Agenda ICES SCIENCE DAY 2019 7 Junho
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Boas vindas (Manuela Azevedo, delegada de Portugal no ICES)
Introdução sobre o funcionamento do ICES
(Manuela Azevedo, delegada de Portugal no ICES)
O que é o aconselhamento do ICES, ACOM, e como é prestado
(Maria de Fátima Borges, membro português do ACOM)
O que é o comité de ciência do ICES, SCICOM, para que serve e quais são
as publicações do ICES (Antonina dos Santos, membro português do SCICOM)
Plano de Ciência do ICES 2019 – 2024
(Antonina dos Santos, membro português do SCICOM)
Estudos dos ecossistemas marinhos (Agostinho Antunes, Prof. auxiliar da U.
do Porto e responsável do Evolucionary genomics and bioinformatics no CIIMAR)
Planeamento, gestão e política dos oceanos (Catarina Frazão Santos,
Investigadora Auxiliar na Faculdade de Ciências da U. Lisboa)
Conservação e gestão dos recursos marinhos com recurso a sistemas de
observação eﬁcientes (Margarida Castro, Prof. Associada da U. do Algarve e
investigadora no CCMAR)
Desenvolvimento tecnológico e o uso de tecnologias para observação
oceânica (Eduardo Silva, Prof. no Inst. Sup. Eng. do Porto e coordenador da
unidade de robótica no INESCTEC)
Aquacultura (Ricardo Calado, Investigador Principal na U. de Aveiro)
Economia e gestão dos recursos marinhos
(Renato Rosa, Prof. Auxiliar na Nova School of Business and Economics)
Almoço
Painel de discussão sobre “Como a ciência produzida em Portugal poderá
beneﬁciar de uma melhor participação no ICES?”, com a participação de
Henrique Queiroga, Vanda Brotas, Ester Serrão e Maria de Fátima Borges,
moderado por Antonina dos Santos.
Painel de discussão sobre “Que mecanismos ﬁnanceiros e/ou outros
poderão existir de modo a assegurar uma melhor e maior participação da
comunidade cientíﬁca portuguesa no ICES?” com a participação e
representantes do Ministério do Mar, Secretaria de Estado das Pescas, FCT,
Programa Operacional Mar2020 e DGPM, moderado por Maria Ana Martins
(delegada de Portugal no ICES).
Coffee break
Encerramento.

