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DESTINATÁRIOS DO WORKSHOP

- Investigadores com interesse nas regiões polares;

- Directores de Centros de Investigação;

- Professores do Ensino Secundário e Superior;

- Profissionais da área da divulgação científica;

- Jornalistas da área do ambiente;

- Cidadãos interessados em contribuir para o sucesso do API em Portugal;

- Todos os interessados nas regiões polares.

- Profissionais na área do turismo de natureza/aventura;

Divulgação Científica e Oportunidades para a Investigação
no Ano Polar Internacional 2007-08

Até 4 de Novembro Depois de 4 de Novembro

Normal

Estudante *

15 euros 20 euros

10 euros7,5 euros

* Enviar fotocópia do cartão de estudante.
Não será distribuída documentação no workshop;
Os participantes receberão um certificado de presença.

Datas importantes:
4 de Novembro: Limite de inscrição a preço reduzido

7 de Novembro: Limite de envio dos resumos dos posters.

Posters: Os interessados em apresentar trabalhos científicos, de divulgação, ou artísticos relacionados com
o tema do Workshop, terão à disposição paineis. Deverá ser enviado um resumo de meia página DINA4,
letra 12, Times New Roman, 1,5 espaços para a Comissão Organizadora até ao dia 7 de Novembro. Os
autores deverão fazer uma breve exposição oral (2 a 5 min) sobre o conteúdo dos trabalhos apresentados.

Inscrições: O pagamento das inscrições deverá ser feito directamente na secretaria do Centro de Estudos
Geográficos, ou por correio, através do envio de cheque à ordem de Centro de Estudos Geográficos.
Preencher folha de inscrição anexa ou disponível n do Workshop.o site

Apoios:

Faculdade de Letras
Universidade de Lisboa

Associação de Estudantes
F.L.U.L.

Sociedade de Geografia
de Lisboa



O Ano Polar Internacional 2007-08: um marco na investigação científica internacional e uma oportunidade
para Portugal
Prof. Doutor Luís Mendes-Victor, Presidente do Comité Português para o Ano Polar Internacional, Centro de
Geofísica Univ. Lisboa

PORQUÊ PARTICIPAR NO WORKSHOP PORTUGAL E A ANTÁRCTIDA?

A Antárctida é uma região chave no quadro das alterações climáticas e ambientais da Terra

biodiversidade
90% da água doce da Terra

Mas Portugal contínua de costas voltadas para a Antárctida

1 de Março de 2007 a 1 de Março
de 2009, como Ano Polar Internacional (API)

investigadores de universidades
portuguesas cidadãos

Workshop Portugal e a Antárctida

estratégias
de divulgação aproximar a ciência da sociedade

, pois
contribui de modo sensível para a regulação do clima do planeta. O Oceano Antárctico é riquíssimo em

e em recursos marinhos, e a região é rica em importantes recursos minerais. Além
disso, o continente contém quase , aspecto suficiente para que a
humanidade lhe preste especial atenção.

; e ao contrário de vários países que
representam mais de 80% da população mundial, o nosso país, não assinou o Tratado da Antárctida,
acordo que vigora desde 1961 e que dá à região um estatuto de protecção único no mundo, e que
orgulha aqueles que acreditam num futuro de convivência pacífica: espaço de paz, de ciência e de
rigorosa protecção ambiental, livre de armas nucleares e onde todas as pretensões territoriais estão
congeladas.

Tendo em conta a importância das regiões polares, o Conselho Internacional para a Ciência (ICSU) e a
Organização Meteorológica Mundial (OMM) declararam o período de

. São já mais de 40 as organizações governamentais e não-
governamentais que apoiam ou subscrevem o API, sendo que a iniciativa conta já com mais de 32
comités ou pontos de contacto nacionais.

Considerando este quadro global, em 2004 um grupo que inclui
que desenvolvem actividade científica regularmente nas regiões polares, e que

têm contribuído para a divulgação do património científico-cultural polar, juntou-se para promover a
adesão de Portugal às iniciativas doAno Polar Internacional 2007-08.

O é um importante passo no sentido de delinear a estratégia
portuguesa para o API, e constituirá um fórum para todos os interessados no tema. Efectivamente,
Portugal pode, e deve, contribuir de modo mais significativo para a melhoria do conhecimento das
regiões polares, participando activamente no estudo das alterações globais e das suas consequências
nas sociedades humanas e na biodiversidade. Essa é uma responsabilidade de todos. Mas além dessa
componente científica, o Workshop Portugal e a Antárctida terá como objectivo definir as

, os intervenientes e o modo de , aproveitando a
grande oportunidade que é o API. Convidamos assim, todos os interessados a participar neste evento,
que esperamos vir a ser um marco decisivo no fortalecer das relações de Portugal com o Antárctico, e
que dê início a uma sustentada série de acções de divulgação da sua importância para a
sustentabilidade da vida no nosso Planeta.

SESSÃO 1 - A ANTÁRCTIDA E O ANO POLAR INTERNACIONAL 2007-08

Intervalo para Café

SESSÃO 2 - PORQUÊ A ANTÁRCTIDA? UMA VISÃO DOS CIENTISTAS
PORTUGUESES QUE TRABALHAM NO CONTINENTE GELADO

13h00 - Intervalo para Almoço

PROGRAMA - Workshop Portugal e a Antárctida

9h30 - Sessão de Abertura

A descoberta da Antárctida
Com. Agostinho Ramos da Silva, Sociedade de Geografia de Lisboa

A importância da Antárctida para o sistema climático
Prof. Doutor Gonçalo Vieira, Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa

A Biologia do Oceano Antárctico e aplicações práticas na investigação dos recursos marinhos
Doutor José Xavier, Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve

Ecofisiologia e Genomas na Antárctida e sua importância global
Prof. Doutor Adelino Canário, Centro de Ciências do Mar, Universidade do Algarve

Apresentação oral de posters - Os Grupos de Investigação Portugueses com trabalhos na Antárctida

SESSÃO 3 A ANTÁRCTIDA: CONTINENTE DE AVENTURA
A travessia do Estreito de Gerlach em Caiaque
Dr. Filipe Palma

SESSÃO 4 - O ANO POLAR INTERNACIONAL: UMA OPORTUNIDADE
PARA A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E PARA A CULTURA

Sessão de Posters e Intervalo para Café

17h00 - FÓRUM PORTUGAL E O ANO POLAR INTERNACIONAL: CIÊNCIA E SOCIEDADE NUM
CONTINENTE DE FASCÍNIO

19h00 - Conferência de Imprensa

Encerramento dos trabalhos

De veleiro até à Antárctida
Com. José Inácio Jr.

Projecção do Filme: Noite em branco
Expoente. Actividades Artísticas e Culturais

Os horários detalhados serão disponibilizados na página do workshop na Internet
(http://anopolar.no.sapo.pt/workshop.html).


