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Nova Página da 

Unicam 
   

Na nova página web da 

UNICAM pode encontrar 

variada e importante 

informação. 

Esta começa a ser a nossa 

plataforma de anúncio dos 

Seminários e Webcasts 

disponíveis, pelo que 

sugerimos a consulta 

contínua da mesma. 

Adicionalmente,  pode 

encontrar Links para 

aplicações nas áreas de GC-

GCMSMS-HPLCMS- 

Cromatografia Iónica. Uma 

nova plataforma  chamada 

AppsLab da Thermo 

Scientific o pode ajudar a 

encontrar  aplicações e 

métodos instrumentais em 

diversas áreas de Análise  

como Ambiental, 

Segurança Alimentar ou 

Forense.  

Veja MAIS  acerca da 

APPSLAB 

 

Carta do Editor 
Feliz Natal 2015…! 

Um ano de muita atividade …e esperamos muito mais 

para o próximo! Contem connosco! 

Saudamos a todos os nossos 

amigos e clientes neste 

próxima Natal que se 

avizinha. E também 

desejamos os votos dum 

próspero 2016, que já está ai 

ao dobrar da esquina.  

Trabalhamos bastante neste 

ano para poder fazer chegar 

até vocês todas as novidades 

tecnológicas que nos foram 

apresentando durante o ano 

2015. Tivemos também a 

oportunidade de as mostrar 

aos nossos utilizadores em 

Portugal em diferentes 

sessões de Seminários, em 

diferentes cidades do país. 

(Pode ver mais sobre estas 

atividades na nossa página 

de Seminários). Gostamos de 

contar com a presença de 

alguns colegas da Thermo 

Scientific nestes eventos, e 

de poder rever alguns deles. 

Destacamos ainda as 

apresentações feitas por 

alguns dos utilizadores de 

equipamentos da Thermo 

Scientific.  

Neste ano de 2015, e como 

vem sendo hábito,  a 

UNICAM disponibiliza 

uma donativo para uma 

Instituição de caridade.  

Este ano o nosso aporte será 

para a Instituição 

“Irmãzinhas do Pobres”, 

para com a qual esperamos 

contar com o vosso suporte. 

Um Feliz Natal! 

Daniel Ettlin 

 

 

A UNICAM  Sistemas Analíticos Lda. foi designada pela Thermo 
Scientific para a distribuição comercial de equipamentos, 
consumíveis, e Assistência Técnica da sua Linha de Cromatografia 
Iónica (Ex-DIONEX)  
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