Sociedade Portuguesa de Ecologia
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2010
Iniciativas e projectos:
Organização do 12.º Encontro Nacional de Ecologia, que teve lugar no Porto (Biblioteca Almeida
Garrett, Palácio de Cristal), entre os dias 18 a 20 de Outubro de 2010. Parceria com a comissão
organizadora local a cargo do ICBAS e o CIIMAR. Total de participantes: 134. Total de
comunicações: 98.
Preparação do lançamento da revista científica online Ecologi@. Utilização da plataforma WEB da
SPECO. Edição Quadrimestral. Primeira edição dedicada ao tema da Biodiversidade. Secções
inclusas:
Editorial,
Destaques,
Entrevista,
Artigos de opinião,
Artigos de divulgação,
Artigos de revisão,
Artigos cientificos,
Teses e projectos.
Curso de Restauração Ecológica de Sistemas Dunares (em parceria com a Universidade de
Sevilha). Teve lugar de 3 a 5 de Março de 2010 em Lisboa, Ericeira, Comporta e Tróia. O curso
teve um total de 50 formandos.
Preparação da 2.ª Edição do Curso de Restauração Ecológica de Sistemas Dunares a ter lugar
em 18 a 21 de Maio de 2011.
Primeiros contactos para a preparação do 1st Annual Mediterranean Dendroecological Course, a
ter lugar em Outubro de 2011, Coimbra.
Primeiros contactos para a preparação do Curso Sobre Isótopos Estáveis, em Lisboa, com data
ainda a definir.
Preparação da Reunião da European Ecological Federation, que terá lugar em Lisboa a 29 de
Março de 2011.
Preparação da participação e divulgação 12.º Congresso Europeu de Ecologia, reunião anual da
European Ecological Federation a realizar de 25 a 28 de Setembro de 2011 em Ávila. Definição e
preparação das 2-3 sessões temáticas para o congresso: Propostas: Long Term Monitoring ad
Research; Application of stable isotopes in ecology; Ecological Bioindicators. Nesse evento terá
lugar o 13.º Encontro Nacional de Ecologia da SPECO.
Rede LTER Portugal:
Apresentação da Rede LTER-Portugal (importância, enquadramento e evolução) nas IV Jornadas
de Biologia de Conservação, organizadas pela Associação Aldeia em Campo Maior a 27 de Março
de 2010. Apresentação a cargo de Luis Gaspar.
Presença da Vice-Presidente da SPECO na reunião da sub-comissão LTER-Europe que teve lugar
em Varsóvia a 31 de Maio de 2010.
Preparação da representação para a reuniões da Comissão Internacional, que teve lugar de 30
de Agosto a 3 de Setembro de 2010, em Israel.
Preparação da representação na próximas reuniões da Comissão Internacional no Japão, em
2011.
Apelo à participação dos responsáveis dos vários sítios LTER em Portugal no trabalho sobre
“Ecosystem services across LTER-Europe sites” a ser coordenado por Jan Dick (UK), segundo
proposta na reunião ILTER em Israel (2010).

Sociedade Portuguesa de Ecologia
Canditaturas:
Elaboração da Candidatura ao Fundo de Apoio à Comunidade Científica 2010 da Fundação para a
Ciência e Tecnologia, no âmbito do apoio às Sociedades Cientificas. Valor atríbuído de 1500,00
€.
Candidatura ao Fundo EDP Biodiversidade 2010 como instituição líder (com 5 instituições
parceiras) com o projecto: “Valorização de uma paisagem cultural: explorando as várias
dimensões do montado e sobreirais na Serra de Grândola”. A candidatura não foi vencedora.
Comunicação externa:
Actualização dos conteúdos da página de internet. Divulgação regular de campanhas
pertinentes, nacionais e internacionais, para a promoção da Ecologia. Divulgação dos cursos de
Formação Avançada em Ecologia nos quais os sócios da SPECO têm descontos. Actualização de
um calendário online que permita aos utilizadores a planificação atempada dos eventos
relevantes em Ecologia nos quais poderá participar, disponibilizando informação como
seminários, conferências e congressos (Nacionais e Internacionais).
Continuação da edição de uma folha informativa em formato digital, distribuída aos sócios com
uma periodicidade mensal. A Folha Informativa inclui os seguintes conteúdos: Editorial;
Destaque (em que incluem as actividades desenvolvidas pela SPECO, projectos relevantes para
participação dos sócios, relatórios, concursos, inquéritos, etc); Agenda Nacional; Agenda
Internacional; Livros em Destaque; Sites em Destaque; Formação e Workshops (Nacional e
Internacional); Projectos em Consulta Pública; Programas em Consulta Pública; Datas relevantes
para a Ecologia.
Actividades gerais e Gestão da SPECO:
Gestão dos associados:
Actualização permanente da base de dados dos sócios,
Gestão das quotas e emissão de facturas,
Resposta a pedidos de informação dos sócios da SPECO,
Actualização da base de dados com os elementos relativos aos novos sócios da SPECO.
Divulgação das actividades da SPECO junto dos meios de comunicação, e das instituições
públicas relacionadas com o Ambiente e a Educação e junto das ONGs de Ambiente.
Comunicação institucional das actividades da SPECO a diversas instituições através das
plataformas Web disponibilizadas para o efeito, nomeadamente ao Inquérito às Organizações
Não Governamentais, da responsabilidade do INE e portal SIRAPA/E-SIPO da responsabilidade
da Agência Portuguesa do Ambiente.
Renovação da Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, da Fundação para a Ciência e a
Tecnologioa, para o apoio à Implementação da Rede LTER e restantes actividades da SPECO.
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