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O Congresso Internacional em Desenvolvimento Sustentável, Gestão Pública e 
Ordenamento Territorial é organizado em cooperação entre: 
- Universidade WSB, Polónia 
- Universidade da Extremadura - UEx, Espanha 
- Instituto Politécnico de Portalegre - IPP, Portugal 
- Universidade da Madeira - UMa, Portugal 
- FISAT 
O congresso irá decorrer entre 28 e 31 de maio de 2019, na Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Universidade WSB, em Dąbrowa Górnicza na Polónia. 
 
Horário de trabalhos: 
28 de maio 
Cerimônia de abertura e jantar de gala (a partir das 19h) 
 
29 de maio 
Sessão plenária, sessões paralelas (das 9h às 17h), viagem a Katowice, jantar social às 19h 
 
30 de maio 
Sessões paralelas, sessão de posters (das 9h às 17h), jantar social às 19h. 
 
31 de maio 
Sessão de encerramento, viagem a Cracóvia com almoço de gala (termina às 17:00)  

Este evento irá explorar e discutir desenvolvimentos recentes, problemáticas emergentes 
assim como desafios futuros inerentes ao Ordenamento Territorial e Gestão Pública, bem 
como aos outros campos de investigação que podem influenciar o desenvolvimento 
sustentável. 



Oradores convidados: 
- Elisabete A. Silva, Universidade de Cambridge, Reino Unido 
- Christophe Sohn, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Luxemburgo 
- Martin Klatt, University of Southern Denmark, Dinamarca 
- Ana Vulevic, Institute of Transportation CIP, Sérvia 
- Hana Stverkova, VŠB-Technical University of Ostrava, República Checa  
- Fernández, Jeri, António, FISAT, Perú 

Neste sentido, serão abordadas diversas temáticas, tais como:  Gestão Pública; Estratégias 
de Ordenamento Territorial; Cooperação Transfronteiriça e Cooperação Inter-Regional; 
Cooperação Inter-Organizacional; Planeamento Sustentável; Desenvolvimento Sustentável; 
Cidades Inteligentes (“Smart Cities”); Políticas e Estratégias de Biodiversidade; 
Acessibilidade, Conetividade e Sistemas de Transportes; Gestão Sustentável do Turismo; 
Gestão Sustentável da Cultura; Energias Renováveis; Economia Verde Circular; Direito e 
Legislação Ambiental; Fluxos Migratórios - Estratégias, Gestão e Planeamento. 

O registo prévio deverá ser realizado até 17 de fevereiro de 2019, no entanto continuam a 
ser aceites inscrições como registo posterior. A data limite de inscrição é 30 de abril de 2019. 
Os formulários de inscrição devem ser enviados para o seguinte endereço 
www.wsb.edu.pl/congress (inscrição no evento). 

Os valores de inscrição são: Registo prévio – 280,00 €; Registo Posterior – 350,00 €; 
Estudante (sujeito a confirmação) – 200,00 €. 

O pagamento deve ser feito até 30 de abril de 2019, através da seguinte conta 
bancária: 

BANCO: ING Bank Śląski S.A.; 40-086 KATOWICE UL.SOKOLSKA 34; Polónia 
IBAN / NÚMERO DE CONTA: PL 05 1050 1227 1000 0023 3028 9576   
CÓDIGO BIC (SWIFT): INGBPLPW 
Nome da transferência: "Congresso 2018" + o nome do participante 

Os resumos e artigos em Inglês, Português e Espanhol devem ser submetidos para o 
seguinte endereço de correio eletrónico: congress@wsb.edu.pl   

Os resumos submetidos serão avaliados pelo Comité Científico do evento, promovendo a 
adequação dos conteúdos às temáticas do Congresso. Os resumos, devem conter não 
mais de 200 palavras. Os posters também poderão ser submetidos – os autores 
devem usar o formato específico disponível no site do congresso. O processo de 
submissão decorrerá entre 01 de novembro de 2018 e 30 de abril de 2019. A análise e 
posterior informação aos autores decorrerá até 05 de maio de 2019. A data limite para 
submissão de trabalhos integrais (artigos/papers) será 24 de maio de 2019. 

Através do Congresso, prevê-se a publicação dos trabalhos num livro de Resumos do 
Evento (com ISBN).   

Os melhores trabalhos, serão selecionados e posteriormente convidados à sua 
publicação - capítulo de livro - editado pela prestigiada editora “Thomson Reuters” 
(7ª posição mundial em publicações científicas), mediante pagamento adicional de 300,00 € 
à editora - as orientações para os autores podem ser encontradas no site do evento. 



Outros trabalhos serão considerados para possível publicação nas Revistas Científicas 
associadas ao evento: 

Forum Scientiae Oeconomia (ISSN 2300-5947), an international journal published in 
Poland, indexed in: EBSCO, ARIANTA, BazEkon, CEEOL, ERIH Plus, Google Scholar, 
Index Copernicus, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, DOAJ (acreditada pelo Ministro 
Poláco da Ciência e Ensino Superior – 7 pontos) - sem qualquer tipo de encargo; 

Revista Monfragüe Desarrollo Resiliente (ISSN 2340-5457) - a revista foca-se em 
trabalhos científicos sobre a abordagem da resiliência, como uma abordagem mais concreta 
do que o conceito tradicional de "Sustentabilidade". Assim, a revista oferece um espaço 
aberto de reflexão e debate rigoroso, para aqueles que pretendem entrar no estudo do 
desenvolvimento resiliente - sem qualquer tipo de encargo. 

A organização recomenda ainda a submissão de trabalhos às seguintes Special Issues: 

Sustainability (ISSN 2071-1050) - número especial: Sustainable Cross-Border 
Cooperation: Common Planning, Policies, Strategies, Methods and Activities (Editores: 
Joanna Kurowska-Pysz, Rui Alexandre Castanho, Luís Loures) - taxa de publicação de 
acordo com a editora;                           

Regional Science Policy & Practice (ISSN 1757-7802) – número especial: New trends and 
Dynamics on Territorial Management and Governance (Editores Regionais: Rui Alexandre 
Castanho, Joanna Kurowska-Pysz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna) – taxa de 
publicação de acordo com a editora;  https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17577802 e 
www.regionalscience.org. 

Os participantes do congresso devem suportar os encargos de publicação e pagar as 
taxas diretamente aos editores após os seus artigos terem sido revistos 
positivamente. 

No caso de a proposta ser aceite e o participante não puder comparecer ao evento, é 
possível enviar o poster - ainda assim, o pagamento da inscrição é obrigatório. 

Os encargos relativos alojamento não estão incluídos na taxa do congresso.  

Alojamento sugerido: 

Holiday Inn**** Dąbrowa Górnicza https://hidabrowa.pl/en/ 
booking - até existirem vagas, o mais tardar a 15 de abril por favor 
entre em contato com o hotel por e-mail: reservation@hidabrowa.pl  
no email utilize a chave: WSBUniversity 
valor: 229 pln (54€) single / 279 pln (65€) duplo  
Pogoria Residence*** Dąbrowa Górnicza http://www.pogoriaresidence.pl/en/ 
booking - até existirem vagas, o mais tardar a 15 de abril por favor 
entre em contato com o hotel por e-mail: 
no email utilize a chave: WSBUniversity 
valor: 179 pln (41€) single / 233 pln (54€) duplo 
 

Aeroportos recomendados (Polonia),  melhores conexões  com  o local do congresso:  



Aeroporto de Katowice https://www.katowice-airport.com/en/ 
Aeroporto de Cracóvia http://www.krakowairport.pl/en/ 
Aeroporto de Warsaw Chopin  https://www.lotnisko-chopina.pl/en/index.html 

 

Os idiomas oficiais do evento serão: Inglês preferencialmente, alternativa o Polonês, 
também podem ser usados o Português e Espanhol (especialmente durante as 
sessões paralelas). 

Contato dos responsáveis: 

Joanna Kurowska-Pysz, Rui Alexandre Castanho, e Julian Mora Aliseda 
e-mail: congress@wsb.edu.pl   

Teríamos muito gosto em poder contar com a Vossa presença na Polónia.  

Organizadores 

_____________________________________ 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados – informação 
A Universidade WSB armazena seus dados pessoais no banco de dados de pessoas para quem enviamos informações 
sobre nossa oferta educacional e outras informações de marketing. Fizemos todos os esforços para garantir sua 
segurança. Se você não deseja receber informações sobre nossa oferta educacional, incluindo promoções e informações 
comerciais, envie um e-mail para: iod@wsb.edu.pl. Você pode se opor ao processamento de seus dados a qualquer 
momento. É suficiente enviar um e-mail para o seguinte endereço: iod@wsb.edu.pl. O controlador de dados é a 
Universidade WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Desde 25 de maio de 2018, fomos atendidos por um 
Diretor de Proteção de Dados, a quem você pode entrar em contato no seguinte endereço de e-mail: iod@wsb.edu.pl 
em qualquer assunto referente aos dados acima mencionados. Seus dados podem ser transferidos apenas para 
entidades que tenham uma base legal para receber tais informações. Desde 25 de maio de 2018, a base legal para o 
tratamento de dados pessoais contidos na base de dados de pessoas usando informações comerciais e de marketing 
tem sido o art. 6 (1) f do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados e que revoga Directiva 95/46 / CE (Regulamento Geral de Protecção de Dados), ou seja, um interesse 
legítimo prosseguido pelo Controlador de Dados. Isso significa que seus dados serão processados principalmente para 
fins de envio de informações e ofertas, bem como para fins analíticos e estatísticos e para possivelmente determinar e 
buscar reparação, e para proteger contra reclamações. Os dados pessoais serão processados até que a oposição seja 
expressa. Este período pode ser prorrogado até que o período de possíveis reivindicações expire, se o processamento 
de dados pessoais for necessário para afirmar ou defender-se contra tais reivindicações. Você tem o direito de acessar, 
retificar e remover os dados ou limitar seu processamento, bem como transferir esses dados para outro controlador de 
dados. A qualquer momento, pode reclamar junto do organismo que supervisiona a conformidade com as disposições 
sobre proteção de dados pessoais, se considerar que o tratamento dos seus dados viola o Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016. relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Directiva 95/46 / CE 
(Regulamento Geral de Protecção de Dados). As informações acima se referem ao processamento de seus dados 
pessoais para os fins indicados acima e incluídos no banco de dados de pessoas que usam informações comerciais e 
de marketing. Com os melhores cumprimentos, a equipa da Universidade WSB, Akademia WSB (WSB University) ul. 
Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP (Número de identificação do contribuinte): 629-10-88-993, REGON (n ° de 
identificação comercial): 272653903Telefone: +48 32 262-28-05, +48 32 262-03 -07, Fax: +48 32 295-93-44, e-mail: 
info@wsb.edu.pl 


