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Inscrição
As línguas oficiais do congresso são Português, Espanhol, Francês e Inglês. Não haverá tradução simultânea.
Para submeter uma comunicação, os autores devem enviar um resumo por e-mail, para congressoriscos@gmail.com,
fazendo referência ao Painel em que se insere e ao modo de apresentação (oral ou poster). As normas do resumo
e do artigo estão disponíveis em: http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Congresso/IVCIR/resumos.
Viagens de estudo: Os participantes poderão escolher uma de três opções: Cordilheira Central, Litoral Centro e Baixo Mondego.

Consultar tabela disponível em http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Congresso/IVCIR/pacotes

* A inscrição de trabalhos está condicionada ao comprovativo do pagamento de inscrição.
** A taxa de inscrição inclui:
- Acesso pleno às sessões científicas;
- Livro de resumos, documentos do congresso, saco, certificados de
participação e de palestrante;
- Café e almoços durante o congresso e na viagem de estudo;
- Visita ao Paço das Escolas da Universidade de Coimbra;
- Os autores poderão transformar as comunicações em artigos e submetê-los,
para publicação, à revista Territorium.
Dados
Pagamento

Banco: Caixa Geral de Depósitos
Agência: Central de Coimbra

*** A taxa de inscrição para Acompanhes inclui:
- Acesso pleno às sessões científicas;
- Café e almoços durante o congresso;
- Visita ao Paço das Escolas da Universidade de Coimbra;
- Porto de Honra;
- Programa social nos dias 24 e 25.

Nome da Conta: RISCOS
N.º de Conta: 0255235192830

Condições e Política de Cancelamento
A submissão da ficha de inscrição deve ser
acompanhada do comprovativo de pagamento, de
acordo com as taxas de inscrição em vigor, para
que a mesma seja considerada efetiva.
O cancelamento de inscrições só permite a
devolução da taxa de inscrição se ele for efetuado
até 15 de abril de 2017, sendo-lhe aplicada uma
taxa de cancelamento de 50€.
Os cancelamentos após 15 de abril e/ou a não
comparência no Congresso não são elegíveis para
reembolso. O reembolso será feito sob a forma de
Nota de Crédito que poderá ser usada para
pagamento de serviços prestados pela RISCOS, tais
como: pagamento ou dedução de inscrições nos
Encontros / Seminários / Congressos organizados
pela RISCOS, aquisição da revista Territorium,
livros e material de merchandising.
Os participantes não europeus podem
usar o sistema Paypal dado que as taxas
praticadas pelos bancos. Passos:
1-) Criar uma conta paypal;
2-) Aceder ao separador “Enviar dinheiro” e introduzir o:
2.1-) Email do destinatário ( riscos@uc.pt ) e
2.2-) Ao Total da Inscrição (TI) acresce:
(TI x 0,049) + 0,50€).

IBAN: PT50 003502550023519283079
BIC/SWIFT: CGDIPTPL

NIF: 506 731 391

A taxa de inscrição não inclui qualquer seguro para os participantes ou acompanhantes, no que respeita a acidentes, doença ou perda de bens pessoais. Os participantes deverão obter seguros de saúde e de acidentes em viagem, no seu país de origem.

*Juntar fotocópia do cartão de estudante;
**Juntar pagamento ou cópia da transferência bancária devidamente identificada.

O IV Congresso Internacional de Riscos centra-se no tratamento dos cinco
seguintes temas:
Painel 1 - Educação para o risco, consciência do risco, perceção do perigo e
cultura de segurança;
Painel 2 - Teoria do risco: metodologia, conceptualização e epistemologia;
Painel 3 - Análise e gestão de riscos: processos potencialmente perigosos
(naturais e antrópicos) e vulnerabilidades;
Painel 4 - Previsão, prevenção e mitigação das consequências de catástrofes;
Painel 5 - Estudos de caso de plenas manifestações (acidentes graves
e catástrofes) de riscos naturais, antrópicos (tecnológicos e sociais)
e mistos (ambientais).

INSCRIÇÃO **
(Assinalar com X )
PALESTRANTE ( )
VIAGEM DE ESTUDO ( ) Qual? : Cordilheira Central ( ) Litoral Centro ( ) Baixo Mondego ( )
PARTICIPANTE ( )
JANTAR SOCIAL
( ) Visita ao Paço das Escolas da Universidade de Coimbra ( ) (assinalar com X)
ALMOÇO: NORMAL ( ) OU
VEGETARIANO ( )
PRETENDE APRESENTAR COMUNICAÇÃO AO:
PAINEL 1 ( ) PAINEL 2 ( ) PAINEL 3: ( ) PAINEL 4 ( ) PAINEL 5 ( )
EM FORMATO DE APRESENTAÇÃO ORAL ( ) / POSTER ( )
PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PRÉMIO PARA O MELHOR POSTER DE JOVEM INVESTIGADOR ( )

Trabalhos

NIF/CPF_________________________

Data limite para 1.ª submissão de resumos das comunicações;
Data limite para comunicação da 1.ª aceitação de resumos;
Data limite para inscrições com a 1.ª bonificação;
Data limite para 2.ª submissão de resumos das comunicações;
Data limite para comunicação da 2.ª aceitação de resumos;
Data limite para inscrições com a 2.ª bonificação;
Data aconselhável para a submissão de artigos para a revista Territorium.

Instruções: Deverá preencher com “1” a viagem pretendida. Para o caso de não haver inscrições suficientes
para a sua realização deverá colocar nas restantes opções “2” e “3” consoante as suas preferências.

-

TELEFONE _______________________ E-MAIL __________________________________

30/11/2016
11/12/2016
31/12/2016
28/02/2017
15/03/2017
31/03/2017
15/06/2017

PROFISSÃO*__________________________________ INSTITUIÇÃO _________________________________________________

Calendário

MORADA ______________________________________________ CP/CEP____________ LOCALIDADE____________________

Convidam-se à participação, neste evento, especialistas, professores, técnicos,
estudantes e outros profissionais, nacionais e estrangeiros, cujo interesse incida na
conceptualização e análise do risco, na previsão, prevenção e mitigação das
consequências de catástrofes, no estudo de caso de plenas manifestações, assim
como nos diferentes domínios da educação, com vista ao exercício de uma cidadania
ativa no se refere à prevenção dos riscos e mitigação das suas consequências,
aquando da sua manifestação.

António Vieira, UMinho, RISCOS, CEGOT
Fernando Félix, NICIF, RISCOS

( http://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Congresso/IVCIR )

Com efeito, a educação constitui uma das mais importantes e poderosas
ferramentas na construção de novos conceitos, na mudança de hábitos e no diálogo
intergeracional. Desempenha, por isso, um papel basilar e estruturante na
implementação de mecanismos que conduzem a cidadãos melhor preparados e a
sociedades mais resilientes, contribuindo para a crescente consciencialização do risco
e perceção do perigo. Contudo, a promoção de uma cultura de segurança representa
uma desafio transversal à sociedade, por envolver não só as comunidades escolar e
científica, mas também os agentes e instituições de proteção civil e de emergência, e
sobretudo cada cidadão, nas suas ações individuais e/ou coletivas.

Fátima Velez, UCoimbra, RISCOS, CEGOT

Membros: António Amaro, ESSA, RISCOS

Inscrições com bonificação até 31 de dezembro de 2016
(Ficha disponível para preenchimento online em:

A sociedade atual, caraterizada como uma sociedade de conhecimento, ancorada em
plataformas de inovação científica e tecnológica requer dos cidadãos múltiplas formas de
intervenção. Contudo, conhecer e agir no paradigma da “sociedade de risco” exige novas
competências pessoais, fundadoras de uma cidadania mais ativa, participativa e
informada, que devem ser adquiridas desde o início do percurso escolar.

Presidente: Luciano Lourenço, UCoimbra, RISCOS, CEGOT
Coordenadores: Adélia Nunes, UCoimbra, RISCOS, CEGOT

IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE RISCOS

Na atualidade vivemos numa sociedade que é sistematicamente confrontada com
notícias sobre a manifestação de riscos, quer eles sejam naturais, antrópicos ou mistos.
Pode afirmar-se que o risco resulta da conjugação da probabilidade de ocorrência de um
processo potencialmente danoso e da vulnerabilidade do território, dos indivíduos, da
sociedade e das organizações. A ocorrência de processos naturais ou induzidos pela ação
antrópica que se transformam em catástrofes, registadas e analisadas, sobretudo, desde
a segunda metade do século XX, têm demonstrado que, na maioria dos casos, a
intervenção humana no território foi um elemento decisivo na definição da magnitude e
na intensidade dos impactes negativos ocasionados.

NOME _________________________________________________________________________________ GÉNERO M ( ) F ( )

Comissão Organizadora
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