
Dear Colleagues

The CERU – European Centre on Urban Risks – is very pleased to welcome 
you to the International Conference on Urban Risks (ICUR). 

ICUR intends to gather practitioners, researchers and other specialists that 
study or deal with different risks on urban areas, in order to share their 
experiences and practices, to discuss risks from diverse perspectives and 
to cope with the latest results of research. 

The conference topics will range from the concepts and methods on risk 
management to the risk assessment of a variety of urban risks, l ike the 
risks induced by natural and technological hazards, environmental, health 
and societal risks, and also comprising topics dedicated to risk treatment 
and communication. 

This wide range of topics makes this conference a valuable gathering place 
for all players involved in urban risk related issues, as well as for different 
stakeholders. The conference will be bil ingual (English and Portuguese), 
although the use of English will be encouraged due to the selection of the 
best papers to be published in a peer-reviewed international journal. 

The event will be held in Lisbon on 30 June-2 July, 2016. Lisbon is a 
wonderful city and is very much worth visiting, especially in summertime.

Looking forward to see you in Lisbon.

Paula Teves Costa
ICUR Chair

Caros Colegas

O CERU _ Centro Europeu de Riscos Urbanos _ convida todos os 
interessados a participar na Conferência Internacional de Riscos Urbanos (ICUR) 
que se realizará em Lisboa, Portugal, de 30 de Junho a 2 de Julho de 2016.

Os temas a abordar nesta conferência irão desde os conceitos e métodos 
para a gestão do risco, passando pela análise e avaliação de riscos naturais 
e tecnológicos, até ao seu impacto na saúde e nas sociedades urbanas, 
englobando ainda os temas do tratamento e comunicação do risco.

A ICUR destina-se a todos os profissionais envolvidos na temática dos riscos 
urbanos, como sejam decisores políticos, geógrafos, urbanistas, engenheiros, 
técnicos da Protecção Civil e investigadores, entre outros. 
A ICUR será o fórum ideal para apresentar, discutir e partilhar os seus 
conhecimentos e experiências.

A ICUR é uma conferência bil ingue (Português e Inglês), embora se encoraje a 
util ização da língua inglesa, dado o seu carácter internacional e ao facto de se 
irem seleccionar as melhores comunicações para serem publicadas numa 
revista internacional com revisão por pares. 

Contamos com a vossa participação realçando que além do interesse 
técnico-científico da conferência, Lisboa é uma bonita cidade que vale 
sempre a pena visitar ou revisitar.
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Key dates
Datas limite

Abstract submission/Submissão de resumos:
15 November 2015
Abstract acceptance/Aceitação dos resumos:
15 December 2015
Paper submission/Submissão de artigos:
28 February 2016
Paper acceptance/Aceitação dos artigos:
30 April 2016
Early registration/Inscrição antecipada:
30 March 2016

Organizing committee
Comissão organizadora

Paula Teves Costa (Chair/Presidente)
José Luís Zêzere (Vice-Chair/Vice-Presidente)
Cristina Catita
Mónica Amaral Ferreira
Ricardo Garcia
Luís Matias
Isabel Pais
Manuel João Ribeiro
Inês Rio
Maria Luísa Sousa

Contacts and further information
Contactos e informações

Secretariat/Secretariado: Inês Rio & Ricardo Garcia
Email: icur2016@ceru-europa.pt
For further information please visit the website/
Informação actualizada em:
http://www.ceru-europa.pt/icur2016

Scope and topics

The International Conference on Urban Risks (ICUR) will serve 
as an international forum at which specialists in urban risks 
and stakeholders may exchange the latest research results 
and methodologies. The aim of the Conference is to provide 
a platform for researchers and practitioners, from a broad range 
of disciplines, to collaborate in the reduction of the impact of 
natural and technological hazards on urban societies.

The topics covered during the conference include:

•   Risk principles and terminology (concepts, definitions, standards) 
•   Methodologies for risk analysis and management
•   Urban risks induced by natural hazards
•   Urban risks induced by technological hazards
•   Environmental and health risks
•   Cascading effects of disasters
•   Risk mitigation
•   Emergency planning and response
•   Societal risks
•   Risk communication

Objectivos e temas

A Conferência Internacional de Riscos 
Urbanos (ICUR) proporcionará um fórum internacional 
no qual investigadores e técnicos que desenvolvem trabalho 
na área dos riscos urbanos poderão discutir as metodologias 
mais recentes e os últimos resultados de investigação. 
A Conferência tem como objectivo promover a colaboração 
interdisciplinar entre técnicos e investigadores, com competencias 
em diferentes disciplinas, visando reduzir o impacto de catástrofes 
naturais ou tecnológicas nas sociedades urbanas modernas.

Alguns dos temas a desenvolver na conferência serão:

•   Princípios do Risco e terminologia (conceitos, definições e normas)
•   Metodologias de análise e gestão do risco
•   Riscos urbanos induzidos por fenómenos naturais
•   Riscos urbanos induzidos por acidentes tecnológicos
•   Riscos de saúde e ambientais
•   Eventos em cascata (desastres induzidos por outros desastres)
•   Mitigação do risco
•   Planeamento e resposta da emergência
•   Riscos sociais
•   Comunicação do risco Centro Europeu 

de Riscos Urbanos


