7ª Assembleia de Delegados EYCN

De 6 a 9 de Maio de 2012 realizou-se em Aveiro a 7ª Assembleia de Delegados do EYCN.
Esta Assembleia reuniu 29 Químicos Jovens, 2 representantes da indústria e patrocinadores da
assembleia (EVONIK Industries - Matthias Kleff e Sonja Krawczyk) e o consultor do EYCN (David
Ward da Ward Consulting). Os delegados vieram em representação das suas Sociedades
Nacionais, sendo que estiveram presentes os seguintes países: Portugal, Espanha, França, Bélgica,
Holanda, Alemanha, Hungria, Polónia, Reino Unido, Irlanda, Roménia, Sérvia, Rússia, Suiça,
Suécia, Israel. A Assembleia contou ainda com a participação especial de representantes do
Younger Chemists Committee (YCC) da American Chemical Society (ACS) e com a presença de
Constance Ward, fundadora do Thought Leader Zone, que dirigiu uma sessão sobre a
dinamização da imagem e missão do EYCN.
A Assembleia permitiu discutir e organizar o plano de acção do EYCN durante o próximo
ano. Os principais assuntos abordados foram:
Apresentação resumida das actividades desenvolvidas por cada sociedade membro do
EYCN desde Abril de 2011 (data da última reunião de delegados), de forma a poder haver um
intercâmbio de actividades organizadas em cada país;
Votação da inclusão dos grupos de químicos jovens das sociedades de Israel e Bélgica
(aprovadas por unanimidade);
Organização dos detalhes finais das sessões do EYCN no 4th EuCheMS Chemistry
Congress, a realizar de 26 a 30 de Agosto de 2012 em Praga, República Checa. O EYCN terá a seu
cargo a organização científica de sete blocos, distribuídos por três dias. As actividades são
totalmente direccionadas para os jovens químicos europeus e incluem workshops sobre
entrevistas de emprego, a criação e apresentação de CVs, feiras de emprego, formação sobre
escrita de projectos e propostas, utilização de redes sociais na divulgação do CV e ainda uma
sessão sobre questões éticas em ciência;
Reestruturação das equipas de trabalho do EYCN, com a criação de quatro principais
áreas de acção: "External Communications Team", "Membership Team", "Scientific Team" e
"Network Team".
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