
!

Relatório de Actividades 2018 

_________________________________________________ 

Sociedade Portuguesa de Ecologia 

1 de Março de 2019 



!

Índice 

1. Actividades de divulgação e envolvimento social 3 

2. Organização de Reuniões Científicas 4 

3. Parcerias e financiamento 4 

4. Rede LTER (“Long-Term Ecological Research”) Portugal 4 

5. Publicações 4 

6. Contactos Internacionais 5



!

1.  Actividades de divulgação e envolvimento social 

• Em 2018, a SPECO continuou a estimular a celebração do “Ecology Day” que contou, nova-
mente, com o Alto-Patrocínio da Comissão Nacional da UNESCO. No entanto, e ao contrário da 
edição anterior, a oferta de actividades cingiu-se a um menor período de tempo, 5 dias, entre 
12 e 16 de Setembro. Verificou-se um aumento significativo de entidades associadas alcançado 
graças à colaboração de um maior número de parceiros, que permitiu a apresentação de um 
total de 25 actividades gratuitas e a consequente participação de cerca de 300 pessoas. Além 
das unidades de investigação, associaram-se à iniciativa câmaras municipais, centros Ciência 
Viva e organizações não-governamentais de ambiente. A presença em contexto territorial au-
mentou, bem como a diversidade das actividades tendo-se registado workshops, tertúlias, de-
bates e documentários. O relatório das actividades pode ser visto em http://www.speco.pt/im-
ages/relatorioecologyday2018_vfinal_09jan2018.pdf.  

• Para os sócios recém-doutorados continuou a oferecer-se o Prémio de Doutoramento em 
Ecologia 2018 - Fundação Amadeu Dias (http://www.speco.pt/pt/iniciativas?start=5), que 
recebeu quinze candidaturas de todo o país. Os trabalhos seleccionados foram amplamente 
divulgados na imprensa nacional e nas redes sociais tendo tido, por isso, um impacto consid-
erável até pelas entrevistas e pequenos vídeos que se disponibilizaram no sítio da internet da 
SPECO.  

• Para os sócios com o grau de mestre foram lançados Prémios de Mestrado 2018 com o apoio 
e a dinamização de unidades de investigação. Assim, foram abertas candidaturas nas seguintes 
áreas: Ecossistemas de Montanha, apoiado pelo Centro de Investigação da Montanha 
(CIMO); Serviços dos Ecossistemas Marinhos, apoiado pelo Centro Interdisciplinar de In-
vestigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), e Ecologia dos Sistemas Aquáticos, apoiado pelo 
Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE). O relatório destas actividades e as entrevis-
tas aos premiados encontra-se no sítio da internet da SPECO (http://www.speco.pt/pt/iniciati-
vas/premios/160-premios-de-mestrado-2018). 

• A SPECO participou activamente com pareceres (http://www.speco.pt/pt/iniciativas/28-de-
bates-publicos/208-conheca-os-pontos-fortes-e-fracos-do-p-3ac-no-parecer-emitido-pela-
speco) sobre o programa de Acção para a Adaptação às Alterações Climáticas e cartas de 
opinião  publicadas no jornal Público (http://www.speco.pt/pt/iniciativas/50-nos-media).  

• Atribuição do título de sócios de honra aos primeiros dois sócios da SPECO que continuam a 
participar na sociedade e que, ao longo do tempo, têm mantido as suas quotas em dia. Estes 
títulos foram atribuídos ao sócio nº 1 - Jorge Paiva - e nº 2 - João Carlos Marques - ambos da 
da Universidade de Coimbra. A cerimónia de entrega do título foi realizada em dois momentos 
diferentes. O primeiro durante o Ecology Day, a 14 de Setembro, com uma conferência proferi-
da por Jorge Paiva, sobre o conhecimento da fitogeografia como testemunho da existência da 
tectónica de placas e o segundo durante o 17º Encontro de Ecologia, em Évora, a 16 de No-
vembro, seguida de conferência por João Carlos Marques sobre o jogo das possibilidades para o 
desenvolvimento sustentável dos sistemas costeiros perante as alterações globais que actual-
mente se vive.  

• Em 2018, a SPECO lançou o “Eco da SPECO”, iniciativa aberta aos sócios mais jovens com a 
função de promover activamente a SPECO na sua área geográfica, local de trabalho, instituição, 
de forma a recrutar mais sócios e aumentar a nossa comunidade e visibilidade. Esta iniciativa 
colheu o interesse de três jovens cujas entrevistas se encontram em http://www.speco.pt/pt/
iniciativas/eco-da-speco. 

• Em Fevereiro de 2018, a presidente da SPECO esteve presente nas V Jornadas do Ambiente 
a convite da Associação Juvenil de Ciência, para falar sobre “O que é e o que queremos que 
seja a floresta?”.   

• Na sequência da iniciativa “Eco da SPECO” a vice-presidente da SPECO e outros membros par-
ticiparam activamente nas actividades dos 30 anos da Associação Portuguesa de Estu-
dantes Florestais, a 19 de Abril. 

• A vice-presidente da SPECO esteve presente, nas actividades do Pint of Science, em Maio de 
2018. 
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• Em Junho, a nossa associada Ana Carina Pereira, representou a SPECO no EcoPorto com duas 
actividades diferentes: “Resíduos e Economia Circular” e “Alimentação e Consumo 
Responsável”. Esta associada, mesmo longe e sem financiamento directo, continua a colaborar 
activamente com a SPECO. As candidaturas de projectos de Educação Ambiental ao Fundo Am-
biental continuam a não ser financiadas, apesar da sua boa cotação.  

• No fim de Novembro, e aproveitando a presença de Charles Moore a Portugal, Rúben Oliveira 
fez uma reportagem em vídeo que pode ser vista em http://www.speco.pt/pt/noticias/206-
temos-de-abracar-o-conceito-de-desperdicio-zero-a-entrevista-a-charles-moore-o-pai-da-inves-
tigacao-em-lixo-marinho. 

• Em Dezembro, a SPECO esteve representada, por Rúben Oliveira, no IV Encontro de Ecologia - 
meet.Eco Coimbra, organizada pelos estudantes de Coimbra, com vista a fomentar o interesse  
dos jovens pela investigação a ser desenvolvida nas mais diversas áreas da ecologia. 

• Em Dezembro, a SPECO ofereceu um módulo do Workshop de Comunicação em parceria 
com o cE3c. O módulo foi dado por Rúben de Oliveira, em parceria com Bruno Pinto do cE3c.  

2. Organização de Reuniões Científicas 

• Organização do 17º Encontro Nacional da SPECO, que decorreu em Évora, nos dias 15 e 16 
de Novembro, em parceria com o Seminário LIFE - Relict - Preservação das Relíquias da Lauris-
silva Continental, coordenado pelo nosso associado Carlos Pinto Gomes que assumiu a respons-
abilidade da organização destes dois eventos. O ENE atraiu participantes de diferentes nacional-
idades que foram, na sua maioria, jovens estudantes, mestres, doutorandos, doutores e inves-
tigadores de pós-doutoramento que usufruíram de momentos de discussão, com investigadores 
seniores que ali se encontravam (http://www.speco.pt/pt/encontros/realizados/207-evora-rece-
beu-mais-de-uma-centena-de-participantes-para-o-17-ene). Durante este encontro foram en-
tregues os prémios de Doutoramento e os de Mestrado como exemplos de parcerias empen-
hadas num exercício consistente de desenvolvimento científico e social que muito enaltece a 
ciência ecológica que se desenvolve em Portugal. 

3.  Parcerias e financiamento 

• A SPECO reforçou o protocolo com a Fundação Amadeu Dias no sentido de manter o financia-
mento do Prémio de Doutoramento em Ecologia, alargando-o contemplando agora três prémios 
de valor monetário; 

• A SPECO estabeleceu parcerias com unidades de investigação no sentido de obter financiamen-
to para a abertura dos Prémios de Mestrado nas diferentes áreas de investigação. 

• Em 2018 a SPECO conseguiu atrair novos sócios e recuperar alguns que já não pagavam quotas 
há alguns anos, aumentar a sua visibilidade - analisado em termos de visitas ao facebook, sítio 
da internet e twitter - tendo-se registado um significativo aumento de quotização e de novos 
sócios. 

4. Rede LTER (“Long-Term Ecological Research”) Portugal 

• Continuação das actividades no âmbito da rede LTER-Portugal, em articulação com os restantes 
parceiros do consórcio PORBIOTA. 

5. Publicações 

• Foi disponibilizada o número oito da revista Ecologi@ tendo por base os artigos que tinham sido 
enviados (http://www.speco.pt/pt/publicacoes/revista-ecologia/edicoes/8-relancamento-2017). 
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6. Contactos Internacionais 

• Durante 2018 toda a direcção da SPECO esteve envolvida em várias comissões formadas para a 
constituição e formalização da Sociedade Ibérica de Ecologia, SIBECOL (http://
www.sibecol.org/es/). Após meses de grande actividade, a SPECO participou na cerimónia ofi-
cial do lançamento da nova sociedade (a 2 de Julho 2018) e disponibilizou-se para apoiar a or-
ganização do primeiro congresso fundacional SIBECOL a realizar de 4 a 7 de Fevereiro de 2019, 
como homenagem aos 100 anos de nascimento de Ramon Margalef.  

• Em Outubro de 2018, a SPECO teve conhecimento que a vice-Presidente da EEF (European Eco-
logical Federation) e vice-Presidente da SPECO, Cristina Máguas, tinha sido eleita, por unanimi-
dade, para Presidente da EEF (ver notícia em http://www.speco.pt/pt/noticias/203-cristina-
maguas-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia) 

• Em Outubro de 2018, e durante a reunião da EEF, foi realizada a selecção do candidato ao 
Prémio Haeckel 2019. O candidato proposto pela SPECO (Miguel Bastos Araújo) foi o selec-
cionado de entre cinco propostas de outros países. 

  1-03–2019 

            A Direcção da SPECO 

Professora Doutora Maria Amélia Martins-Loução

(Presidente da SPECO)

http://www.sibecol.org/es/
http://www.sibecol.org/es/
http://www.speco.pt/pt/noticias/203-cristina-maguas-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia
http://www.speco.pt/pt/noticias/203-cristina-maguas-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia

	Actividades de divulgação e envolvimento social
	Organização de Reuniões Científicas
	Parcerias e financiamento
	Rede LTER (“Long-Term Ecological Research”) Portugal
	5. Publicações
	6. Contactos Internacionais

