
Chamada para a redação e submissão de artigos

A  Conferência  MIST2015  é  um  evento  internacional  que  tem  como  objetivo  a  crescente 
consciencialização, no contexto das novas tendências internacionais, da mudança aos níveis regional 
e global.
Esta  primeira  edição  do  MIST  concentra-se  em  seis  áreas-chave  da  economia  e  sociedade 
sustentável, com particular interesse no domínio da inovação e das tecnologias. Os principais temas 
de interesse para apresentações e artigos  incluem os  seguintes  temas abrangentes,  não estando 
limitados a estes grandes temas, pelo que a sugestão de propostas de outros temas específicos serão  
aceites:

1. Inovação, Economia, Modelos de Governação, Políticas Económicas
Org.: Prof. Manfred Fisher

2. Gestão da Inovação e Empreendedorismo
Org.:Dr. Anna Sadowska

3. Economia do Turismo
Org.: Dr. Karima Kourtit

4. Ambiente, Energia e Sustentabilidade Económica
Org.: Prof. Peter Nijkamp

5. Engenharia de Materiais e Aeronáutica
Org.: Prof. Manuel Freitas

6. Sistemas de Gestão de Informação e Tecnologias de Informação e Comunicação
Org.: Prof. Miguel Salles Dias

Todos os trabalhos serão submetidos a um processo de revisão por pares, sendo aprovados com base 
na relevância, originalidade, importância e clareza.
Os  trabalhos  devem  ser  registados  e  aceites  serão  publicados  pelo  MIST2015  e  pelas  revistas 
científicas  associadas,  as  quais  são indexadas  pelo  ISI,  EI-Compendex,  SCOPUS e  DBLP,  entre 
outras Bases de Dados Científicas.

International  Journal  of  Information  Systems  and  Software  Engineering  for  Big 
Companies (IJISEBC)
Campus Virtuales
Certiuni Journal
International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST)

Nota adicional

Os artigos a submeter podem ser redigidos em língua portuguesa ou espanhola. Nesse caso, deverá, 
antecipadamente comunicar à MIST2015 que pretende submeter um artigo em língua portuguesa ou 
espanhola para que a comissão organizadora possa proceder em tempo útil à respective tradução para 
a língua inglesa.

https://www.certiuni-crue.org/
http://www.revistacampusvirtuales.es/index.php/en/
http://www.uajournals.com/ijisebc/en/
http://www.uajournals.com/ijisebc/en/


Registo

Todos os participantes devem preencher o seguinte formulário registration form.

Registo (submissão de artigos):
Antes de 31 de Agosto, 2015………….. 120€
Depois de 31 de Agosto, 2015………… 150€

Registo (ouvintes):
Antes de 31 de Agosto, 2015…………… 80€
Depois de 31 de Agosto, 2015………… 100€

Os Pagamentos devem ser efetuados através de transferência bancária:

IBAN: PT50 0036 0028 99100108928 06
BIC SWIFT: MPIOPTPL
NIB: 0036 0028 99100108928 06

Certificados e Recibos
Os certificados e recibos de pagamento serão enviados para o endereço postal de cada participante, 
após a realização da conferência. 

Atenção: não esqueça de enviar um comprovativo de registo de inscrição e respetivo pagamento para 
o e-mail de MIST2015: misteike2015@misteike.org

Qualquer  esclarecimento  adicional  ou  mais  urgente  poderá  contactar  a  organização  através  dos 
seguintes telefones: +351 214 398 219 ou +351 919 750 118

mailto:misteike2015@misteike.org
http://misteike.org/registration/registration_form.html
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