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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2009 

 

Reformulação administrativa e logística 

 

1. Substituição da Bolseira de Gestão de Ciência e Tecnologia (Filipa Lacerda) pelo Bolseiro 

Luís Gaspar com vista a dar apoio à implementação da Rede LTER Portugal e prestar 

assessoria à gestão e administração da Sociedade.  

 

2. Reorganização e dinamização da sede da SPECO através do estabelecimento de um horário 

diário de atendimento regular (10h – 18h), da gestão dos arquivos antigos, do inventário de 

todos os equipamentos e materiais da SPECO e da transferência de dados dos equipamentos 

informáticos obsoletos para os mais recentes. 

 

3. Actualização dos conteúdos da página de internet, criando uma dinâmica regular de 

divulgação das actividades e assinalando diversas iniciativas de interesse para os sócios. 

Criação de uma plataforma online de resposta a dúvidas relacionadas com ambiente e 

ecologia. 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 tenham descontos. Criação 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). 

 

4. Criação de uma Folha Informativa em formato digital, que é distribuida aos sócios com uma 

periodicidade mensal, podendo o arquivo destas divulgações ser consultado on line no site da 

SPECO. 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 

 

1. 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. 
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2. Promoção de contactos com diversas entidades públicas e privadas para angariação de 

subsídios para continuação das actividades planeadas nomeadamente as relacionadas com a 

implementação da rede LTER Portugal (ver ponto 5) e a participação na reunião anual da EEF 

a realizar de 25 a 29 de Setembro de 2011 em Ávila, na qual a SPECO estará representada 

pela Presidente e membro da actual direcção da EEF. 

 

A SPECO candidatou-se ao Fundo de Apoio à Comunidade Científica (FACC), da Fundação para 

a Ciência e Tecnologia, no âmbito ao apoio às Sociedades Cientificas, para aquisição de 

material para comunicação de conteúdos científicos, nomeadamente folhetos e equipamento 

apropriado. No âmbito do apoio concedido, foram contratados o design e impressão dos 

folhetos, adquirido um videoprojector e uma tela de projecção. 

 

3. Angariação de sócios através dos meios convencionais e também através da internet no 

site da SPECO, onde constam as actividades da sociedade.  

 

4. Actuação junto dos sócios com vista à actualização do pagamento de quotas 

 

5. Rede LTER Portugal: 

 

a) preparação e apresentação de uma proposta para selecção dos primeiros sítios a 

integrar a rede LTER Portugal, a qual foi apresentada à Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT) em Abril. Em resultado desta proposta a FCT decidiu criar 

capacitação nacional para a rede LTER Portugal ao abrir um concurso específico para 

projectos de monitorização e investigação ecológica de longo-prazo, tendo a SPECO 

participado na elaboração do Edital do Concurso. No final de Outubro um painel de 

avalição internacional e independente seleccionou 4 propostas de criação de sítios 

LTER: 

 

 Montado Alentejano (Instituição proponente: Centro de Biologia Ambiental 

(CBA), Universidade de Lisboa) 

 Ria de Aveiro (Instituição proponente: Universidade de Aveiro) 

 Vale do Sabor (Instituição proponente: Centro de Investigação em 

Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), Universidade do Porto) 

 Estuários do Minho, Mondego e Mira (Instituição proponente: Instituto do Mar 

(IMAR), Universidade de Coimbra) 

 

b) preparação e apresentação de uma proposta à Fundação Luso-Americana para o 

Desenvolvimento (FLAD) para apoio à SPECO enquanto entidade promotora da Rede 

LTER Portugal. Esta proposta foi dividida em três secções independentes e com 

diferentes objectivos: 
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(1) deslocação à Sede da Rede LTER-USA (Albuquerque, New Mexico)  e a três 

dos sítios LTER para troca de ideias sobre a gestão da rede e da informação 

que é adquirida nos diferentes sítios, 

 

(2) criação de uma bolsa FLAD-SPECO com o objectivo de possibilitar a 

deslocação de estudantes portugueses a instituições americanas pertencentes 

à rede LTER-USA, para efectuar estágios de curta duração, e 

 

(3) apoio directo à SPECO com vista à manutenção de recursos humanos para 

a gestão da rede LTER-Portugal. 

 

Notas: (1) A visita realizou-se em Outubro tendo a SPECO sido representada 

pela Professora Margarida Santos-Reis e Profofessora Paula Sobral. Foram 

promovidos contactos com diversos investigadores e técnicos responsáveis 

pela gestão da informação quer da rede global de sítios quer dos diferentes 

sítios visitados (Sevilleta-LTER, New Mexico, ecossistema de planície árida; 

Central Area Phoenix (CAP)-LTER, Arizona um ecossistema urbano, e o 

Ecosystems Center da Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) 

instituição que gere o sitio Plum Island Ecosystem (PIE)-LTER, Massachussets, 

um ecossistema estuarino-marinho. 

Relativamente aos pontos (2) e (3) pensamos poder avançar em 2010, pese 

embora os constrangimentos financeiros que atingem a FLAD. 

 

c) Representação da rede LTER Portugal por Margarida Santos Reis, Vice-Presidente 

da SPECO na conferência anual da Comissão Internacional (ILTER Annual Co-

Ordinating Committee Meeting) que este ano decorreu em Brisbane, 

Austrália, de 22 a 24 de Agosto. Nesta conferência foram analisadas as 

actividades e progressos relativamente aos objectivos estratégicos definidos 

pelos diferentes países, que actualmente integram a referida rede. Portugal 

fez um resumo da situação nacional na sub-comissão LTER-Europe. 

 

6. Dinamização de actividades relacionadas com a temática da Ecologia das quais 

destacamos: 

 

a) a preparação de um Curso em Restauração Ecológica a decorrer em 2010, tendo 

como responsável Juan B. Gallego Fernández da Universidad de Sevilla. 

 

b) a preparação do número um da Revista Ecologi@, revista electrónica a ser lançada 

em 2010 em consonância com o Ano Internacional da Biodoversidade. Pedido de 
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atribuição do ISSN ao Centro Nacional (atribuído com a referência ISSN 1647-2829). 

Estudo gráfico da apresentação da página Web de suporte à revista e proposta de 

logótipos. Definição do Corpo Editorial e do Painel de Revisores Científicos e da 

estrutura geral: 

 Artigos de Revisão; 

 Artigos de Opinião; 

 Artigos Científicos; 

 Artigos de Divulgação; 

 Apresentação de Teses e Projectos Concluídos; 

 Entrevistas a personalidades marcantes no domínio da Ecologia. 

 

7. 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. 

 

8- Estudo gráfico do novo folheto de comunicação das actividadades da SPECO. 

 

9. Dinamização de parcerias institucionais: 

 

 Parceria com a Escolar Editora para a oferta de 10% de desconto aos sócios na 

aquisição de livros em todas as suas livrarias portuguesas. 

  

 Intensificação da parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 

em particular no âmbito do programa LTER. 

 

 Proposta de parceria com a EDP num projecto de promoção de estratégias de eco-

eficiência entre a comunidade académica da Universidade de Lisboa.  

 

 Parceria com a Reserva Natural “Gole del Sagitario”, na província de Aquila, região de 

Abruzzo, Itália, para o intercâmbio de estagiários ao abrigo do programa comunitário 

Leonardo da Vinci.  

 

 Parceria com o Centre for Ecology & Hydrology (CEH), do Reino Unido, na tradução de 

um folheto para Português relativo à Rede Natura 2000. 

 

 Presença na acção de formação Zooming Environment, em Parnu - Estónia, com vista 

ao estabelecimento de parcerias entre ONGs de Ambiente Europeias. Em 

representação da SPECO esteve presente Luis Gaspar. A presença no evento teve 

como resultado o interesse de 2 entidades numa parceria com SPECO: A Gestão do 
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Parque Natural de Zarasai (no Nordeste da Lituânia) em integrar o futuro projecto de 

intercâmbio de estagiários no âmbito do Programa Leonardo da Vinci. Uma 

responsável por um programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável numa 

escola de Zmigrod (no centro da Polónia) em promover um intercâmbio entre 

estudantes de áreas rurais isoladas integrantes em área protegidas entre Portugal e a 

Polónia.  

 

 Parceria com a iniciativa internacional Countdown 2010, (promovido pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza) com o compromisso da SPECO, já 

desenvolvido, de criar uma plataforma online de resposta a dúvidas sobre actividades 

a desenvolver em território nacional relacionadas com a conservação de espécies ou 

habitats.  

 

 Parceria com a iniciativa YouthXchange, um projecto internacional do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente / UNESCO para a divulgação de guias para 

consumo sustentável. 

 

10. Estabelecimento de uma colaboração com o CIIMAR/ICBAS. no referente à organização do 

12.º Encontro Nacional de Ecologia, na Universidade do Porto, em Outubro de 2010.  

 

 

 

A Direcção da SPECO 

 

Professora Doutora Margarida Santos-Reis 

(Vice-Presidente da SPECO) 

 


