PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo
Mondlane, no Campus Universitário Principal, Maputo, Moçambique.

DATAS DE REALIZAÇÃO: O Encontro decorrerá de 14 a 17 de Novembro
2016.

TEMPO E CUSTO DE DESLOCAÇÕES: A distância-tempo entre o mais
distante dos hotéis/residenciais até ao local do Encontro é de cerca de 20 min
de carro. A distância-custo é de, no máximo 500 Meticais /viagem se se utilizar
um táxi e de 40 Meticais /viagem se se utilizar a rede de transportes públicos.

14 nov – 2ª
Excursões
aos Centros
históricos
(Maputo
e
Matola)

15 nov – 3ª
Apresentação
do
Doutoramento
da REALP
Painéis

16 nov – 4ª
Painéis

Abertura
Oficial

Painéis

Painéis
e
reunião
do
Conselho
de
Representantes

17 nov – 5ª
Visita
à
Suazilândia
&à Albufeira
dos
Pequenos
Libombos
Visita à Praia
de Bilene na
Província de
Gaza

O dia 14 terá a manhã dedicada a uma visita aos centros históricos da cidade
da Maputo e Bairro da Matola. À tarde, será efetuada a abertura oficial do XVIII
Encontro da REALP, pelo Magnífico Reitor da Universidade Eduardo
Mondlane, Prof. Doutor Orlando António Quilambo, seguida da Conferência de
Abertura pela Prof. Doutora Lídia Brito.

O dia 15 inicia-se com a apresentação do doutoramento da REALP, pela
Magnífica Reitora da Universidade de Cabo Verde, Prof.ª Judite Medina do
Nascimento ao que se seguem conferências e sessões de apresentação de
trabalhos em formato oral e de pôster sobre os nove temas principais do
Encontro. O dia termina com um momento cultural dedicado à música, pintura e
artesanato Moçambicanos.

No dia 16 as conferências e sessões de apresentação de trabalhos em formato
oral e de pôster sobre os oito temas principais do Encontro continuarão,
estando previsto para a tarde, além das sessões de painéis, será realizada da
reunião do Conselho de Representantes da REALP.

No dia 17 está programada uma visita ao interior da Suazilândia, com uma
paragem na Albufeira dos Pequenos Libombos, na Província de Maputo e uma
visita à praia de Bilene na Província de Gaza.

