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O V Congresso Ibero-Americano de 
Empreendedorismo, Energia, Meio Ambiente e 
Tecnologia (CIEEMAT) irá realizar-se de 11 a 13 de 
Setembro de 2019, na Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 
Portalegre. 
 
Esta conferencia é organizada em parceria por 
investigadores do Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) 
no Brasil, do Instituto Politécnico de Portalegre, 
Instituto Politécnico de Bragança, e da 
Universidade de La Coruña, em Espanha. 
 
O CIEEMAT é um encontro privilegiado de 
profissionais, investigadores, professores e 
estudantes dos países Ibero-Americanos que 
desenvolvem a sua atividade na Energia e o Meio 
Ambiente congregando em torno das áreas 
supramencionadas o empreendedorismo e a 
inovação tecnológica.  

Os desafios do ensino superior para o século XXI, 
designadamente a centralização do processo 
educativo no estudante e a partilha de 
experiências entre instituições, ao nível da 
cooperação internacional, da dupla diplomação e 
da cooperação com a comunidade, são também 
temas de debate entre os participantes. 

 

 

 
Todos os trabalhos aceites serão publicados nos e-
books do congresso sendo os melhores serão propostos 
para publicação num número especial de uma revista 
de circulação internacional e em revistas de divulgação 
técnica e científica do Brasil, Espanha e Portugal. 

 
Para mais informações, por favor visite a web da 
conferencia: http://www.cieemat.com  
 
A submissão de trabalhos pode ser realizada até dia 15 
de Junho de 2019, e poderá encontrar as instruções e 
template para preparação do seu trabalho em 
http://pt.cieemat.com/instrucciones_para_autores 
 
O envio de trabalhados realiza-se través do seguinte 
link: 
http://pt.cieemat.com/abstracts/*/submit_communica
tion/send1 
 
Teremos todo o gosto em responder a qualquer 
questão relacionada com o CIEEMAT, pelo que poderá 
entrar em contacto com a comissão organizadora 
através do email: info@cieemat.com 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
A Comissão Organizadora 
 
PhD. Ronney Arismel Macncebo Boloy (Centro Federal 
de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
(CEFET/RJ), Brasil) 

PhD. Paulo Brito (Instituto Politécnico de Portalegre, 
Portugal) 

PhD. Luis Pais (Instituto Politécnico de Bragança - IPB, 
Portugal) 

PhD. José Luis Calvo Rolle (Universidade de La Coruña, 
Espanha) 
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Gestão da conferencia: Monica Martins (Theorem 
Conferences, Reino Unido) 

http://www.cieemat.com/

