12ª Assembleia de Delegados EYCN

Realizou-se de 4 a 7 de Maio de 2017 em Heraklion, Creta (Grécia), o décimo
segundo encontro dos delegados/representantes nacionais do European Young
Chemists’ Network (EYCN) no qual o Grupo de Químicos Jovens (GQJ) da Sociedade
Portuguesa de Química (SPQ) se fez representar por João Borges (atual membro da
direção do GQJ), David Conceição e Diana Ferreira (membros da direção cessante do
GQJ). Esta assembleia foi organizada pela Associação de Químicos Gregos em
conjunto com o Departamento de Química da Universidade de Creta e contou com a
presença das seguintes sociedades e respetivos representantes nacionais: Fernando
Gomollón-Bel (Royal Society of Chemistry of Spain – RSEQ, Espanha), Alice Soldà e
Federico Bella (Italian Chemical Society – ICS, Itália), Nikita Bhalla e Saul Moorhouse
(Royal Society of Chemistry – RSC, Reino Unido), Michael Terzidis e Vassilios Binas
(Association of Greek Chemists – AGC, Grécia), João Borges, David Conceição e
Diana Ferreira (Grupo de Químicos Jovens da Sociedade Portuguesa de Química –
SPQ, Portugal), Yacintha Vermeer, Menno de Waal e Patrick Van Vliet (Royal
Netherlands Chemical Society – KNCV, Holanda), Emanuel Ehmki, Julian Dutzler e
Miguel Steiner (Austrian Chemical Society – GOCH, Austria), Cornel Fink (Swiss
Chemical Society – SCS, Suiça), Alexandru Pirvan e Oana Madalina Fronoiu
(Romanian Chemical Society – SChR, Roménia), Sebastian Sobottka e Torsten John
(German Chemical Society – GDCh, Alemanha), Magnus Johnson (Swedish Chemical
Society – SCS, Suécia), Mark Kelada (Institute of Chemistry of Ireland – ICI, Irlanda),
Jelena Lazic (Serbian Chemical Society – SCS, Sérvia), Hanna Makowska e Justyna
Piechocka (Polish Chemical Society – PTChem, Polónia), Camille Oger (via skype) e
Victor Mougel (French Chemical Society – SCF, França), Ksenia Otvagina e Ilya
Vorotyntsev (Mendeleev Russian Chemical Society – MRCS, Rússia), Tiina Sarnet
(Finnish Chemical Society – FCS, Finlândia), Steven Vanuytsel e Thomas Vranken

(Royal Flemish Chemical Society – KVCV, Bélgica). A assembleia contou ainda com a
participação de empresas, nomeadamente da Evonik Industries (Alemanha) tendo
como representantes Daniel Berndt e Matthias Kleff, assim como com a participação
da European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) por
intermédio do atual presidente, Professor David Cole-Hamilton.
A 12ª assembleia de delegados do EYCN iniciou-se com uma apresentação
breve das atividades desenvolvidas pelo EYCN e por cada sociedade nos respetivos
países desde a última assembleia. Seguiu-se uma apresentação sobre o International
Young Chemists Network (IYCN) e suas atividades/projetos por Ilya Vorotyntsev
(Mendeleev Russian Chemical Society – MRCS, Russia).
Posteriormente, Fernando Gomollón-Bel (Royal Society of Chemistry of Spain –
RSEQ, Espanha) deu a conhecer o orçamento, relatório de contas e projetos do
EYCN. Os 4 atuais líderes das equipas do EYCN, respetivamente Torsten John (The
External Communications Team), Emanuel Ehmki (The Membership Team), Oana
Madalina Fronoiu (The Scientific Team), e Michael Terzidis (The Network Team)
apresentaram as atividades e iniciativas levadas a cabo. Seguiram-se discussões e
partilhas de ideias dos delegados presentes na assembleia com os líderes das
equipas com o intuito de maximizar o desempenho de cada equipa e incrementar a
visibilidade do EYCN junto dos químicos jovens.
Daniel Berndt e Matthias Kleff fizeram uma apresentação das atividades da
Evonik Industries e projetos conjuntos desenvolvidos com o EYCN.
O professor David Cole-Hamilton, atual presidente da EuCheMS, fez uma
apresentação sobre a EuCheMS e suas atividades. De seguida, foram apresentadas
candidaturas para o novo corpo diretivo do EYCN para os anos 2017-2019.
Apresentaram candidaturas os seguintes delegados: Alice Soldà (Itália), Ksenia
Otvagina (Rússia), Victor Mougel (frança), Hanna Makowska (Polónia) e Jelena Lazic
(Sérvia). Como os candidatos não formalizaram a candidatura a nenhum cargo
específico, seja de presidente ou de líder de equipa do EYCN, decidiu-se por
unanimidade adiar a decisão relativamente à eleição do novo corpo diretivo do EYCN
para o período 2017-2019 para o dia seguinte, dia 6 de Maio de 2017.
Nikos Kazantzakis fez uma apresentação das atividades e produtos
desenvolvidos pela empresa “Cretanthos” (Grécia).
Fernando Gomollón-Bel (Espanha), atual presidente do EYCN, fez uma
apresentação sobre as atividades e projetos a desenvolver no âmbito do 7th EuCheMS
Chemistry Congress (ECC), a decorrer de 26 a 30 de Agosto de 2018 em Liverpool
(UK). Teve ainda lugar um brainstorming, envolvendo todos os delegados presentes na

assembleia, com o intuito de tornar mais apelativo o programa do evento e,
simultaneamente, atrair cada vez mais químicos jovens. Vários delegados
voluntariaram-se para fazer parte da Comissão Científica Organizadora do 7th ECC
por via do EYCN, no qual se incluiu o GQJ-SPQ por intermédio do delegado João
Borges.
Foram apresentadas as candidaturas para o novo corpo diretivo do EYCN para
o período 2017-2019 e de seguida John Kelly apresentou as atividades do Younger
Chemist Committee da American Chemical Society (ACS, Estados Unidos da
América). Discutiram-se as iniciativas e projetos implementados assim como os
“segredos” do sucesso alcançado pelo YCC e como poderão ser implementadas essas
iniciativas ao nível do EYCN.
Posteriormente foi votado o novo corpo diretivo do EYCN para o período
2017-2019, cuja disposição é agora a seguinte:
- The Chair: Alice Soldà (Itália)
- The Secretary: Torsten John (Alemanha);
- The Membership Team Leader: Jelena Lazic (Sérvia);
- The External Communications Team Leader: Ksenia Otvagina (Rússia);
- The Network Team Leader: Victor Mougel (França);
- The Scientific Team Leader: Hanna Makowska (Polónia);
O presidente cessante do EYCN (Fernando Gomollón-Bel, Espanha) irá atuar
como conselheiro do novo presidente do EYCN durante o período 2017-2019.
Após a eleição da nova direção do EYCN, seguiram-se vários grupos de
discussão envolvendo os delegados representantes das diferentes sociedades e os
líderes das equipas do EYCN eleitos com o intuito de definir a que equipa ficaria
associado cada delegado e respetiva sociedade. Ficou decidido que João Borges
(GQJ-SPQ), integrará a The Network Team para o período 2017-2019.
De seguida, foram apresentadas 3 candidaturas para a organização da 13ª
Assembleia de Delegados do EYCN a ter lugar em 2018. Tiina Sarnet (Finlândia)
propôs a organização da próxima assembleia de delegados em Helsínquia (Finlândia),
Federico Bella (Itália) em Turim (Itália) e Hanna Makowska (Polónia) perto de Poznan
(Polónia). O local e a data da próxima assembleia de delegados está ainda por
determinar e será decidido a curto prazo por votação.
Foram ainda discutidos os “pros” e “deltas” da presente assembleia. Para tal,
todos os delegados presentes na assembleia deram a conhecer a sua opinião sobre o

que correu bem e o que correu menos bem na presente assembleia e poderá ser
melhorado tendo em vista assembleias futuras. Antes de finalizar a 12ª assembleia de
delegados, seguiram-se fotos individuais de cada delegado, das diferentes equipas e
do novo corpo diretivo do EYCN, assim como uma fotografia conjunta de todos os
delegados presentes na 12ª Assembleia de Delegados do EYCN.
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