
 

     

 
VII Congresso Mundial de Estilos de Aprendizagem 

Informações Úteis  

 

Local do congresso 

Instituto Politécnico de Bragança 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Campus de Santa Apolonia 

5301-857 Bragança – Portugal 

Coordenadas GPS: Lat.=41,797º; Lon.=-6.769º; Alt.=754 

 

 



 

     

Contatos da organização 

Luisa Miranda: +351 962497415 

Paulo Alves: +351 965228811 

Carlos Morais: +351 961088488 

 

Como chegar 
 

Aeroporto do Porto 

O Aeroporto do Porto situa-se a 211 Km de Bragança. 

 

Aeroporto do Porto-Estação de Autobus da Rede Expressos 

Transdev (http://www.transdev.pt/aeroportoporto/) 

 
Aeroporto do Porto-Estação de autobus da Santos 

Metro do Porto (http://www.metrodoporto.pt/) 

 

Autobus Porto-Bragança 

 Rede eXpressos (venda online) * 

 Santos (horários e preços) 

 

Aeroporto de Madrid 

O aeroporto de Madrid situa-se a 373 Km de distância de Bragança 

 
Madrid-Bragança 

A organização disponibiliza um serviço de transfer em autocarro entre Madrid e 

Bragança. 

 

O transfere Madrid-Bragança deixará os passageiros nos Hotéis da conferência: 

Hotel são Lázaro, Hotel Íbis, Hotel Santa Apolónia, Hotel Estalagem Turismo, 



 

     

Pousada são Bartolomeu, Casa da Flor da Ponte - Instituto Politécnico de 

Bragança, Pousadinha – Instituto Politécnico de Bragança 

 
Aeroporto de Lisboa 

O Aeroporto de Lisboa situa-se a 477 Km de distância de Bragança. 

Poderá viajar para Bragança de Avião ou de autobus: 

Ligação aérea Cascais (Lisboa) - Bragança: Ligações diárias operadas pela 

companhia aérea AeroVip 

 

Autobus Lisboa-Bragança 

 Rede eXpressos (venda online) * 

 Santos (horários e preços) 

 

Autobus do Porto e Lisboa para Bragança 

Os autobus fazem duas paragens na cidade de Bragança. A primeira paragem é 

junto ao Instituto Politécnico de Bragança e a última paragem é na Estação de 

autobus no centro da cidade. Recomenda-se que os passageiros saiam na última 

paragem, porque tem acesso aos Táxis para deslocação até ao Hotel. 

 

A viagem de Autobus entre Porto e Bragança, tem normalmente as seguintes 

paragens: Vila Real, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança -IPB, Bragança) 

 

Praça de Táxis 

Av. João da Cruz - + 351 273 322 138 

Estação Rodoviária - +351 273 322007 

 

 



 

     

 
Transporte Hotéis-Local do Congresso (Instituto 
Politécnico de Bragança – Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão) 

dia 4, 5 e 6 de julho 

8h00 - Hotel S. Lázaro 

8h15 - Hotel Íbis 

8h30 - Hotel Turismo  

8h45 - Pousada S. Bartolomeu 

Nota: O Hotel S. Apolónia fica em frente ao local do congresso, não sendo 
necessário transporte de autocarro. 

 

Meteorologia 

As temperaturas médias registadas em Bragança para o mês de julho 
variam entre os 12.7 ºC de temperatura mínima e os 28 º C de temperatura 
máxima. A previsão para o dia 4 de julho é de céu limpo, com a 
temperatura a variar entre os 15 ºC e os 32 ºC. 

Recomenda-se à noite usar um casaco(agasalho). A receção no Castelo no 
dia 4 de julho será ao ar livre podendo ocorrer um elevado arrefecimento 
noturno. 

 

Hotéis 

 

Ibis Hotel ** 

Este hotel está localizado a uma distância de 3.1 km ao local de realização do 
CMEA 2016. 

Morada: 

Avenida das Forcas Armadas 



 

     
Rotunda Lavrador Transmontano 

5300-063 – Bragança, Portugal  

Tel: (+351) 273 302 520 

 

Hotel Estalagem Turismo **** 

Este hotel está localizado a uma distância de 2.6 km ao local de realização do 
CMEA 2016. 

 

Morada: Cabeça Boa 

Estrada De Turismo- Circuito Turístico  

5300-852 Bragança, Portugal 

Tel: (+351) 273 324 204 / 273 310 700 

 

Hotel São Lázaro *** 

Este hotel está localizado a uma distância de 3,4 km ao local de realização do 
CMEA 2016. 

Morada: 

Avenida do Sabor, Lote 24,  

5300 - 111 Bragança, Portugal 

Tel: (+351) 273 273310070 

 

Hotel Santa Apolónia *** 

Este hotel está localizado a uma distância de 1,8 km ao local de realização do 
CMEA 2016. 

Morada: 

Rua Madre Teresa Calcutá 3 

5300-306 BRAGANÇA, Portugal 



 

     
Tel: (+351) 273 313 219 / 273 312 073 

 

 

Pousada de Bragança, São Bartolomeu **** 

Este hotel está localizado a uma distância de 1,5 km ao local de realização do 
CMEA 2016. 

Morada: 

R. Estr. do Turismo 

5300-271 Bragança, Portugal 

Tel: (+351) 273 331 493 

 

 

 

 

 



 

     

Registo de Participantes  

Dia 3 de julho nos seguintes hotéis: 

21h00 – 21h50 - Hotel S. Lázaro 

22h00 – 22h50 -  Hotel Íbis 

23h00 – 23h50 - Hotel Estalagem Turismo  

Dia 4 de julho- Local do Congresso (Instituto Politécnico de Bragança – 
Escola Superior Tecnologia e Gestão) 

A partir das 8H30 

Dia 5 e 6 de julho - Local do Congresso (Instituto Politécnico de Bragança 
– Escola Superior Tecnologia e Gestão) 

A partir das 9H00 

 

Almoços 

Os Almoços dos dias 4, 5 e 6 de julho estão incluídos na inscrição dos 
participantes e dos Acompanhantes Inscritos. Será entregue uma senha 
para cada dia e será servido na Cantina do Instituto Politécnico de 
Bragança 



 

     

 

 

Receção no Castelo de Bragança 

A receção no Castelo de Bragança inclui uma visita à Domus Municipalis 
(http://www.cm-braganca.pt/pages/305 ). 

Será servido um jantar volante tradicional. 

Recomenda-se o uso de um casaco (agasalho), pois as temperaturas podem 
descer à noite. 

A organização disponibiliza transporte entre o local do congresso e o 
Castelo, assim como no regresso aos Hotéis da conferência. 

 

Jantar do Congresso 

O jantar do congresso será servido Na Quinta do Geadas de Brinhançais, 
Estrada Nacional N218. (antes do aeródromo de Bragança), Baçal. 



 

     

Coordenadas GPS: 41.8487529,-6.7079749 

A organização disponibiliza transporte entre o local do congresso e local 
do Jantar, assim como no regresso aos Hotéis da conferência. 

 

 

Idioma 

As línguas oficiais do congresso são o Português e o Espanhol. 

 

Horário 

Hora Local em Bragança = GMT 1 hora (horário de verão). Em Portugal o 
horário é menos uma hora que em Espanha. 

 

 



 

     

Apresentação das Comunicações 

Os autores de artigos (Comunicações) disporão, em sessão de trabalho do 
congresso, de 15 minutos para a sua apresentação, mais 5 minutos para a 
sua discussão. 

Os autores de artigos (Comunicações curtas) disporão, em sessão de 
trabalho do congresso, de 10 minutos para a sua apresentação, mais 5 
minutos para a sua discussão. 

Os autores de posters devem preparar e imprimir um poster para 
exposição no congresso. O poster deverá ter orientação vertical e tamanho 
A1 ou A2. O Congresso dispõe de uma sessão de trabalho para 
apresentação e discussão oral dos posters, junto aos mesmos. 

Todas as salas estão equipadas com um computador com acesso à Internet, 
Powerpoint e um projetor de vídeo. 

Para o bom funcionamento de todo o congresso, agradecemos o 
cumprimento dos horários estabelecidos. 

 

Acesso à Internet 

Disponibiliza-se uma sala para acesso livre à Internet. Existe rede sem fios 
Eduroam no local do congresso. Para os participantes que não tem 
Eduroam podem pedir na receção do congresso uma senha de acesso à 
Internet sem fios. 


