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Poderemos hospedar até 100 pessoas. O alojamento será providenciado e coberto
com a inscrição no congresso. Ficarão alojados em camas no pavilhão municipal
da Lourinhã, com sistema de aquecimento próprio cedido gentilmente pela
Câmara Municipal. A organização fornecerá lençóis, mas os participantes
deverão trazer as suas toalhas pessoais. Assinalamos que isto será providenciado
por ordem de registo.

Se quiserem outra solução às suas custas, recomendamos o Hotel Laurus,
parceiro do congresso e a uma curta distância do local do evento. Poderão
encontrar a página destes no seguinte directório: 

https://laurushotel.com-hotel.com/pt/ 

Há também uma variedade de pousadas menores a preços competitivos no
município.

REFEIÇÕES

A organização do congresso providencia dois coffee breaks (manhã e tarde) e
almoço no local do congresso. Os jantares não serão cobertos pela organização
do congresso, portanto iremos sugerir locais para jantar na próxima circular.
O jantar de gala do congresso terá lugar na sexta-feira dia 14 de Abril, e terá um
preço de 20 euros. O transporte para o jantar de gala será providenciado pelo
congresso.

ALOJAMENTO 

https://laurushotel.com-hotel.com/pt/
https://laurushotel.com-hotel.com/pt/


LOCAL DAS CONFERÊNCIAS

As palestras, sessões de posters e coffee breaks decorrerão no auditório e
galeria municipal da Lourinhã, na Rua João Luis de Moura, nº 60. 

INSCRIÇÕES

 
Estudante “early-bird” (Até 17 de fevereiro)

55€
 

Early-bird non-student (Até 17 de fevereiro)
65€

 
Late-bird, student ou non-student (Até  14 de Março)

75€
 

On-line (o começo do congresso)
10€

WORKSHOPS

A nossa comissão organizou quatro workshops: 

NOTA: O número de vagas para cada workshop é 20; exceptuando o workshop
de preparação no laboratório do Museu da Lourinhã, para o qual estarão
disponíveis apenas 10 vagas. As vagas serão preenchidas por ordem de
registo.

Prof. Luca Pandolfi: 2D Geometric Morphometric vs 3D GM: basic elements and
applications 

Victor Beccari, MSc: Blender for Palaeontologists

Carla Alexandra Tomás, MSc: Fossil preparation and conservation

Dr. Soledad de Esteban: Statistics in paleontology. 



SAÍDAS DE CAMPO

Duas saídas de campo serão providenciadas no último dia do congresso: 

Lourinhã: esta viagem de campo centrar-se-á nos depósitos continentais do
Jurássico Superior em redor do concelho da Lourinhã, onde foram encontrados
depósitos ricos em vertebrados, incluindo dinossauros. 

Peniche: esta saída de campo incidirá sobre o GSSP do Toarciano e
posteriormente incluirá a gruta Pleistocénica da Furninha. Teremos a
oportunidade de explorar um rico conjunto de invertebrados e uma das mais
marcantes faunas quaternárias de Portugal. 

Os participantes de ambas as saídas irão almoçar no Parque dos Dinossauros da
Lourinhã e irão visitar este. As saídas de campo terminarão por volta das 17h00-
18h00 na Lourinhã. O preço das saídas de campo será de 10 euros.

CONCURSO DE PALEOARTE

Durante o congresso decorrerá na galeria municipal da Lourinhã o V concurso de
paleoarte do EJIP. 

Os trabalhos originais podem ser enviados em formato A4 ou A3 para o correio
editorial.ejipimerp23@gmail.com, até 14 de março. Serão impressos em k-line
para serem expostos durante um período a determinar na galeria municipal, bem
como potencialmente no Museu da Lourinhã e/ou Parque dos Dinossauros da
Lourinhã. 

Os prémios são 150 euros e o livro “Mesozoic Art” oferecido pelo paleoartista
Simão Mateus. O júri será composto por um membro da comissão, um
paleoartista e um cientista. Também haverá uma votação popular para outorgar
outro prêmio ainda por determinar. 



RESUMOS, PALESTRAS E POSTERS

Os resumos terão 300 palavras e serão escritos em inglês, em arial, justificada,
sem espaços extra entre parágrafos, e deve seguir a template para os mesmos. O
livro de resumos será publicado em colaboração com a Sociedad Española de
Paleontologia. As inscrições estarão abertas até ao dia 17 de fevereiro. A
template para o resumo pode ser descarregada na pagina do congreso:
https://ejipimerp2023.wixsite.com/ejipimerp2023

As palestras podem ser em inglês, espanhol e português, mas os dispositivos
devem ser escritos em inglês. No entanto, encorajamos o uso do inglês também
para palestras. Estas terão 10 minutos de duração, com mais 5 minutos para
perguntas. Os diapositivos deverão ser enviados à organização antes do evento.
A utilização de vídeos ou outros meios audiovisuais deverá ser previamente
comunicada à organização. O congresso será presencial, mas os participantes
poderão também fazer apresentações e assistir ao encontro também via Zoom,
para os quais o preço de participação será de 10 euros.

Os pósteres serão verticais em tamanho A1 (594 x 841 mm) e em inglês. A
organização estará disponível para os imprimir antes do encontro (o prazo de
envio destes termina a 24 de março) mediante o pagamento de uma taxa extra de
10 euros.

PRÉMIOS 

Dois prémios serão atribuídos, um pela Sociedad Española de Paleontologia, e
outro pela empresa Transmitting Science, para o melhor poster e palestra. Mais
informação sobre eles na terceira circular.  



MESA REDONDA

Duas mesas redondas serão organizadas durante o congresso. 

A primeira, “Inclusão na paleontologia”, abordará os impedimentos que mulheres,
comunidade LGBTQIA+, pessoas de cor e pessoas neurodivergentes podem encontrar
no início da sua carreira (e até mais tarde) na paleontologia e na pesquisa
acadêmica; e quais soluções podem ser implementadas para resolvê-los e criar
ambientes de trabalho seguros, inclusivos e adaptados. 

A segunda, “Património paleontológico português”, vai explorar o que se faz em
Portugal para proteger o património geológico e paleontológico, com entidades como
o Aspiring Geoparque Oeste; que desafios podem encontrar os investigadores
(nomeadamente os caçadores de fósseis) e o que poderá ser feito para melhorar a
legislação em comparação com aquela de outros países, como a Espanha. 

T-SHIRT

T-shirts comemorativas do congresso estarão disponíveis pelo preço de 9 euros.
Serão azuis claras com o logotipo do congresso na frente.

 



 PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

O pagamento da inscrição no congresso deverá ser feito por transferência
bancária para a seguinte conta:

IBAN:PT50004551904014157075576

BIC/SWIFT: CCCMPTPL

O valor transferido deverá ser a soma de todas as opções assinaladas na ficha de
inscrição (55 euros inscrição base + 20 euros jantar + 10 euros excursão = 85
euros). O assunto da transferência deve ser o nome da pessoa que consta no
formulário de inscrição. O comprovativo do pagamento em PDF deverá ser
enviado para o email ejip.imerp2023@gmail.com, tendo como assunto o nome da
pessoa a fazer a inscrição. 

 

 

Local das conferências

Hope to see you soon! 
The Organising 

CommitteePavilhão


