos trabalhos a apresentar, seguindo as
normas do modelo anexo (documento “Modelo Resumo Forum CIICLAA 2019”), como
anexo a mensagem de email (jpimentalima@gmail) até 18 de Novembro de 2018). Os
autores serão notificados sobre a aceitação e a forma de apresentação dos trabalhos
submetidos, até 30 de Novembro de 2018.
Apela-se ainda à submissão dos Artigos (até 10 páginas) correspondentes aos
trabalhos aceites para apresentação no Fórum. As normas de preparação dos Artigos
constam do modelo anexo (documento “Modelo Artigo Forum CIICLAA 2019”), sendo
o modo de submissão idêntico ao indicado para os Resumos (data limite 20 de
Dezembro de 2018).
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Os Artigos submetidos passarão por um processo de revisão por pares coordenado
pela Comissão Científica. O Livro de Actas do Fórum, com registo ISBN, incluirá todos
os Artigos aprovados dos autores que confirmem a sua Inscrição no evento, momento
em que será disponibilizado aos participantes.
Está aberta a possibilidade concretizar acordos com Editoras Científicas, com vista à
publicação dos Artigos aprovados em Números Especiais de Revistas de circulação
internacional nas áreas temáticas do Fórum. Será feito um apelo à manifestação de
interesse por parte dos autores durante e após o Fórum. O processo de submissão e
revisão dos trabalhos a publicar por esta via será da responsabilidade das Editoras.

Datas importantes
Submissão de Resumos ........................................................... 18 de Novembro de 2018
Decisão sobre a apresentação das Comunicações ................... 30 de Novembro de 2018
Submissão de Artigos ............................................................... 20 de Dezembro de 2018
Resultados do processo de revisão................................................ 20 de Janeiro de 2019
Inscrição no Fórum (data limite de pagamento) ............................ 21 de Janeiro de 2019
Submissão de Artigos (versões revistas pelos autores) .............. 10 de Fevereiro de 2019
Aprovação final dos Artigos para publicação ............................. 17 de Fevereiro de 2019
Abertura do Fórum ................................................................... 27 de Fevereiro de 2019

Informações Adicionais
Mais detalhes, tais como ficha e taxa de inscrição e pacote disponível (inscrição,
alojamento, transporte local e almoço), serão disponibilizados através da 2ª circular a
difundir em breve.

Contactos
Director Executivo do CIICLAA
Eng. José Pimenta Lima (INMG-CV)
jpimentalima@gmail.com
Tel: (+ 238) 991 86 59
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