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ACBLPE & GELIC 2020 

ISPTLO & PLb 2020 

 
Encontro Conjunto da 20ª Conferência Anual da Associação dos Crioulos 

de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE) 
& 

IX Encontro Internacional do Grupo de Estudos de Línguas em Contato (GELIC) 
 

em concomitância com 
  

Encontro Conjunto das 2ªs Jornadas Internacionais Científico-Pedagógicas 
do Instituto Superior Politécnico do Libolo (ISPTLO) 

& 
8º Encontro Internacional do “Projeto Libolo” (PLb) 

 

 
22-24 de julho, 2020 

Instituto Superior Politécnico do Libolo (ISPTLO) 
Rua 11 de Novembro, Nr. 45 

Calulo, Libolo, Angola 
 
 

Prezados participantes do ACBLPE/GELIC 2020 & ISPTLO/Projeto Libolo 2020, 

 

Embora Angola seja um dos países com menos casos registados de infectados pelo 

Covid-19, foi constituída, pelos organizadores do Encontro da ACBLPE/GELIC 2020 

& ISPTLO/Projeto Libolo 2020, uma Comissão de Acompanhamento permanente da 

situação de expansão a nível mundial do vírus em questão. Neste momento, face às 

restrições impostas pela maioria dos países de todo o mundo e que impedem a livre 

deslocação de pessoas para países estrangeiros, foi decidido por unanimidade pelos 

membros da Comissão Organizadora do evento, após parecer fornecido pela Comissão 

de Acompanhamento, que não se encontram reunidas condições para agilizar o 

Encontro de Angola e, sobretudo, para garantir a salvaguarda das condições de saúde 

dos seus participantes. Nesse sentido, optou-se pelo adiamento do Encontro para o ano 

de 2021, tendo esta proposta da Comissão Organizadora sido bem acolhida por todas as 

Associações e Instituições envolvidas na realização do Encontro da ACBLPE/GELIC 

2020 & ISPTLO/Projeto Libolo 2020. 

 

Como não se trata de um cancelamento do Encontro de 2020, mas sim do seu adiamento 

para 2021, a Comissão Organizadora informa que todos os resumos aceites para o 

ACBLPE/GELIC 2020 & ISPTLO/Projeto Libolo 2020 serão automaticamente aceites 

para o Encontro de 2021, caso os seus autores manifestem a intenção de participar nesse 

evento  com o mesmo  trabalho já  proposto e selecionado para 2020. Ainda  assim, será 
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também efetuada uma nova chamada para resumos para 2021, podendo os autores com 

trabalhos já aceites para 2020 submeter novo(s) resumos(s) se assim o entenderem. 

 

A Comissão Organizadora informa também que mantém válidos, para 2021, os convites 

endereçados a todos participantes que comporiam as mesas redondas do evento de 2020 

ou que apresentariam outros trabalhos agendados para o mesmo. 

 

Em devido tempo, serão enviados, a todos os participantes previstos para o Encontro da 

ACBLPE/GELIC 2020 & ISPTLO/Projeto Libolo 2020, os pedidos de confirmação 

para a sua presença, em iguais moldes, no Encontro da ACBLPE/GELIC 2021 & 

ISPTLO/Projeto Libolo 2021. 

 

A Comissão Organizadora do ACBLPE/GELIC 2020 & ISPTLO/Projeto Libolo 2020 

manifesta a todos a sua preocupação com o bem-estar e saúde de todos os participantes 

e seus familiares, expressando o seu sincero desejo de que todos nos possamos rever em 

perfeitas condições de saúde no Libolo em 2021. 

 

 

 

_________________________ 

Carlos Figueiredo 

(Pela Comissão Organizadora)  

 


