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A 30 e 31 de Outubro deste ano teremos o prazer de reunir no CIIMAR a comunidade portuguesa que se tem 

dedicado ao estudo multidisciplinar e à divulgação das regiões polares. Convidamos investigadores, 

estudantes, educadores e o público em geral para discutir os desafios e perspetivas da ciência e educação 

polares em Portugal.  

 

O aquecimento global é uma realidade do século em que vivemos e trouxe urgência na investigação das 

regiões polares. O Ártico e a Antártida estão na vanguarda das mudanças climáticas por serem as regiões de 

maior sensibilidade à escala global. Deste modo, tornou-se cada vez mais evidente a relevância da 

investigação científica polar para aumentar a compreensão dos processos atmosféricos, biológicos, criosféricos, 

geológicos e oceânicos, que ocorrem nas regiões polares, mas que afetam todo o planeta.  

 

É essencial que os resultados da investigação cheguem a uma vasta audiência, na tentativa de fechar a lacuna 

entre a ciência e a sociedade. Neste sentido, a 6ª Conferência Portuguesa de Ciências Polares vai iniciar-se a 

30 Outubro com uma sessão aberta ao público, onde teremos a participação do explorador polar Antony Jinman 

(http://www.antonyjinman.com/about-antony/), que tem vindo a promover a educação polar através das suas 

magníficas expedições ao Ártico e Antártida. Na continuidade da conferência e no sentido de sensibilizar as 

gerações mais jovens sobre a importância das regiões Polares, serão organizadas atividades na Biblioteca 

Municipal Almeida Garrett no Porto (1 de Novembro), promovidas pelo Programa Educação PROPOLAR em 

parceria com a Câmara do Porto, 

Além de contarmos com a participação de vários investigadores portugueses que fizeram parte de missões ao 

Ártico e Antártida, e que apresentarão os resultados mais recentes das suas atividades de investigação, iremos 

ainda contar com a presença de José Retamales, Diretor do Instituto Antartico Chileno (INACH) e de Holger 

Hintelmann, especialista na biogeoquímica de contaminantes no Ártico.  

 

Convidamos também todos os interessados a participar no 5º Workshop da Associação de Jovens 

Investigadores Polares, que se realizará a 30 de Outubro. Os participantes terão oportunidade de debater 

carreiras e experiências com os convidados internacionais, bem como com jovens cientistas polares nacionais e 

estrangeiros.   

 

Esperamos assim contar com a vossa presença nos próximos dias 30 e 31 de Outubro no CIIMAR, Rua dos 

Bragas 289, Universidade do Porto. 

 

A comissão organizadora 

 

E-mail 6.conferencia.ciencia.polar@propolar.org 
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