VI Congresso de Engenharia de Moçambique

IX Congresso Luso Moçambicano de Engenharia
ANÚNCIO
Sobre o tema central "Desafios da Engenharia para o Desenvolvimento e Combate às Alterações
Climáticas", realiza-se, na cidade da Beira, entre os dias 30 de Agosto e 3 de Setembro de 2020, o
VI Congresso Moçambicano de Engenharia e o IX Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia.
Este evento é organizado sob o patrocínio institucional da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP), da Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane (FEUEM) e das
Ordens dos Engenheiros de Portugal e de Moçambique. Esta edição do Congresso decorrerá nas
magníficas instalações do Hotel Golden Peacock***** na cidade da Beira/Moçambique.
O objectivo é juntar engenheiros, professores e técnicos de engenharia e áreas afins para uma troca de
ideias e experiências em alguns dos tópicos da engenharia actual, designadamente: Ensino da
Engenharia, Energia e Ambiente, Recursos Hídricos, Agronomia e Engenharia Florestal, Construção
e Reabilitação Urbana, Infra-estruturas de Transporte, Transporte integrado de passageiros,
Engenharia Química, Engenharia Biomédica, Geotecnia e Recursos Minerais, Materiais e Estruturas,
Pontes e Barragens, Desenvolvimento de Produto, Automação e Electrónica, Tecnologias de
Informação, Gestão e Engenharia Industrial, Engenharia Têxtil, Recursos e Tecnologias do Mar,
Inovação e Empreendedorismo, entre outos.
Teremos ainda, neste Congresso um número de Painéis Temáticos em Sessões Plenárias dinamizados
por prestigiados especialistas e responsáveis políticos sobre temas estratégicos da engenharia moderna,
no âmbito dos tópicos acima apresentados, com especial interesse para Moçambique, Portugal e outros
países da CPLP. Para além dos Painéis Temáticos, haverá também comunicações individuais a
apresentar em Sessões Paralelas que serão agrupadas em Simpósios no âmbito dos temas acima
indicados e de outros temas que venham a ser adoptados e coordenados por especialistas que queiram
aceitar essa responsabilidade.
Assim, vimos por este meio convidar a todos os Gestores, Engenheiros e Técnicos de diferentes
especialidades, bem como a organizações ou instituições no ramo da Engenharia, a participarem
através de inscrições (ficha em anexo) que terão as seguintes datas de referência:
Submissão de Resumos

15 Dez, 2019

Carta de Aceitação

15 Jan, 2020

Inscrição a Custo Reduzido

29 Fev, 2020

Submissão de Artigos

30 Mar, 2020

Congresso

30 Ago, 2020

Todos os participantes, incluindo os oradores convidados, membros dos painéis, coordenadores dos
simpósios, membros da comissão organizadora e da comissão científica, bem assim como as
empresas expositoras deverão inscrever-se no congresso com a maior antecedência possível. As
taxas de inscrição para os participantes, acompanhantes e empresas expositoras são indicadas na
tabela abaixo.

Tipo de Inscrição*

Antes de 29 FEV 2020

Depois de 29 FEV 2020

Participante efectivo

3,500 MT

6,000 MT

Só Publicação**

2,000 MT

3,500 MT

Artigo Extra ou inscrição simples

1,000 MT

2,000 MT

Exibidor

15,000 MT

25,000 MT

Cópia extra Livro e USB

3,000 MT

6,000 MT

O custo da inscrição como participante efectivo inclui a apresentação e publicação de um artigo (oral
ou poster), uma cópia do livro de resumos e do cartão USB com as actas do congresso, acesso aos
coffee-breaks e almoços durante os três dias do congresso, recepção e banquete, bem como a
assistência privilegiada nas reservas de viagem e hotel.
O custo da inscrição "Só para Publicação" inclui a publicação de um artigo e uma cópia do livro de
resumos mais cartão USB com actas do congresso.
O expositor beneficia da inscrição de um seu representante como participante, mais um espaço de
exposição de 4m2 com mesa, duas cadeiras e tomada eléctrica, mais direito a exposição de produtos
e serviços e distribuição de folhetos da empresa aos participantes, mais inclusão do nome da empresa
na lista dos patrocinadores do evento (no Programa e nos Proceedings).
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