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Destaque:
ECOLOGl@ - Revista Online da SPECO
A proposta prévia da estrutura da revista online
ECOLOGI@ inclui os seguintes campos:
Artigos de revisão
Artigos de opinião
Artigos científicos
Resumos de teses e projectos
Temas de divulgação em ecologia
Entrevistas a personalidades
A publicação está disponível no nosso site a
partir do final do ano.
Caso considerem que poderão ser incluídos
outros campos além dos referidos,
agradecemos as vossas sugestões, enviandoas para o nosso mail.
Concurso: Guias para o consumo
sustentável: YouthXchange

Agenda nacional:
Conferência: International
Conference on Ecohydrology
and Climate Changes EcoHCC'09 (10 a 12 de
Setembro). Tomar. +info
Congresso: 1.º Congresso
Lusófono de Ambiente e
Energia. (20 a 22 de Setembro)
Estoril. +info
Agenda internacional:
Congresso: 10th International
Congress of Ecology (16 a 20
de Agosto). Brisbane Austrália. +info
Conferência: ROTIFERA XII Symposium on Biology,
Ecology and Aquaculture of
Rotifers (16 a 21 de Agosto).
Berlim - Alemanha +info
Conferência: World Water
Week (16 a 22 de Agosto).
Estocolmo - Suécia +info

A SPECO oferece 10 guias para o consumo
sustentável aos primeiros 10 estudantes da
Universidade de Lisboa que nos escrevam
respondendo à seguinte questão: Em que ano
foi constituída a SPECO? Deverão enviar as
respostas para o nosso mail. Iremos contactar e
distribuir os guias aos vencedores do concurso
em Setembro. Os guias YouthXcange foram
gentilmente cedidos pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente / UNESCO.
Promover a Mobilidade Sustentável Programa Gulbenkian Ambiente

Congresso: 2nd European
Congress of Conservation
Biology (1 a 5 de Setembro).
Praga - República Checa.
+info
Conferência: Land and Water
Degradation (6 a 9 de
Setembro). Magdeburgo Alemanha. +info
Conferência: River Basin
Management (7 a 9 de
Setembro). Marfa - Malta.
+info
Conferência: World Resources
2009 (15 a 16 de Setembro).
Davos - Suiça. +info

Até 30 de Setembro, estão abertas as
candidaturas ao concurso Promover a

Conferência: 1st Joint PSESETAC Conference on

Mobilidade Sustentável inserido no Programa
Gulbenkian Ambiente. Este concurso visa
estimular os projectos que promovam a
mobilidade sustentável, garantindo princípios de
defesa do ambiente e de estimulo à coesão
social. Aceda ao Regulamento e ao
Formulário de Candidatura. + info.

Ecotoxicology (16 a 19 de
Setembro). Cracóvia - Polónia.
+info

Conferência: 5th International
Conference on the Impact of
Environmental Factors on
Health (21 a 23 de Setembro).
New Forest - Reino Unido.
+info

Climate Science Report 2008 - WRI
Desde 2005 o World Resources Institute (WRI)
publica anualmente um relatório das mais
relevantes descobertas cientificas e
tecnológicas, que ocorreram no ano anterior,
sobre o tema das Alterações Climáticas. O
último relatório, relativo a 2008 e publicado há
algumas semanas, poderá ser obtido aqui.

Conferência: OceanObs’09 (21
a 25 de Setembro). Veneza Itália. +info
Conferência: Implementation
and Enforcement of
Environmental Legislation (23
a 25 de Setembro). Sibiu Roménia +info

Intervenção:
Inquérito relativo à obtenção de dados para a
elaboração de relatórios de EIA e AAE
Promovido pelo Joint Research Center (CE),
este inquérito online pretende aferir as
dificuldades que os técnicos dos diferentes
países europeus sentem na obtenção de dados
referentes ao território para a elaboração de
relatórios de Estudos de Impacte Ambiental e
de Avaliação Ambiental Estratégica. O
contributo dos técnicos é importantíssimo e
poderá aceder ao inquérito aqui.

Conferência: CEM - 9th
International Conference and
Exhibition on Emissions
Monitoring (23 a 25 de
Setembro). Milão - Itália +info
Livros em destaque:
"Phenology of Ecosystem
Processes"

Revisão das Normas do Comércio Justo: O
uso de espécies locais

Asko Noormets

Springer

A Union for Ethical BioTrade é uma instituição
que agrupa organizações promotoras do
Comércio Justo de todo o mundo. Neste
momento encontra-se num processo de revisão
das normas aplicáveis para a certificação da
cadeia de valor do Comércio Justo. São vários
os critérios ambientais e sociais para a
certificação dos produtos. Entre vários
aspectos, um dos mais relevantes é o uso de
espécies autóctones de interesse comercial
cujas populações não estejam ameaçadas.
Desta forma, estas espécies podem ser
promovidas a nível local de uma forma
ambientalmente equilibrada, evitando-se ainda
a contaminação dos ecossistemas com
espécies exóticas. Esta organização solicita a
colaboração de pessoas dos vários cantos do
mundo com conhecimento de espécies
autóctones com valor comercial, e do seu
estatuto de conservação, para o processo de
revisão das normas para atribuição do selo de
Comércio Justo. Se tem conhecimentos nesta

Como consequência do fenómeno das
Alterações Climáticas é esperado um
impacto nos ciclos biogeoquímicos assim
como uma alteração nos ciclos fenológicos
de muitas plantas. Por outro lado, a própria
alteração dos ciclos fenológicos irá alterar
a distribuição temporal do aporte de
energia e de elementos químicos aos
ecossistemas. Esta livro refere os
possíveis impactos nesta relação sinérgica,
mas também as incertezas, dando um
especial destaque aos ciclo da água e do
carbono. São estudadas as implicações a
diferentes níveis, desde a anatomia das
plantas às alterações dos ecossistemas em
que se integram. Aquisição e Versão
Online
WEB:

Fostering Sustainable
Behavior

Este site surge na sequência de um livro

área, poderá colaborar acedendo aqui.

com o mesmo nome. Dividido em 5
grandes temas: Agricultura, Energia,
Transporte, Resíduos e Gestão de Água, o
portal inclui para cada um destes temas
uma base de dados de casos práticos de
projectos de sensibilização ambiental,
artigos, estratégias de actuação, e ainda,
fóruns de opinião com uma elevada
participação. Apresenta-se como uma
excelente ferramenta de apoio para quem
trabalha regularmente na preparação,
acompanhamento e avaliação de
actividades de sensibilização ambiental.
Nota:
Durante o mês de Agosto o escritório da
SPECO estará encerrado por motivo de
férias. Retomaremos a nossa actividade
normal no dia 1 de Setembro. Poderá no
entanto continuar a contactarmos e-mail
habitual. Os mails serão respondidos no
inicio de Setembro.

Formação e Workshops:

International Workshop on the Restoration of
Fish Populations. +info

1 a 4 de Set.

Düsseldorf Alemanha

OTEM - Optoelectronic Techniques for
Environmental Monitoring. +info

30 de Set. a 2
de Out.

Bucareste Roménia

Em discussão pública:
Projectos

Concelhos

Data limite

Informação

A1 Sublanço Carvalhos-Santo
Ovídio - Alargamento e
Beneficiação para 2x3 vias

Vila Nova de
Gaia

11 de Agosto

Locais de Consulta, Resumo NãoTécnico e outra informação

Empreendimento Turístico da
Mata de Sesimbra Sul

Sesimbra

13 de Agosto

Locais de Consulta: APA, CM
Sesimbra e CCDR-LVT. Resumo
Não-Técnico ainda não disponível
na internet

Reconfiguração da Barra do
Porto de Aveiro

Aveiro, Ílhavo

13 de Agosto

Locais de Consulta, Resumo NãoTécnico e outra informação

Ampliação da Pedreira de Areia
"Herdade do Catapereiro"

Benavente

18 de Agosto

Locais de Consulta, Resumo NãoTécnico e outra informação

Parque Eólico de São Bento

Alcobaça, Porto
de Mós,
20 de Agosto
Santarém

Locais de Consulta, Resumo NãoTécnico e outra informação

Ampliação da Pedreira n.º 6115
"Quinta da Bogalheira, n.º 1"

Torres Vedras

08 de
Setembro

Programa

Data limite

Informação

Locais de Consulta, Resumo NãoTécnico e outra informação

Documento
Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações

4 de Setembro

Deverá remeter as suas considerações para o
Secretariado Técnico do Comité Executivo da
Comissão para as Alterações Climáticas

Climáticas

(CECAC) através do endereço electrónico:
adaptar.clima@sg.maotdr.gov.pt ou para a
morada R. de São Domingos à Lapa, n.º 26,
1249-033 Lisboa.

Calendário Ecológico:
Agosto
3 de Agosto - Dia da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo
18 de Agosto - Dia do Parque Natural do Tejo Internacional
22 de Agosto - Dia da Reserva Natural das Lagoas de Sto. André e da Sancha
30 de Agosto - Dia do Parque Natural de Montesinho
Setembro
3 de Setembro - Dia da Reserva Natural das Berlengas
16 de Setembro - Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozono
20 de Setembro - Dia da Paisagem Protegida do Corno de Bico
22 de Setembro - Dia Europeu sem Carro
29 de Setembro - Dia do Instituto da Conservação da Natureza
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