Primeira Circular:
XVI Congresso Luso-Espanhol de Herpetologia e XX Congresso Espanhol de Herpetologia
A Associação Portuguesa de Herpetologia (APH) e a Associação Herpetológica Espanhola (AHE)
têm o prazer de o convidar para o XVI Congresso Luso-Espanhol de Herpetologia e o XX Congresso Espanhol
de Herpetologia sob o tema Herpetologia: Uma Ciência em Mudança, que terá lugar em Lisboa, Portugal,
entre os dias 9 e 12 de setembro de 2020.
O congresso decorrerá na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), na zona do
Campo Grande, com fácil acesso a transportes públicos, permitindo ligação fácil ao centro da cidade de Lisboa.
2020 marca também os 30 anos desde que foi realizado o último Congresso Luso-Espanhol de Herpetologia
na capital portuguesa.
O tema do congresso pretende criar uma ponte de discussão de como a herpetologia tem vindo a mudar
face às novas formas de se fazer ciência. Pretendemos colocar em discussão temas como a herpetologia urbana,
a ciência cidadã e aproximações modernas ao naturalismo, a ecologia em ecossistemas antropogénicos e a
adaptação dos herpetos às mudanças feitas pelo ser humano, homogeneização global da biodiversidade e
ecologia e adaptação pós-extinção.
O Congresso irá incluir palestras plenárias e sessões científicas compostas por apresentações orais e
apresentação de posters. Adicionalmente, irão realizar-se workshops antes do início oficial do Congresso e
uma saída de campo num local ainda a definir.
Como já é usual, durante o congresso, irão realizar-se as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias
das duas associações herpetológicas (APH e AHE).

As línguas oficiais das apresentações orais e posters são o português, o espanhol e o inglês, ficando ao
critério do participante a que mais lhe convier.
Podem encontrar o evento na página do Facebook da Associação Portuguesa de Herpetologia
(https://www.facebook.com/herpetos/).
O website do congresso ficará disponível em breve, sendo anunciado nas redes sociais e nas notícias
dos websites de cada uma das associações. No website do congresso poderás seguir todas as notícias
respectivas ao congresso, bem como submeter comunicações e fazer o registo na conferência. Caso pretendas
mais informações poderás contactar a organização através do email: lusoespanholherpeto20@gmail.com
Datas relevantes:
• Propostas de workshop: até 30 de abril
• Submissão de resumos: até 15 de maio
• Comunicação de aceitação: até 1 de julho
• Inscrição com taxas reduzidas: até 15 de maio, com pagamento até dia 15 de julho

A tua participação é essencial para o sucesso do evento, pelo que te motivamos a que nos envies o teu
trabalho e faças parte deste Congresso.
Contamos contigo em Lisboa!

O Comité Organizador

