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Inserido no âmbito das atividades da 
Rede Espaço da Universidade de Lis-
boa, realizar-se-á o simpósio POLAR 
SCIENCE AND EUROPE: NEW CHAL-
LENGES AND OPPORTUNITIES, orga-
nizado pela Reitoria da Universidade de 
Lisboa, pelo EU-PolarNet - Connecting 
Science with Society e pelo Programa Po-
lar Português (PROPOLAR). O simpósio 
encontra-se também integrado no con-
junto de eventos da rede de coordena-
ção nacional PERIN - Portugal in Europe 
Research and Innovation Network. A Rede 
Espaço que pretende desenvolver estra-
tegicamente atividades de ensino, investi-
gação e inovação, e empreendedorismo 
na área do Espaço e dos Ambientes Ex-
tremos promove agora, na Universidade 
de Lisboa e na transdisciplinaridade das 
suas 18 Escolas e áreas de saber, este 
simpósio focado nas mudanças ambien-
tais nas regiões polares. O simpósio tem 

como público-alvo investigadores e es-
tudantes e todos aqueles com interesse 
na investigação polar. Aproveitando a 
realização das reuniões dos consórcios 
internacionais EU-PolarNet, Arctic Re-
search Icebreaker Consortium (ARICE) e 
European Polar Board (EPB) que se reali-
zarão em Lisboa, será possível conhecer 
a estratégia europeia para a investigação 
polar, e em particular, de Espanha e Por-
tugal, bem como perceber os desafios 
e as oportunidades das ciências polares. 
O AIR Centre apresentará a sua estra-
tégia sobre a ligação das regiões polares 
ao Atlântico. Serão apresentados os de-
senvolvimentos da ciência polar nacio-
nal nos últimos dez anos e perspetivas 
para o futuro, com o objetivo de abrir 
portas e desenvolver sinergias para no-
vas oportunidades de investigação, em 
particular para novas equipas, jovens in-
vestigadores e estudantes.

Programa

9:30 abertura

10:00 International challenges and opportunities in Polar research

Antje Boetius, (AWI)

10:30 Significance of Polar research for Spain

Antonio Quesada, (CPE)

11:15 Coffee break

11:45 EU Polar research Strategy: actions and objectives

Attillio Gambardella, (Comissão Europeia)

12:00 EU-PolarNet’s strategic research planning efforts

Nicole Biebow, (AWI)

12:15 Strategy of the AIR Centre and Polar interactions with 
the atlantic
Joaquín Hernandez Brito, (AIR Centre)

12:30 Terrestrial Multidisciplinary distributed Observatories for the 
Study of Arctic Connections (T-moSaiC) 

João Canário, (CQE/IST - ULisboa)

12:45 Portuguese research in the Polar regions

Gonçalo Vieira, (CEG/IGOT - ULisboa)

13:00 Encerramento

moderadora: maria Teresa Cabrita, (CEg/IgoT - ULisboa)
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