
 
 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2014 

 
 
1- Organização/participação de/em eventos: 

 
 Preparação do 4º Congresso Ibérico de Ecologia (em parceria com a AEET - Asociación Española 

de Ecologia Terrestre), que será realizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, entre os dias 16 e 19 de Junho de 2015; 

 
 Contactos prévios para preparação do I Congresso Internacional de Ecologia em Português 

(EcoP), em parceria com a Plataforma PEERS (Platform for Enhancing Ecological Research and 
Sustainibility) e Rede de Estudos Ambientais dos Países de Língua Portuguesa (REAPLP). 

 
 
2- Iniciativa LTER-Portugal 
 

 Apoio à Candidatura da Rede LTER Portugal à Rede Nacional de Infraestruturas de Interesse 
Estratégico, em 2014, tendo a mesma sido considerada de elevado potencial e qualidade 
científica, na categoria 2. 

 
 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: 
 

 Destaques 
 Revista Ecologi@ 
 Relatórios de Actividades da SPECO 
 Projecto LTER 
 Parcerias 
 Encontros Nacionais de Ecologia 
 Comunidade 
 Eventos 
 Formação 
 Exposições 
 Campanhas 
 Inquéritos 
 Vagas Profissionais 
 Voluntariado 
 Comunicados de Impensa 
 Sugestões de Visita 

 
 Edição da revista científica online Ecologi@: 

 
 Edição do seguinte número: 

Número 7: Artigos seleccionados do 14.º Encontro Nacional de Ecologia / Encontro de 
Primavera da Associação Portuguesa de Ecologia da Paisagem (SPECO/ APEP2013) 

 
 Recolha, compilação, avaliação e edição dos conteúdos para publicação dos seguintes: 

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 para investigadores especializados, de questões relacionadas 

com Ecologia e Ambiente colocadas pela sociedade civil à SPECO. 
 
 
4- Financiamento e Parcerias 
 

 Parceria entre a SPECO e a +Mar na candidatura do projeto WavesCommunity - promoting sea 
culture citizenship, ao apoio do Programa Cidadania Ativa, gerido pela Fundação Calouste 
Gulbenkian e financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu. 

 



 
 
 

 Definição de uma rede de parcerias com entidades Europeias (e com países limítrofes à Europa, 
mas integrantes do programa) para acolhimento de voluntários portugueses ao abrigo do 
programa SVE, e internacionais. 
 

 Lançamento do concurso para a selecção de um Estudante de Doutoramento, sócio da SPECO 
para a conferência da European Ecological Federation, que terá lugar em Roma, entre os dias 21 
e 25 de Setembro de 2015. Esta deslocação terá o apoio monetário da SPECO. 
 

 Conclusão da facturação do projecto de “Monitorização da comunidade de mamíferos na Unidade 
de Gestão Florestal da Companhia das Lezirias, S.A. e conciliação das actividades com a 
preservação das espécies prioritárias”, iniciado 2013. 
 

 
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; 

 
 Aquisição de novo material de divulgação da SPECO para cursos e eventos, nomeadamente, 

sacos e fitas; 
 
 Renovação da Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, para o apoio à implementação da Rede LTER e às restantes actividades da SPECO. 
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            A Direcção da SPECO 

 

Professora Doutora Margarida Santos-Reis 

(Vice-Presidente da SPECO) 

 


