XX Congresso Internacional IPRA-CINDER

O XX Congresso Mundial de Direito Registral, organizado pelo Departamento Territorial
do Dubai (Dubai Land Department) e pelo Centro Internacional de Direito Registral
(IPRA-CINDER), decorrerá nos dias 22 a 24 de Fevereiro de 2016, no Dubai.
As línguas oficiais do Congresso são: árabe, inglês, português e espanhol.

O Congresso versará sobre os seguintes temas:
 A informação contida nos registos da propriedade (nomeadamente no registo predial):
dados registrais. Criação, uso e limitações.
Os dados registrais e o mercado. A informação registral e a tomada de decisões
pelos Governos e Administrações Públicas. O desafio da informação aberta
(open data), o acesso aos dados registrais e a legislação de protecção de dados
pessoais. Os big data e os registos da propriedade.
 Registo inteligente e urbe sustentável: o impacto das novas tecnologias. A contratação
electrónica.
A contratação electrónica e seu impacto nos registos da propriedade. As novas
tecnologias, as alterações legislativas e repercussão na função registral. A prática
registral e seu posterior reflexo normativo.
Convidam-se os participantes a apresentarem os trabalhos com que contribuirão
para o Congresso.
A entrega dos trabalhos realizar-se-á do seguinte modo: Numa primeira fase deverá
ser enviado um abstract ou resumo, até 700 palavras, sobre qualquer dos temas

propostos, numa das línguas oficiais do Congresso. Logo que o comité científico
tenha avaliado o resumo e o tenha dado como aceite, o autor ou autores do trabalho
terão um prazo para redigir o texto definitivo, cuja entrega deverá ser acompanhada
de um resumo em inglês. Os trabalhos recebidos fora do prazo estabelecido não
poderão ser apresentados durante o Congresso.

As datas-chave são as seguintes:
I. Quinta-feira, 15 de Outubro, termina o prazo para recepção dos resumos.
II. Domingo, 15 de Novembro, o comité científico conclui a avaliação dos resumos.
III. Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2016, termina o prazo de recepção dos textos finais dos
trabalhos, juntamente com o resumo em inglês.

Tanto os resumos como os trabalhos finais deverão ser enviados através da página
web do Congresso.

Para mais informações:
Consultar o sítio oficial do Congresso www.cinderdubai2016.com
Ou entre em contato conosco: info@cinderdubai2016.com

