CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
Com a participação do Prof. João Sentieiro, Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

CAMPANHA ANTÁRTICA 2011-12 | A MAIOR DE
SEMPRE E PELA PRIMEIRA VEZ COM LOGÍSTICA
ORGANIZADA POR PORTUGAL
17 de Novembro de 2011, 12h30
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território – Universidade de Lisboa
Avenida Prof. Gama Pinto – Cidade Universitária, 1649-003 LISBOA
(ao lado da Faculdade de Direito)

Pela primeira vez, o Programa Polar Português (PROPOLAR) organiza
uma campanha de investigação na Antártida com logística própria, enquadrada
num projecto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
A Campanha Antártica 2011-12 será pela apoiada por um voo entre o Chile
e a Antártida fretado pelo PROPOLAR e que transportará investigadores
portugueses e estrangeiros, iniciando-se desta forma o apoio português ao esforço
logístico internacional para a investigação na Antártida. A campanha integrará
investigadores do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa,
Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, CERENA – Instituto
Superior Técnico, Centro de Geofísica da Universidade de Évora, IPIMAR e
Instituto do Mar da Universidade de Coimbra. As equipas nacionais enquadram
ainda investigadores da Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos da
América e Suíça. A logística portuguesa contribuirá também para fortalecer
colaborações com a Bulgária, Chile, Coreia do Sul e Polónia. Estão envolvidos na
campanha 18 investigadores de instituições nacionais, o que a torna na maior
campanha portuguesa já realizada.
Na conferência de imprensa, que decorrerá na sequência da reunião de
campanha, apresentaremos uma síntese das actividades a realizar e responderemos
às questões postas pelos jornalistas. Estarão presentes na sessão os investigadores
portugueses envolvidos na missão. Será distribuído um press-kit com fotografias de
actividades realizadas no terreno em campanhas anteriores que poderão ser usadas
livremente para publicação.
Lisboa, 15 de Novembro de 2011
Gonçalo Vieira, Coordenador do PROPOLAR-2011
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