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O EU-PolarNet é a nova iniciativa financiada pelo programa EU Horizon 2020 para promover a 

integração da ciência e das capacidades operacionais europeias nas regiões polares. Com um 

financiamento de 2 milhões de euros para 5 anos, e integrando 22 instituições europeias de 

investigação multidisciplinar, o objetivo do EU-PolarNet é desenvolver e implementar um Programa 

Europeu integrado para a investigação polar, apoiado por infraestruturas de topo. O EU-PolarNet 

envolverá as várias partes interessadas, de modo a criar propostas de investigação revelantes e que 

beneficiarão diretamente a sociedade e a economia europeias.  

Os assuntos polares têm ganho peso na agenda politica dos países europeus na ultima década. O 

nível de investimento realizado pelos governos é uma clara demostração da importância da 

investigação polar no desenvolvimento de diretrizes para as alterações climáticas, segurança 

energética, segurança alimentar global, inovação e para o crescimento económico. Através do 

fomento do diálogo entre decisores, empresas e industrias, comunidades locais e cientistas, o 

Programa EU-PolarNet ambiciona criar um Programa Europeu Integrado para a Antártida e para o 

Ártico. 

O EU-PolarNet tem um papel-chave na cooperação próxima com a Comissão Europeia no apoio e 

aconselhamento em todos os assuntos relacionados com as Regiões Polares. 

O Doutor Andrea Tilche, Diretor da Unidade para a Ação Climática e Observação da Terra da 

Comissão Europeia (DG Investigação e Inovação) destaca: "A Comissão Europeia dá as boas vindas a 

esta nova Ação de Coordenação que junta a comunidade cientifica polar e todas as partes 

interessadas. O resultado será a criação de uma nova “casa” onde ciência e inovação em assuntos 

polares podem ser discutidas para o beneficio do nosso planeta e sociedades". 

O EU-PolarNet é coordenado pelo Alfred Wegener Insitute for Polar and Marine Research na 

Alemanha. Portugal participa com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 

Universidade de Lisboa (IGOT), que representa o Programa Polar Português (PROPOLAR). A 

propósito do projeto, o Prof. Gonçalo Vieira, coordenador da equipa portuguesa, destaca que: 

“Portugal participa pela primeira vez num grande programa europeu de coordenação de ciência e 
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logística polar, resultado da consolidação das ciências polares no país, e do reconhecimento da 

qualidade do PROPOLAR por parte dos parceiros europeus. O EU-PolarNet facilitará o acesso dos 

cientistas nacionais aos centros europeus de tomada de decisão nas ciências polares, a integração de 

projetos nacionais em redes europeias, bem como a partilha e acesso a infra-estruturas. Neste 

último ponto, o IGOT tem uma participação importante, como co-líder da tarefa que visa ajudar a 

estruturar e coordenar a infra-estrutura europeia no Ártico e na Antártida”. 

O EU-Polarnet é uma Ação de Coordenação financiada pelo Horizon 2020. 

 

Informação detalhada acerca do programa e participantes em www.eu-polarnet.eu  

 

Lançado no quadro do EU-PolarNet por: 

Kristina Baer | Alfred Wegener Institute | Tel.: 0471/4831 – 2139 | Fax: 0471/4831 - 1389 

E-Mail: Kristina.Charlotte.Baer@awi.de  

Coordenador IGOT: Gonçalo Vieira, 217940218, vieira@campus.ul.pt 
 

Notas para os editores 

O EU-PolarNet beneficia de estreita cooperação com o European Polar Board (EPB), um think tank e 
facilitador da cooperação entre as agências nacionais de financiamento científico, os institutos 
polares nacionais e outras instituições científicas. Os resultados do EU-PolarNet serão valor-
acrescentado para o EPB, resultado do aconselhamento estratégico sobre política científica polar à 
Comissão Europeia e a outras organizações internacionais. O apoio e envolvimento do EPB são ainda 
garante de que o legado do EU-PolarNet venha a ser usado de forma sustentada no futuro. 
 
EU-PolarNet Participants 
Alfred Wegener Institut Helmholtz Zentrum für Polar und Meeresforschung (AWI) 
Centre National de la Recherché Scientifique (CNRS) 
British Antarctic Survey (NERC-BAS) 
Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Department of Earth System Science and Environmental 
Technologies. (CNR-DTA) 
Polarfoskningssekretariatet (SPRS) 
Institut Polaire Français Paul Emile Victor (IPEV) 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade e Lisboa (IGOT-UL) 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
Norges Forskningråd  (RCN) 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) 
Universität Wien - Austrian Polar Research Institute (UW-APRI) 
Bulgarian Antarctic Institute (BAI) 
Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
Oulun Yliopisto (UOULU) 
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (RBINS) 
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAS) 
Tallinna Tehnikaülikool (IG TUT) 
Arctic Monitoring and Assessment Programme Secretariat (AMAP) 
WOC- World Ocean Limited 
Gronlands Naturinstitut (GINR) 
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