Relatório de Actividades 2015
SPECO – Sociedade Portuguesa de Ecologia

20 de Março de 2016

1- Organização/participação de/em eventos:






Preparação, organização e realização do 4º Congresso Ibérico de Ecologia (em parceria com a
AEET - Asociación Española de Ecologia Terrestre), que se realizou na Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, entre os dias 16 e 19 de Junho de 2015;
Preparação e realização da exposição comemorativa dos 20 anos da SPECO, que esteve
patente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, entre os dias 18 de dezembro de
2015 e 3 de fevereiro de 2016;
Preparação, organização e realização do Porto de Honra comemorativo do vigésimo aniversário
da SPECO e que serviu de inauguração da exposição “20 anos de SPECO”, de lançamento das
atividades “20 anos, 20 regiões, 20 iniciativas”, e para atribuição de louvores ao Professor Doutor
Fernando Catarino e à Professora Doutora Helena Freitas;
Preparação do calendário de atividades “20 anos, 20 regiões, 20 iniciativas”, realizadas em
parceira com diversas associações ligadas à área do ambiente.

2- Iniciativa LTER-Portugal




Pedido de articulação com outras propostas numa infraestrutura única, tendo sido criado o
consórcio PORBIOTA-E Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em
Biodiversidade, que integra o próprio PORBIOTA (liderado pela Universidade do Porto), a rede
LTER Portugal (liderada pela Universidade de Lisboa – FCUL). A rede ICOS (liderada pela
Universidade de Lisboa – ISA) e o Azores Bioportal (liderado pela Universidade dos Açores
Actualização do site da rede LTER Portugal e promoção do mesmo entre diversos grupos de
interesse: grupos de investigação, comunicação social, empresas, sociedade civil, etc.

3- Comunicação científica e formação




Actualização permanente do site da SPECO e comunicação através de redes sociais. Secções:
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Edição da revista científica online Ecologi@:

 Associação da Professora Doutora Manuela Morais, da Universidade de Évora, como coeditora da revista;
 Recolha, compilação, avaliação e edição dos conteúdos para publicação do seguinte:

Número 8: Tema livre. (Artigos já recebidos, faltando apenas a revisão pela comissão
científica e preparação da entrevista).



Comunicação através da plaformas online nas quais a SPECO se encontra registada,
nomeadamente, ao Inquérito às Organizações Não Governamentais, da responsabilidade do
INE, e portal SIRAPA/E-SIPO, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente;



Resposta ou reencaminhamento de questões relacionadas com Ecologia e Ambiente colocadas
pela sociedade.

4- Financiamento e Parcerias


Parcerias com diferentes associações e organizações ligadas ao ambiente, no âmbito da
organização do calendário de atividades “20 anos, 20 regiões, 20 iniciativas”, designadamente
das áreas académica (Universidade dos Açores, Grupo da Biodiversidade dos Açores,
CEF/Universidade de Coimbra, ICBAS, CIIMAR, CIMO-Centro de Investigação de
Montanha/IPB-Instituto Politécnico de Bragança, cE3c/Faculdade de Ciências de Lisboa,
CESAM/DBio-Universidade de Aveiro e MARE/FCT-UNL), institucional (Câmara Municipal de
Almada, Centro de Interpretação Ambiental de Viana do Castelo, Governo Regional da Madeira,
Câmara Municipal de Grândola e Centro de Ciência Viva do Lousa) e ONGAS (QUERCUS,
Sociedade Portuguesa de Botânica, Terraprima, Transumância e Natureza – Associação (ATN),
LPN, Tagis, Grupo Lobo, Parque Nacional da Peneda-Gerês (ICNF), Sociedade Portuguesa de
Entomologia (SPEN), Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) e Associação
Portuguesa de Lixo Marinho).

5- Administração 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;
Organização da sede da SPECO, arrumação e inventário de materiais e doação de números
antigos de Revistas de Biologia a instituições científicas;
Contratação de Sara Sousa como nova funcionária da SPECO em regime de part-time para
prestar apoio à Direcção, assegurar a relação com os sócios e dinamizar as atividades e
iniciativas da SPECO;
Início do processo de revisão do site;
15 de Março de 2016
A DIRECÇÃO DA SPECO

A Presidente

A Tesoureira

