
III WORKSHOP APECS PORTUGAL 

18 de Outubro de 2012 

Centro de Química Estrutural, Instituto Superior 
Técnico 

O III Workshop da APECS Portugal vai realizar-se no próximo dia 18 de Outubro associado à IV 
Conferência Portuguesa de Ciências Polares. A Associação dos Jovens Investigadores 
Portugueses, APECS Portugal, é uma das razões do sucesso de Portugal na Ciência Polar. No 
nosso III Workshop de Desenvolvimento de carreira queremos reunir estudantes, professores 
e mentores e abordar temas relevantes ao desenvolvimento de carreiras e transversais a todas 
as áreas científicas  

PROGRAMA: 

9:30   Sessão de Abertura 

10:00   Workshop: Ciência e Geopolítica  

Mentor:  Prof Carlos Mendes Dias e Vanessa Rei, ISCTE 

Resumo: Quando pensamos em “Antártida” a primeira imagem que surge nas nossas mentes 
será icebergues, pinguins e muito, muito frio. E quando pensamos em investigação científica 
no “continente gelado”, ocorre-nos a imagem de equipamento às costas, horas seguidas de 
recolha de amostras e quase reclusão em laboratório para análise das mesmas. Correcto? 
No entanto, existem aspectos praticamente imperceptíveis que raramente fazem parte do 
imaginário e, sobretudo, das principais preocupações dos cientistas no terreno, mas que são 
responsáveis, quer pela protecção da riqueza natural, quer pela própria presença dos 
investigadores na Antártida: as questões (geo)políticas. Se à partida Política e Antártida 
parecem dois assuntos distintos, certo é que mais do que a vontade de descobrir novas 
espécies, comportamentos e fenómenos, a investigação científica no “continente gelado” é 
movida por questões políticas que transcendem o trabalho no terreno, questões essas 
condicionadas pelo Tratado da Antártida mas que tendem a preparar já o futuro do 
continente. É importante ter uma noção das sensibilidades políticas das pessoas com quem 
vamos trabalhar e das razões pelas quais alguns países investem mais do que outros no 
“continente branco”. E é isso que iremos debater durante uma hora e meia, para que possam 
preparar os vossos projectos antecipando o contexto em que serão integrados. 
  

11:30   Workshop: Apoios  financeiros e candidaturas  

Mentor: Margarida Trindade,  Coordenadora de Financiamentos Pré-contrato, Instituto de 
Medicina Molecular. 

Resumo: O que devo escrever na minha candidatura a doutoramento ou pós-doc? Como 
evidenciar os pontos fortes e convencer os avaliadores do potencial da minha investigação. Ou 
onde procurar financiamento para fazer participar numa campanha polar? Ou para fazer um 
estágio no melhor laboratório da tua área de investigação? Estas são as perguntas que nos 
ocorrem todos os dias. Durante hora e meia vamos aprender a valorizar a nossa candidatura 
para aquela bolsa e aprender a convencer os avaliadores que é importante irmos naquela 



campanha ao outro lado do mundo. E descobrir algumas fontes de financiamento que ainda 
existem por aí! 

 

14: 00  Workshop: Educação e divulgação científica 

Comunicar não é tarefa fácil. Exige um grande nível de responsabilidade, tanto quanto a 
ciência que estamos a desenvolver. A arte de comunicar ciência pressupõe a capacidade do 
comunicador contar a história de todo ou parte de um trabalho de investigação. E quem 
melhor para contar essa história do que o próprio cientista que vive a acção desde o seu 
primeiro instante? Nesta sessão pretende-se criar sinergias, envolvendo os participantes do 
workshop em actividades práticas e divertidas que possibilitem, de forma simples e interactiva, 
aumentar a sua confiança, e consequentemente a sua capacitação de comunicação. 

Mentor: Patrícia Azinhaga e Ana Salomé David, Polar Educators International e Programa Polar 
Portugês. 

 

16:00   Painel de discussão Internacional: O Papel da APECS no contexto internacional da 
ciência Polar. 

 Chair: Dr. José Xavier, Mesa redonda: Prof. Jefferson Cardia Simões (Brasil), Prof. Alan Rodger 
(Reino Unido), Dr. Warwick F. Vincent (Canadá) Andrés Barbosa (Espanha), Eleanor Darlington 
(UKPN), Erli Costa (APECS Brasil) e Pedro Echeveste (APECS Espanha) , Alexandre Trindade 
(PYRN e APECS Portugal). 

18:00  Eleição do comité nacional 2012/2013  


