Congresso Mundial de Resíduos Sólidos - ISWA 2021
Chamada de Trabalhos
O Congresso Mundial de Resíduos Sólidos da ISWA - International Solid
Waste Association é o principal evento onde profissionais, formuladores de
políticas públicas, pesquisadores e acadêmicos de todo o mundo se reúnem
para debater, interagir, aprender e inspirar sobre temas de gestão de
resíduos sólidos.
O próximo Congresso Mundial da ISWA será realizado na cidade de Atenas
na Grécia, entre os dias 4 a 7 de outubro de 2021, com organização
conjunta pela Hellenic Solid Waste Management Association (HSWMA).
O tema geral do Congresso é “Da gestão de resíduos sólidos para uma
economia circular - o caminho à frente” e incluirá diversas palestras,
sessões plenárias, além de apresentações de trabalhos por meio sessões
orais e posters.
Para isto, a organização divulga a presente Chamada de Trabalhos para
submissão de resumos que poderão ser apresentados no Congresso
PRINCIPAIS DATAS
Abertura da submissão dos resumos:

20 de novembro de 2020

Data de encerramento:

31 de janeiro de 2021

Notificação dos selecionados:

27 de fevereiro de 2021

SESSÕES
O Congresso terá foco nos seguintes temas:
• Compreensão sobre Economia Circular: conceitos, limitações e
questões
o Definições e práticas
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Ciclos fechados e mercados de reciclagem;
Relação entre economia circular e economia de baixo carbono;
Substâncias de atenção (produtos químicos, patógenos)
O papel da digitalização em uma economia circular
Cadeias globais de valor e economia circular
Métricas e indicadores
Ciclos limpos: mito ou realidade?

•
o
o
o
o
o

Gestão de Resíduos na Economia Circular
O papel da disposição final em uma economia circular
Minimização e prevenção da geração de resíduos sólidos
O papel da recuperação energética em uma economia circular
O papel da gestão de resíduos orgânicos em modelos circulares
O papel central da despoluição e destruição de patógenos (exemplo:
COVID-19)
Economia circular e combustíveis derivados de resíduos sólidos
Redefinindo a reciclagem para modelos circulares
Lições do impacto da COVID-19 no setor de resíduos sólidos e na
indústria circular
Gestão de substâncias perigosas em uma economia circular
O papel dos aterros sanitários em uma economia circular (transição
de lixões para aterros sanitários, mineração em aterro sanitário e
gestão sustentável de aterros)

o
o
o
o
o

• O papel da governança na mudança para uma economia circular
o Políticas e regulamentos sobre economia circular;
o Responsabilidade estendida do produtor, sistemas de retorno e
alternativas
o Inclusão de partes interessadas e comunicação
o Novos processos, novos materiais, novas regras: aprimoramento de
padrões, regras internacionais, definições e condições
•
o
o
o
o
o
o

Economia circular e plásticos
Plásticos de uso único e seu destino
Nano-plásticos e seus impactos
Possibilidades de substituição de materiais e impactos
Prós e contras de aumento das embalagens em entregas online
Resíduos de plástico e globalização
Reciclagem mecânica x química de plástico: prós e contras
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Economia circular e a indústria do turismo
Impactos sanitários em grande escala relacionadas à COVID-19
Rumo a hotéis resíduos zero
Tornando as Ilhas sustentáveis.

• Economia circular na região dos Balcãs, Mediterrâneo e na esfera
de influência da União Europeia
•
o
o
o
o

Lixo Marinho no contexto do Mediterrâneo
Prevenção de lixo marinho
Impacto da crise dos refugiados
Custos de inação
Metodologias para avaliar e modelar lixo marinho

SUBMISSÃO DOS RESUMOS
Todos os resumos enviados serão avaliados e atribuídos a uma sessão
específica. Autores dos resumos selecionados serão notificados sobre o
método de apresentação, que poderão ser:
1. Apresentação Oral
2. Apresentação de Poster: os pôsteres são relatórios que resumem as
informações usando breves declarações escritas e materiais gráficos, como
gráficos, tabelas, figuras e fotografias apresentadas em um banner,
cujas dimensões não devem exceder o espaço alocado por pôster.
As diretrizes detalhadas do pôster serão enviadas no momento da
aceitação.
Os autores dos resumos devem escolher o método de apresentação no
momento do envio dos resumos. Contudo, a classificação final e definição
do formato será decidida pelo Comitê de Programa do Congresso Mundial
ISWA 2021.
DIRETRIZES GERAIS PARA O ENVIO DE RESUMOS
O resumo deve conter, no mínimo, o seguinte conteúdo:
● Título da sessão de acordo com os temas listados acima (no máximo 2
temas podem ser selecionados);
● Resumo do trabalho / apresentação (máximo 300 palavras)
● Curta biografia e foto
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A submissão de resumos deve ser feita online para o e-mail
conference@eedsa.gr.
Os trabalhos devem ser submetidos exclusivamente no idioma inglês e só
podem ser enviados uma vez.
Todos os resumos devem ter um referência direta com pelo menos um dos
temas do Congresso. O resumo deve ser informativo e autossuficiente em
seu conteúdo e significado. Deve incluir uma breve introdução,
metodologia, principais resultados, breve explanação e conclusão. O
resumo será avaliado com base no critério técnico, contribuição científica e
relevância no tema escolhido.
Os autores devem empreender todos os esforços para criar um resumo
bem escrito e garantir que este seja de fácil leitura e compreensão.
Sugerimos que os autores utilizem frases simples, usem a voz ativa e evitem
abreviações ou acrônimos.
Há um limite de duas submissões de resumos por autor. Os resumos podem
ser submetidos para apresentação oral ou apresentação de pôster. A
apresentação oral não poderá exceder 20 minutos.
Todos os resumos serão avaliados por pelo menos 2 membros do Comitê
de Programa do Congresso Mundial ISWA 2021 que tomarão a decisão final.
CONDIÇÕES DE ACEITE
Ao enviar um resumo, os autores concordam com a publicação do mesmo,
se aceito, no site do Congresso e em qualquer outro material, incluindo os
anais. Os autores também concordam com a divulgação de fotos e vídeos,
incluindo as transmissões ao vivo das apresentações.
O Comitê de Programa do Congresso Mundial ISWA 2021 é a autoridade
final para decidir:
● Se o resumo será aceito ou rejeitado
● Se será uma apresentação oral ou por meio de pôster
● A sessão em que o resumo será apresentando
● A data e hora em que as apresentações acontecerão
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Observação: Todos os autores com resumos selecionados devem se
registrar e pagar as taxas de inscrição no Congresso.

OUTROS
No caso de qualquer
conference@eedsa.gr.

dúvida,

favor

enviar

e-mail

para
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