
 

    

IV Workshop APECS Portugal 

31 de Outubro 

Campus de Gambelas, Universidade do Algarve 

Caros colegas, 

Pelo quarto ano consecutivo, a Associação de Jovens cientistas Polares Portugueses (APECS 
Portugal) realiza o seu workshop anual. Tal como nos anos anteriores, a APECS Portugal junta-
se à comunidade de cientistas polares portugueses e em paralelo com a 5ª Reunião de Ciências 
Polares organiza o workshop de desenvolvimento de Carreira. O mote para este ano é: Como 
ser um cientista polar para principiantes! 

A comissão de organização da APECS Portugal convida toda a comunidade polar a participar 
nesta iniciativa e desafia os jovens cientistas polares a apresentarem a sua ciência em 5 
minutos. Esqueçam o powerpoint, inspirem-se e mostrem a vossa ciência com criatividade!  

A inscrição no workshop é gratuita e a apresentação de resumos é facultativa. A melhor 
apresentação será premiada. No âmbito da ciência polar, o tema é livre, enviem-nos um 
resumo de 200 palavras agora até 14 de Outubro de 2013!  

Veja o programa em anexo. 

Para mais informações, inscrições e envio de resumos: apecs.portugal@gmail.com 

Site: www.portalpolar.pt/apecs-portugal.html 

Facebook: www.facebook.com/apecs.portugal 

 

 

IV Workshop APECS Portugal 

October 31st, 2013  

Gambelas Campus, University of Algarve, Faro  

Dear friends,  

For the fourth year, APECS Portugal is organizing its annual workshop. As in the previous years, 
APECS Portugal joins with the polar researchers community and in parallel with the fifth polar 



science meeting and organizes a career development career workshop. The theme for the 
workshop this year is: How to be a polar scientist for dummies! 

The organizational committee of the workshop invite all the polar community to participate in 
the thematic sessions and international discussion panel. 

We also want to challenge the earlier careers scientists to show their science in 5 minutes. 
Forget the powerpoint, inspire and show your science with criativity!  

Registration is free and the presentation of oral communications is optional. The best 
communicationis going to be awarded. The theme is Polar Science, send us an abstract (max: 
200 words) till the September 30th, 2013.  

Check the program in attach. 

For more information, registration and sending abstracts: apecs.portugal@gmail.com 

Site: www.portalpolar.pt/apecs-portugal.html 

Facebook: www.facebook.com/apecs.portugal 

 

 

 

 

 


