


Envio de comunicações científicas 
(novas datas)   
Enviar o resumo (cia2020@uvigo.gal) em arquivo de 
texto, com no máximo 2 páginas contendo: Autor/a e 
Título do trabalho, resumo.

Data limite: 15 de maio.

Recebido o resumo, o Comitê Científico enviará ao 
primeiro autor(a) e-mail indicando a sua aceitação ou 
rejeição.

Envio do Artigo científico completo (novas datas)  

Para os resumos aceitos, os artigos científicos com 
textos completos deverão ser enviados (cia2020@
uvigo.gal) em arquivo de texto como máximo 15 
páginas, incluindo quadros, gráficos e bibliografia: 
tamanho A4, margens simétricas de 2,5 cm., 1,5 de 
espaço entre linhas e fonte verdana 12.

Data limite: 1 de junho

Recebido o texto completo, antes de 16 de junho o 
Comitê Científico enviará ao primeiro autor(a) e-mail 
indicando a sua aceitação ou rejeição. A apresentação 
do trabalho será oral a través da plataforma educativa 
online da Universidade de Vigo. 

Envio para a apresentação de 
experiências inovadoras (novas datas)  
O VIII Congresso Internacional de Agroecologia quer 
constituir um espaço para a apresentação de experiên-
cias inovadoras no âmbito da governança do sistema 
alimentar.

Envio da proposta: Dever-se-á enviar proposta 
(cia2020@uvigo.gal) em arquivo de texto, com no 
máximo quatro páginas contendo: Autor/a, Título da 
Experiência; e as seguintes questões: Em que consiste a 
experiência? Quais são os seus objetivos? Como surgiu 
a iniciativa? Quais são os elementos críticos, limites e 
apoios? Qual é a situação atual da iniciativa e como se 
vê o seu futuro?

Data limite: 16 de xuño

Divulgação e publicação científica dos 
materiais aceitos:  
Os artigos e relatos aceitos pelo Congresso poderão ser 
publicados:

- Na Revista Soberanía Alimentaria (textos em Espan-
hol).         

- Na revista Brazilian Journal os Agroecology and Sus-
tainability (textos em Inglês, Espanhol e Português) 

- Na revista Agroecology and Sustainable Food Sys-
tems (textos em Inglês)  

- No Livro de Anais do Congresso (com ISBN, todos os 
idiomas do Congresso)

Taxas de inscrição e datas  (novas atas 
e taxas)
Ata o início do Congresso

Quota ordinária: Profissionais: 90 €

Quota especial: Estudantes e desempregados: 30 €

Para se inscrever com uma taxa reduzida, você preci-
sará enviar um documento comprovando a condição 
necessária. No caso de haver a mesma situação de Es-
tudante e Profissional entre todos os membros auto-
res do artigo, será esta última levada em consideração 
para efeitos de pagamento da taxa de inscrição.

A inscrição dará direito a participar em todas as ativi-
dades programadas, receber materiais do congresso e 
os Anais do evento.

10% de desconto para membros da SOCLA e da 
UFRP.

Para inscrição 
Registro desde Galiza ou Comunidade Autó-
noma do Estado Espanhol:

Para realizar o pagamento da inscrição, fazer trans-
ferência para seguinte conta:

2080 5155 9730 4000 0250 com depósito identificado 
para ECOECOAGRO, o nome e o DNI.

Inscrição para estrangeiros:

Para realizar o pagamento da inscrição fazer trans-
ferência para seguinte conta:

IBAN: ES31 2080 5155 9730 4000 0250

BIC: CAGLESMMXXX, com depósito identificado 
para ECOECOAGRO, o nome e o DNI.

Após o pagamento, você deverá enviar uma cópia do 
comprovante de pagamento para a Secretariado Con-
gresso (cia2020@uvigo.gal) e o formulário de inscrição.

O formulário de inscrição pode ser baixado aqui: 

http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/no-
vas/86/formulario-portugu_s.pdf

http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/novas/86/formulario-portugu_s.pdf
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/docs/novas/86/formulario-portugu_s.pdf

