
IVº Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição: 

SALVAGUARDA ARQUEOLÓGICA 

2ª Circular 

Local e Data de realização: Évora, 2 e 3 de Maio de 2019 

 

Temática: 

O final dos anos 90 do século passado marcou o início da alteração do 

panorama arqueológico nacional. A dinâmica marcada pelo binómio 

[desenvolvimento + salvaguarda] passou a dominar o panorama 

arqueológico nacional, resultando na inversão da polaridade das categorias 

associadas à realização de trabalhos arqueológicos (investigação < 

salvaguarda). Este paradigma foi sendo paulatinamente reforçado pela 

adoção de legislação de matriz comunitária, que consolidou a importância do 

conhecimento arqueológico, seja em procedimentos de avaliação de impacte 

ambiental seja na elaboração de instrumentos de gestão e ordenamento 

territorial. 

 

Na segunda década deste milénio, assistiu-se a uma deslocação das 

intervenções arqueológicas, do espaço rural e da dependência do 

investimento público, testemunhado pelo contributo maioritário dos projectos 

submetidos a avaliação de impacte ambiental, para o espaço urbano, 

dependente do investimento intermunicipal e, em larga escala, do 

investimento privado. 

 

A forte procura do nosso país como destino turístico no mercado nacional e 

internacional justificará, pelo menos em parte, o forte investimento em infra-

estruturação e reabilitação urbana, apresentando pela maior parte das 

principais cidades portuguesas. 

 

Este contexto evolutivo apresenta-se o ponto de partida para a realização do 

IVº Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição, no qual se 

pretende abordar a salvaguarda do Património Arqueológico, chamando a 

debate questões que consideramos pertinentes, entre elas a prática, a 



metodologia, a legalidade e a importância dos resultados obtidos para a 

evolução do conhecimento dos contextos histórico-arqueológicos.  

 

Como tem sido hábito nos anteriores CIAT a discussão desta temática está 

aberta a todos os colegas que trabalham nesta área, independentemente do 

país. Na realidade, a partilha de experiências, informações e resultados, irá 

certamente contribuir para a melhoria dos nossos conhecimentos e 

procedimentos.  

 

Sessões previstas: 

1. Gestão do património arqueológico; 

2. Salvaguarda em ambiente urbano; 

3. Salvaguarda em ambiente rural; 

4. Salvaguarda de espólios arqueológicos e osteológicos; 

 

Datas importantes: 

Inscrições, de Novembro de 2018 a Abril de 2019; 

Envio de resumo, até 15 de Janeiro de 2019; 

Envio dos textos para publicação, até 1 de Março de 2019 

 

Secretariado: 

Todas as informações e pagamentos relacionados com este evento deverão 

ser realizados através dos endereços do Secretariado do Congresso. 

Secretariado:  

Inscrições: congresso.ciat@gmail.com 

 

INSCRIÇÕES e PAGAMENTOS: 

1 - Realize o seu registo em https://sge.uevora.pt/users/register (receberá 

um email de confirmação para finalizar o seu registo) 



2 - Realize o login em https://sge.uevora.pt e selecione o evento "IV 

Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição: SALVAGUARDA 

ARQUEOLÓGICA" (https://sge.uevora.pt/eventos/ver/576) 

3 - Selecione a opção "Inscrever" nas opções laterais do lado direito e de 

seguida "Confirmar Inscrição" 

4 - (Opcional, se quiser submeter um resumo) Selecione a opção "Submeter 

resumo" nas opções laterais do lado direito 

5 - Depois de confirmada a inscrição e realizado o pagamento, selecione a 

opção "Comprovar Pagamento" onde lhe serão pedidos os dados para a 

faturação e onde deverá fazer o upload do comprovativo de pagamento. 

 

Estrutura (dados a confirmar em função do nº de oradores inscritos): 

O IVº Congresso de Arqueologia de Transição: Salvaguarda Arqueológica tem 

previstos 2 dias de comunicações. Cada comunicante deverá dispor de 20m 

para a sua apresentação, seguindo-se no final de cada bloco um breve 

período de discussão. 

São admitidos Posters em Formato A0 que terão uma breve Sessão de 

apresentação. 

Estão previstas Conferências de investigadores convidados sobre as principais 

temáticas do Congresso. 

As línguas oficiais do evento são: português, castelhano, francês e inglês.  

 

Inscrições: 

Comunicantes (comunicação ou poster) – máximo de 3 comunicações por 

autor - 40 euros 

Assistentes: Profissionais/ investigadores - 20 euros 

Assistentes: Estudantes exteriores à UÉ - 10 euros desde que apresentem 

comprovativo matrícula 2018/2019 

Assistentes: Estudantes da UÉ – isentos desde que apresentem comprovativo 

matrícula 2018/2019 



 

Para formalizar a inscrição com comunicação/ poster, os interessados em 

participar deverão enviar até 30 de Janeiro de 2019, para o endereço de 

correio eletrónico do congresso (congresso.ciat@gmail.com):  

Resumos da Comunicação/Poster: 

Informação a ser remetida numa das línguas oficiais: 

- Titulo da comunicação / poster 

- Sessão 

- Nome dos autores  

- Endereço de e-mail  

- Resumo (max. 300 palavras) Português/ Outra das línguas admitidas 

- Palavra-chave (max. 5 palavras) Português/ Outra das línguas admitidas 

 

ENVIO DE TEXTOS:  

Os textos finais deverão ser remetidos, para o mesmo endereço de 

correio eletrónico,  até ao dia 1 de Março de 2019. Os autores que não 

cumprirem este prazo serão excluídos do programa. 

 

Comissão Organizadora 

Leonor Rocha (CEAACP/ Universidade de Évora) 

Jorge de Oliveira (CHAIA/ Universidade de Évora) 

Gertrudes Branco (CHAIA/ DRCC) 

Ivo Santos (CIDHEUS/ Universidade de Évora) 

Daniela Anselmo (Museu Megalitismo Mora/ Universidade de Évora) 

André Carneiro (CHAIA/ Universidade de Évora) 

Rosário Fernandes (CHAIA/ Universidade de Évora) 

Paula Morgado (CHAIA/ C. M. Monforte) 

 



Comissão Cientifica 

Amilcar Guerra (Universidade de Lisboa/ FLL/ UNIARQ) 

Ana Arruda (Universidade de Lisboa/ FLL/ UNIARQ) 

Ana (Instituto Politécnico de Tomar) 

André Carneiro (Universidade de Évora/ ECS/ CHAIA) 

António Faustino (Universidade do Algarve/ CEAACP) 

Carlos Fabião (Universidade de Lisboa/ FLL/ UNIARQ) 

Catarina Tente (Universidade Nova de Lisboa) 

Enrique Cerrillo Cuenca (CSIC) 

Gertrudes Branco (DRCC) 

João Carlos Caninas (Emerita/ CHAIA) 

João Pedro Bernardes (Universidade do Algarve) 

Jorge de Oliveira (Universidade de Évora/ ECS/ CHAIA) 

Leonor Rocha (Universidade de Évora/ ECS / CEAACP) 

Manuela Martins (Universidade do Minho) 

Mariana Diniz (Universidade de Lisboa/ FLL/ UNIARQ) 

Nelson Almeida (DRCAL/ CHAIA) 

Primitiva Bueno Ramírez (Universidad de Alcalá de Henares/ Area de 

Prehistoria) 

Rodrigo de Balbin Behrmann (Universidad de Alcalá de Henares/ Area de 

Prehistoria) 

Susana Gomez (Campo Arqueológico de Mértola)  

 

Apoio Técnico: 

Alunos de Arqueologia (1º e 2º Ciclo) da Universidade de Évora 

 

 


