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Caixa Geral de Depósitos 
Programa nova geração de cientistas polares 

 

 

EMPRESA 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é o banco público português.  

A Caixa Geral de Depósitos foi fundada em 1876 tendo sido estabelecida como um banco 

estatal cujas funções principais eram a recepção de depósitos e a gestão da dívida 

pública. Subsequentemente a sua actividade operacional foi alargada à banca de 

investimentos e de poupanças. Em 1988 constitui-se o grupo CGD com a tomada de 

participações maioritárias no Banco Nacional Ultramarino (BNU) e na Fidelidade que 

haviam sido transformadas em sociedades de capitais exclusivamente públicos. 

No ano de 1993 o banco alterou a sua designação para CGD, SA quando se transformou 

numa empresa de capitais exclusivamente públicos assumindo as características de um 

banco universal. 

 

PROJECTO 

No âmbito do Programa Caixa Carbono Zero 2010 – Estratégia CGD para as Alterações 

Climáticas, a Caixa apoia a Investigação Científica. 

O Programa Nova Geração de Cientistas Polares – Bolsas de Investigação, resulta de uma 

Parceria entre a Caixa Geral de Depósitos e o Comité Português para o Ano Polar 
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Internacional. Este programa contempla a atribuição de Bolsas de Investigação a Jovens 

Cientistas Polares, cujos estudos incidem sobre a Antárctida, versando temáticas distintas 

e estratégicas, todas elas relacionadas directamente com o problema das Alterações 

Climáticas – Criosfera e Alterações Climáticas; Ciências Biológicas; Física da Atmosfera. 

O Comité Português para o ano Polar é constituído por 10 investigadores de várias 

universidades nacionais – Universidade do Algarve, Universidade de Évora, ISPA e 

Universidade de Lisboa -, e tem como objectivos a dinamização da ciência polar e a 

criação de uma nova geração de cientistas polares portugueses. 

A criação de um programa de bolsas para jovens promove o desenvolvimento de massa 

crítica, a nível nacional, contribuindo para fortalecer significativamente a presença 

portuguesa em projectos chave do Ano Polar Internacional. 

As Bolsas atribuídas pela Caixa e pelo Comité Português para o Ano Polar vêm permitir a 

integração e a participação destes jovens cientistas nos trabalhos que as mais fortes 

equipas de investigação portuguesa estão a desenvolver no âmbito dos grandes projectos 

de ciência polar internacional. 

 

O ano de 2009 marca o arranque dos trabalhos científicos dos jovens bolseiros, que se 

desenvolverão ao longo dos próximos anos. 

Ao mesmo tempo arrancou, também, a maior Campanha Científica portuguesa, alguma 

vez levada a cabo na Antárctida, promovida pelo Comité Português para o Ano Polar 

Internacional.  

Temos uma meta até 2010. Caixa Carbono Zero. 

O Planeta Agradece. 

 

Para mais informações clique aqui: 

 www.cgd.pt/Site/Ano-Polar-Internacional/Pages/Jovens-Cientistas-Polares.aspx  
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