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Constituída em 2013 por reformulação da antiga Associação Portuguesa de
Paleoceanografia, a Associação Portuguesa de Oceanografia (APOCEAN) é
uma sociedade científica cujos principais objetivos são:

• O intercâmbio científico através de encontros e workshops;
• Diagnosticar e encontrar soluções para os problemas comuns a quem
investiga o oceano;
• Promover a interdisciplinaridade juntando cientistas de várias áreas;
• Apoiar a internacionalização da oceanografia portuguesa, interagindo com
associações similares de outros países e com organismos internacionais;
• Apoiar a divulgação para o público da investigação praticada em Portugal;
• Contribuir para uma melhor formação em oceanografia junto das
Universidades;
• Divulgar a importância social e económica do estudo dos oceanos;
• Promover uma visão atual, integrada e cientificamente fundamentada da
oceanografia;
• Participar na definição de políticas de investigação dos oceanos;
• Contribuir para a representação portuguesa em organismos internacionais
de investigação e exploração dos oceanos.

A associação está representada em instituições, Laboratórios e Unidades de
Investigação com atividade no domínio da Oceanografia ou em campos de
investigação ligados ao oceano. 

Este ano a APOCEAN promove o Encontro Nacional de Oceanografia, nos
dias 6 e 7 de Junho em Vieira de Leiria.

Esperamos por si!

APOCEAN
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Instruções para a submissão de resumos

A submissão de resumos deve ser feita até dia 18 de Abril, através do email
 

encontrooceanografia@gmail.com

e deve incluir:

Assunto: Resumo Apelido_Inicial_EO2022

Corpo do texto: (a) autor e instituição, (b) tema, (c) título e (d) tipo de
apresentação (Oral ou Poster)

Anexo: O nome do ficheiro deverá indicar “Apelido_Inicial_EO2022“. Se
submeter mais do que um resumo, inclua um número no final do nome do
ficheiro (ex. Apelido_inicial_EO2022-1). Cada autor inscrito pode submeter
no máximo dois resumos.

O modelo dos resumos pode ser descarregado aqui. 

Deverão ser cumpridos os padrões do modelo (máx. 2200 caracteres,
tipo/tamanho letra). Os resumos podem ser escritos em Português ou Inglês.

Trabalhos submetidos como apresentação oral poderão ser considerados
para poster. Resumos de autores que não estejam registados não serão
aceites.

Tipos de comunicações

Oral: Duração de 15 minutos (10 min. de apresentação + 5 min. de
discussão). Os participantes devem enviar a sua apresentação para o email
encontrooceanografia@gmail.com até dia 5 de Junho através de
wetransfer, além de a levar em suporte USB para o Encontro. O nome do
ficheiro deverá seguir o referido acima, “Apelido_Inicial_EO2022“.

Poster: O tamanho não deverá exceder a dimensão A1 (594 × 841mm).
Todos os autores terão 3 minutos para apresentarem um pitch sobre o seu
poster. Todo o material necessário para afixar o poster será fornecido pela
organização.
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Valor da inscrição

Os sócios deverão ter as quotas regularizadas até ao encerramento do
registo (26 de Abril). Em caso de dúvida, deverão contactar a direcção da
APOCEAN - mail.apocean@gmail.com - indicando como assunto
"Regularização quotas - Nome e Apelido".

As taxas de inscrição incluem alojamento, pequeno-almoço, três coffee-
breaks e refeições (2 almoços, 1 jantar) em regime buffet e com bebidas não
alcoólicas incluídas. O Hotel Cristal Praia Resort & Spa oferece ainda wi-fi
gratuito aos hóspedes, bem como o acesso à piscina interior climatizada.

O alojamento é em regime de quarto duplo, mas caso pretenda quarto
individual será aplicada uma taxa adicional de 25€. No caso de preferência
por quarto duplo, e na ausência de indicação de companheiro de quarto, a
organização reserva-se ao direito de distribuir os participantes pelos
quartos.

Caso pretenda levar um acompanhante (inclui 1 noite, pequeno-almoço, 2
almoços e 1 jantar), a taxa acrescida será de 100 €. Caso pretenda passar o
fim-de-semana anterior aos dias da conferência, o hotel fará um desconto
promocional. Neste caso, contacte diretamente o Hotel por email -
comercial2@hoteiscristal.pt - para mais informações, referindo que
participará no Encontro.
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Datas importantes

Registo

O registo deverá ser realizado até dia 26 de Abril, através do preenchimento
deste formulário.

O pagamento deverá ser realizado para a APOCEAN, através de transferência
bancária, e o comprovativo da transferência com a referência EO2022-Nome
e Apelido deverá ser enviado para encontrooceanografia@gmail.com.
 
Conta: 0000 8604 7440
IBAN: PT50 0007 0000 0008 6047 4402 3
SWIFT/BIC: BESCPTPL

Os estudantes deverão anexar uma cópia do comprovativo de matrícula,
cartão de estudante ou declaração do orientador.

Forma de pagamento

https://apocean.wordpress.com/inscricoes/encontro-de-oceanografia-2022/
mailto:encontrooceanografia@gmail.com


A APOCEAN irá apoiar um número limitado de estudantes/bolseiros, que
possam eventualmente ter limitações financeiras à sua participação.

Este apoio apenas será concedido a quem for apresentar um trabalho (oral
ou poster) e irá traduzir-se na isenção do pagamento da inscrição do
Encontro. 

Os interessados deverão enviar um email à direção
(mail.apocean@gmail.com), até 20 de Abril, com a fundamentação do
pedido, um CV curto (máx. 2 páginas) e a descrição do trabalho que irão
apresentar.

Apoio a jovem cientista

Prémio

Podem candidatar-se investigadores em fase de Doutoramento ou
PosDoc;

Dirá respeito a um trabalho publicado depois de Janeiro de 2020 em que
o candidato seja o primeiro autor. Poderá incidir sobre qualquer área da
oceanografia, mas a sua relevância, quer a nível da qualidade científica,
quer para a nossa região ou para a comunidade Oceanográfica
Portuguesa será considerada;

O "Fator de Impacto" da revista onde foi publicado será também um
critério de avaliação;

A candidatura poderá ser feita pelo próprio ou por uma terceira pessoa;

Incentiva-se também a submissão de candidaturas ao prémio da APOCEAN,
até 26 de Abril.

Regulamento:
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Alojamento e como chegar

Este ano o Encontro de Oceanografia 2022 realizar-se-á na Praia da Vieira
de Leiria, uma antiga praia de pescadores onde ainda hoje é possível
assistir à famosa arte Xávega e observar as embarcações tradicionais. Todos
os dias durante o verão, se o mar o permitir, os pescadores vão ao mar e
voltam com as redes cheias de peixes...

Com um extenso areal, esta praia reúne ainda excelentes condições para a
prática de desportos aquáticos e é possível desfrutar das várias esplanadas
sobre a areia, dispersas ao longo da marginal, que convida à prática de
passeios e caminhadas, tendo o mar como paisagem.
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O trabalho deverá ser enviado em PDF, aquando da submissão do
resumo e o autor deverá claramente especificar que deseja participar no
concurso;

O trabalho deverá ser enviado em conjunto com um pequeno texto (2 ou
3 parágrafos) em que deve ser referida/defendida a sua relevância;

Terminado o prazo de receção, a Comissão Organizadora do Encontro de
Oceanografia 2022, em conjunto com a Direção da APOCEAN, nomeará
um júri de avaliação, tendo em conta as áreas de especialidade dos
trabalhos propostos;

O candidato terá de estar presente no Encontro de Oceanografia 2022 e
apresentar o respetivo trabalho;

O prémio consiste no apoio a uma participação em conferência até 500
euros;

A decisão do júri será final, não havendo lugar a reclamações;

Casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do
júri.



© on-centro

© António Andrade, tripadvisor

© cm-mgrande.pt

© mundoportugues.pt

O Hotel Cristal Vieira Praia & SPA é um magnífico empreendimento
turístico situado entre o mar da Praia da Vieira e a segunda maior extensão
de pinheiros da Europa, o Pinhal de Leiria. Está localizado em frente da praia
e dispõe de 97 quartos e 65 Villas que são uma réplica das casas ancestrais
piscatórias. É sem dúvida um ex-libris da hotelaria em Portugal!

© Cristal Hotéis
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Clique na imagem abaixo para obter direções mais detalhadas a partir do
seu ponto de origem.

A boleia para o Encontro não precisa de um polegar estendido!!

Uma vez que o local do evento não tem expresso ou comboio diretos,
decidimos criar a possibilidade de partilha de boleias. A ideia é: uma
pessoa que se desloque através de expresso para Leiria ou Vieira de Leiria,
poderia apanhar boleia até à praia da Vieira com algum participante que ali
passasse. Caso seja esse o seu caso ou se tiver lugares a mais no seu carro,
por favor coloque as suas informações no ficheiro.
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ORGANIZAÇÃO:
 

APOCEAN - associação Portuguesa de Oceanografia
Email: encontrooceanografia@gmail.com

COMISSÃO ORGANIZADORA:
 

Aline Mega (IPMA, CCMAR)
Andreia Rebotim (IPMA, CCMAR)

Dulce Oliveira (IPMA, CCMAR)
Rita Pires (IPMA, CIIMAR)

MAIS SOBRE O ENCONTRO EM: 
APOCEAN.WORDPRESS.COM
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