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Convite para a apresentação de trabalhos na Conferência SASDiR 
2014: Sessão em Risco Urbano  

A direcção da Sociedade para a Redução de Desastres da África Austral gostaria 
de convidar a todos os acadêmicos e profissionais ligados à rede do Centro para a 
Gestão de Desastres, Sustentabilidade e Resiliência Urbana da África Austral 
(DIMSUR) para participar e apresentar trabalhos sobre Risco de Desastres 
Urbanos e seu papel na mudança de perfil de risco da África na II Conferência 
Bienal da SASDiR. A conferência ocorrerá entre os dias 6 e 8 de Outubro de 2014 
em Windhoek, Namíbia.  

O objectivo da sessão em Risco Urbano é duplo: (1) fornecer uma plataforma para 
que as actividades do DIMSUR na região da SADC sejam promovidos, (2) fornecer 
uma plataforma para que pesquisadores e profissionais dos países membros do 
DIMSUR (Malawi, Madagáscar, Moçambique e União das Comores) possam 
transmitir conhecimento de ponta e informações inovadoras sobre como a 
urbanização está mudando cada país, assim como o perfil de risco de desastres 
regionais. Para permitir a participação de representantes de todos os países 
membros, trabalhos podem ser apresentados em Português, Inglês e Francês. A 
submissão de resumos (abstracts) de 250 palavras, no máximo, pode ser feita ao 
Sr. Gideon Wentink por meio do endereço de e-mail: gideon.wentink@nwu.ac.za 
antes do dia 20 de Augusto de 2014.  

Também é importante notar que 20 bolsas de participação fornecidas pelo PNUD 
estão disponíveis para os participantes que não possuem os meios financeiros 
para viajar para a conferência. A bolsa irá arcar com um montante máximo de US$ 
1000, que pode ser usado para cobrir os custos associados à passagem aérea, 
hospedagem e alimentação durante o período da conferência. O pedido de bolsa 
pode ser feito através do envio de um orçamento detalhado dos custos esperados 
para o Sr. Christo Coetzee (christo.coetzee@nwu.ac.za), acompanhada de uma 
cópia do resumo do respectivo artigo. O pagamento da bolsa só será iniciado 
quando a prova do pagamento da taxa de inscrição da conferência for fornecida (U
$370 dólares) 

Esperamos poder recebê-lo em Outubro em Windhoek.  

Melhores cumprimentos, 

Comité de Organização da Conferência SASDiR
Visit our website at http://sasdir.org
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