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Aviso de Abertura de Candidaturas ao 

Programa de Incentivo à Investigação Horácio Mateus - 2019 

 

O GEAL- Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã informa sobre a abertura de 

apresentação de candidaturas para a atribuição de comparticipação financeira a projetos de 

investigação ao abrigo do Programa de Incentivo à Investigação Horácio Mateus (PIIHM), 

nos termos do seu regulamento. 

 

 

Tipo e Duração dos Projetos 

O PIIHM tem por objetivo apoiar projetos de investigação e estudos avançados nos 

domínios das Ciências Naturais e Sociais, que incidam sobre o património do Concelho da 

Lourinhã. Estes projetos serão desenvolvidos por pessoas individuais ou por uma equipa de 

pessoas. 

Na edição de 2019 do PIIHM, os projetos científicos a apoiar pertencem aos domínios 

da Geologia e/ou Paleontologia, podendo cada um obter um apoio financeiro no valor 

máximo de 10.000,00 € (dez mil euros). 

Os projetos a desenvolver terão a duração de 12 meses, podendo, em casos 

devidamente justificados, esse período alargar-se até aos 24 meses. 

 

 

Destinatários do programa 

Podem submeter candidaturas a financiamento de projetos cidadãos nacionais e 

estrangeiros que possuam o grau de doutor. Será também possível a submissão de projetos 

por licenciados e mestres, em associação com doutores/orientadores. 

Serão valorizadas candidaturas de jovens investigadores, com doutoramento obtido 

há menos de 5 anos. 

 

 

Período de Submissão de Candidaturas 

O concurso encontra-se aberto das 00:00H do dia 28 de março às 23:59H do dia 26 

de maio de 2019 (hora portuguesa). 

 

 

Candidaturas 

As candidaturas e os documentos de suporte à candidatura previstos no regulamento 

do PIIHM devem ser submetidos eletronicamente para o endereço: 

investigacao@museulourinha.org. 

Não serão aceites candidaturas submetidas por outras vias. 

mailto:investigacao@museulourinha.org


 

Página 2 de 2 

Júri 
O júri de avaliação das candidaturas é composto por cinco elementos, com experiência nas 
áreas da geologia, gestão e paleontologia. Na edição de 2019, o júri é constituído por: 

• Isabel Mateus 

• Júlia Alfaite 

• Pedro Callapez 

• Rui Dias 

• Rui Martins 

 
Apoio financeiro 
PDL- Parque dos Dinossauros da Lourinhã, no âmbito do protocolo de cooperação 
celebrado entre o Município da Lourinhã, a PDL e o GEAL. 

 
 

Para mais informações: investigacao@museulourinha.org 
 

 

 

Lourinhã, 18/03/2019 

 

 

 

A direção 
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