Congresso Português de Malacologia 2018
15, 16 Junho, Instituto Superior de administração e Línguas-ISAL (Madeira)
a

(2 Circular)
O Instituto Português de Malacologia (IPM) e o Marine and Environmental Sciences Centre (MAREUL) têm o prazer de convidá-lo para participar no Congresso Português de Malacologia 2018, a
decorrer no Instituto Superior de Administração e Línguas –ISAL (Madeira), nos dias 15 e 16 de Junho
(Sexta-feira e Sábado). O CPM 2018 é aberto a todos os interessados em Malacologia, desde
investigadores, estudantes, amadores, coleccionadores, etc., e constitui uma oportunidade única
no panorama nacional para apresentar e discutir trabalhos nesta área das ciências biológicas, bem
como para rever amigos e colegas e projectar futuras colaborações.

Oradores Convidados
Ángel Luque
Professor titular de Zoologia na Universidade Autónoma de Madrid desde 1987,
conta com uma centena de publicações e outras tantas comunicações em
congressos, versando temas como gastrópodes marinhos (Espanha, Golfo do
México, África Ocidental e Indopacífico), bentos (especialmente de pradarias de
fanerógamas marinhas) e conservação (espécies marinhas ameaçadas ou
invasoras, ecossistemas marinhos ameaçados e áreas protegidas marinhas).
Conta também com participação em trinta e oito projectos públicos e privados,
incluindo o projecto actual sobre lapas ameaçadas da espécie Patela ferruginea
que apresentará no CPM2018.

António M. de Frias Martins
Doutorou-se em Ciências Biológicas (1985) na Universidade de Rhode Island
(USA); é Professor Catedrático Jubilado da Universidade dos Açores.
Especializado em Sistemática e Evolução de Moluscos. Organizou o Congresso
Mundial de Malacologia (2013) e vários workshops internacionais para
investigação malacológica. Foi Presidente da Unitas Malacologica – Associação
Mundial de Malacologia (2010-2013). É Presidente da Sociedade Afonso Chaves
e editor da sua revista, Açoreana. Publicou mais de uma centena de artigos de
especialidade em revistas internacionais e nacionais e é autor/co-autor, entre
outros, dos livros Ecologia Costeira dos Açores, Ilhas de Azul e Verde, O Anel da
Princesa e Ilhéu de Vila Franca – o vulcão perfeito, e do programa televisivo da
RTP/A Ilhas de Bruma.

Inscrições e Resumos
Relembramos que está aberto o prazo de inscrições e submissão de resumos até dia 30 de Abril. A
ficha de inscrição deverá ser preenchida e enviada até ao dia 30 de Abril de 2018 através da seguinte
ligação:

https://pt.surveymonkey.com/r/YFVY272
Os valores de inscrição contemplam a assistência às sessões científicas, documentação e coffee‐
breaks. A inscrição de estudante implica a apresentação de um comprovativo de situação. O
pagamento da inscrição deverá ser efectuado por cheque ou vale postal em nome do Instituto
Português de Malacologia, ou por transferência bancária para a conta do IPM NIB
nº003507720000248323096, com envio do comprovativo da transacção (cópia em papel por correio
normal ou digitalizado por correio electrónico como documento anexo).

Modalidade de Inscrição

Valor

Inscrição estudante

€10

Inscrição sócio IPM

€30

Inscrição não sócio

€50

Jantar de encerramento

€35

Note que a diferença entre sócio e não sócio corresponde
à quota de sócio do IPM!

Normas de submissão de resumos (submetidos por email)
Serão aceites contribuições sobre todos os assuntos relacionados com a Malacologia, quer como
comunicações orais, quer como posters. Preferencialmente, as comunicações orais devem reportar
dados originais resultantes de trabalhos de natureza científica em curso ou já finalizados.
Haverá um prémio para a melhor apresentação de estudante.

Línguas oficiais: A língua oficial é o Português. Comunicações orais e posters em Inglês serão
igualmente aceites.

1. Configuração da Página: Em formato A4 com orientação vertical. Margens: superior 2,5 cm;
inferior 2,5 cm; esquerda 3 cm; direita 3 cm; mediação 0 cm; cabeçalho 1,25 cm; rodapé 1,25 cm.
2. Titulo: Em negrito, com as mesmas características do texto principal.
3. Autores: Debaixo do título deve ser incluído o nome completo dos autores, com discriminação,
por números sobrescritos, das entidades às quais estão filiados. Deve ser utilizada a mesma
formatação de letras usadas no resto do texto. O nome do autor que apresentará o trabalho deve
figurar sublinhado.
4. Filiação: Debaixo do nome dos autores deve figurar o endereço completo de cada autor incluindo
email. Deve ser utilizado letra tamanho 10.
5. Texto principal: O texto deve ser escrito em português ou inglês, digitado em formato Word, letra
Times New Roman, tamanho 12. Não deverá exceder os 2000 caracteres (excluindo espaços) Os
nomes genéricos e específicos devem ser escritos em itálico.

Viagem e Alojamento
Como chegar à Ilha da Madeira
O Aeroporto da Madeira tem excelentes ligações a vários
destinos no continente Europeu. A TAP é a transportadora
oficial do congresso e tem vários voos diários a partir de
Lisboa e Porto. Os participantes do CPM2018 terão direito
a um desconto de 10% (económica) ou 15% (executiva) no
preço online caso optem pela TAP para chegar à ilha.
Contacte a organização do congresso para mais
informações.

Como chegar do Aeroporto ao Funchal
o

Táxi: cerca de €30 (para o centro) ou €40 (zona do Lido- Forum da Madeira)

o

Aerobus: €5 (ida) ou €8 (ida e volta) com destino Av. Caloust Gulbenkian, ao lado do centro
comercial La Vie.

o

Também há carreiras de transporte público entre o aeroporto e o Funchal, operados pela
SAM (ver site www.sam.pt)

o

A agência Abreu poderá organizar transfers de e para o aeroporto. Contactar directamente
bruno.abreu@abreu.pt fazendo referência ao CPM2018.

Como chegar ao local do congresso
O ISAL está localizado na Rua do Comboio nº5.

Indicações desde a Catedral- Sé
Desde a Sé subir a Rua Dr João Tavira, virar à direita para a Praça do Município, seguir em frente em
direção ao palácio da Justiça-Rua Marquês da Fronteira e subir à esquerda na Rua 5 de Outubro,
onde se encontra o Instituto do Vinho. Continuar até à ponte, virar à direita para a Rua 31 de janeiro.
Subir esta rua até encontrar a Rua das Dificuldades, subir e no próximo cruzamento está a Rua do
Comboio. O ISAL está situado no início da rua, à esquerda.

Alojamento
A oferta de alojamento no Funchal é vasta e variada com qualidade e preços para todos os
gostos. Se necessitar a Comissão Organizadora do CPM 2018 (email ipmalac@gmail.com),
estará igualmente disponível para ajudar nesta matéria. Os estudantes podem contar com a
possibilidade de alojamento na Pousada da Juventude, caso optem por esta opção e mediante
disponibilidade da mesma.
Hóteis recomendados
3 estrelas
Hotel Orquídea
Hotel Madeira
Hotel do Carmo

4 estrelas
Sé boutique hotel
Castanheiro boutique Hotel
Hotel Porto Santa Maria- Porto Bay Hotels
The Vine

Programa provisório

Dia 15 de Junho (Sexta-feira)
9.00–9.45h
9.45–10.00h
10.00–11.00h
11.00–11.30h
11.30-13.00h
14.30–15.30h
15.30–16.00h
16.00–17.00h
17.00h-18.00h
Dia 16 de Junho (Sábado)
10.00h–11.00h
11.00–11.30h
11.30–13.00h

Recepção dos participantes
Abertura
Conferencista convidado
Pausa para café
Apresentações orais (4)
Almoço
Apresentações orais (3)
Pausa para café
Apresentações orais (3)
Sessão de Posters

14.30–15.30h
15.30–16.00h
16.00–17.00h
17.00–17.30h
18.00–19.00h

Conferencista convidado
Pausa para café
Apresentações orais (4)
Almoço
Apresentações orais (3)
Pausa para café
Apresentações orais (3)
Encerramento e entrega de prémios
Assembleia geral do IPM

20:00h

Jantar comemorativo do congresso

Comissão Organizadora
Cristina Abreu –Instituto Português de Malacologia/Madeira
António Domingos Sousa Abreu-Instituto Português de Malacologia/Madeira
Joaquim Reis (Presidente) (Instituto Português de Malacologia)
Vanessa Madeira (MARE- Universidade de Lisboa)
Catarina Santos (MARE- Universidade de Lisboa)

Comissão Científica
Joaquim Reis (Instituto Português de Malacologia/MARE-Universidade de Lisboa)
Gonçalo Calado (Universidade Lusófona)
Mónica Albuquerque (Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental)
António Frias Martins (Universidade dos Açores)
Alexandre Lobo da Cunha (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar)
Rui Rosa (MARE-Universidade de Lisboa)
Pedro Anastácio (MARE-Universidade de Évora)
Joana Robalo (MARE-ISPA)
Carla Sousa Santos (MARE-ISPA)
Cristina Abreu (Instituto Português de Malacologia – Madeira)
António Domingos de Sousa Abreu (Instituto Português de Malacologia)

Contactos

Secretariado, inscrições, submissão de resumos:
Instituto Português de Malacologia
Zoomarine - E. N. 125 km 65 - Guia - 8201-864 Albufeira, Portugal
Tel: 919441268
ipmalac@gmail.com
https://cpm2018.weebly.com

