
 
 

CALL FOR PAPERS 
 

1.º Seminário do Comité Português da URSI 
 

Radiocomunicações – Novos paradigmas e impacto na saúde  
 

Lisboa, 28 de Novembro de 2007 
 
 

A URSI – União Radiocientífica Internacional é uma organização não governamental sem fins lucrativos, sob os 
auspícios do Conselho Internacional para a Ciência, que tem por finalidade estimular e coordenar, à escala 
internacional, estudos, investigações, aplicações, intercâmbio científico e troca de informação nos domínios das 
ciências da radioelectricidade.  
 
O Comité Português da URSI irá efectuar o seu primeiro seminário no próximo dia 28 de Novembro, que terá por 
objectivo promover a divulgação de trabalhos científicos nestas áreas e incentivar a troca de experiências entre 
investigadores, fabricantes e prestadores de serviços, entre outros.  
 
Neste sentido, convidam-se todos os interessados a submeter comunicações científicas originais, nas áreas 
identificadas como temas científicos do seminário, dando-se especial relevância aos trabalhos subordinados ao 
tema principal. 
 
Tema principal do seminário (Palestras, artigos e posters):   
  

Radiocomunicações – Novos paradigmas e impacto na saúde 
 
Outros temas científicos do seminário (Artigos, artigos curtos e posters):   

         
• Metrologia electromagnética 
• Ondas e campos: teoria electromagnética e aplicações 
• Sistemas de radiocomunicações e processamento de sinais 
• Electrónica e fotónica 
• Ruído e interferências electromagnéticas  

• Propagação das ondas e teledetecção 
• Radioelectricidade ionosférica e propagação 
• Ondas no plasma 
• Radioastronomia 
• Electromagnetismo na biologia e na medicina 

 
Comissão Científica: 
Presidentes das Comissões Científicas do Comité Português da URSI: 
 
Prof. Nuno Borges Carvalho 
Prof. Afonso M. Barbosa 
Prof. José Nunes Leitão  
Prof. Francisco José Oliveira Restivo 
Eng.º José Pedro Borrego 

Prof. José Carlos da Silva Neves 
Cte. Eduardo Ludovico Bolas 
Profª. Maria Emília Manso  
Prof. Luís Cupido 
Prof. Pais Clemente 

 
Regras para submissão de comunicações: 
Os resumos devem ser submetidos até ao dia 15 de Outubro de 2007, em formato PDF, por correio electrónico, 
através do endereço ursi.por@anacom.pt. A língua oficial do seminário é o português, sendo também aceites 
comunicações em inglês e espanhol. 
 
Datas:  

Prazo de entrega de resumos 
15.10.2007 

Submissão de resumos:  15.10.2007 
Notificação aos autores: 30.10.2007 
Submissão de artigos: 28.11.2007 
Realização do seminário: 28.11.2007 

 
Informação adicional na área do Comité Português da URSI no sítio da ANACOM na Internet, em 
http://www.anacom.pt/template2.jsp?categoryId=127099.  
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