
Em 2018 comemoram-se várias efemérides: os 40 anos do DAO (Departamento de Ambiente 

e Ordenamento da Universidade de Aveiro), os 30 anos da CNA (Conferência Nacional de 

Ambiente) e nasce a CIALP (Conferência Internacional de Ambiente dos Países de Língua 

Portuguesa). A associação destes eventos ao XX Encontro da REALP (Rede de Estudos 

Ambientais de Países de Língua Portuguesa) destaca os interesses, desafios e abordagens 

da comunidade lusófona no que ao Ambiente diz respeito. 

O lema da 1ª CIALP - “Ambiente e Direitos Humanos” - assume  que a proteção dos direitos 

humanos e a proteção do ambiente estão intrinsecamente ligados e se reforçam mutua-

mente.

DATAS IMPORTANTES:
30 SET’17 Data limite para a submissão de resumos
31 OUT’17  informação sobre aceitação do resumo
20 DEZ’17 Submissão de comunicação completa 
31 JAN’18  informação de aceitação da comunicação 
28 FEV’18 Submissão final de comunicações

A Comissão Organizadora da 1ª CIALP · 11ª CNA · XX REALP convida 

à submissão de resumos para comunicação oral ou poster.

 A data limite para submissão de resumos é 30 de Setembro.

 8 > 10 MAIO’18 · Aveiro · Portugal 

1a Conferência Internacional 
de Ambiente em Língua Portuguesa
11a CNA · XX Encontro REALP

CONVITE
à submissão de resumos

Cada resumo submetido deve enquadrar-se num dos seguintes tópicos:

Cidades inclusivas, resilientes e sustentáveis

Padrões de consumo de recursos 
e estilos de vida sustentáveis

Sistemas de transportes integrados, 
inteligentes e sustentáveis

Educação para a sustentabilidade

Inovação tecnológica para a sustentabilidade

Economia circular e economia verde

Direito do ambiente, do ordenamento 
do território e do urbanismoAgricultura sustentável

Gestão sustentável da água 
e do saneamento

Uso sustentável dos ecossistemas 
e proteção da biodiversidade

Prevenção e gestão de riscos naturais 
e tecnológicos 

Eficiência energética e recursos 
energéticos renováveis

Gestão sustentável dos oceanos 
e recursos marinhos

Alterações climáticas e os seus impactos

Guarde já os dias 8, 9  e 10 de maio de 2018 
na sua agenda.

+IN FO  cialp.web.ua.pt


