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1. Actividades de divulgação e envolvimento so-
cial 

Ecology Day 
▪ Em 2020 a SPECO continuou a incentivar a celebração do Ecology Day, com o 

Alto Patrocínio da Comissão Nacional da UNESCO. À semelhança da celebração 
de 2019, a data para a realização de actividades manteve-se entre os dias 12 e 
16 de Setembro, havendo a intenção de reduzir esta duração ao longo dos anos, 
de modo a poder concentrar todas as actividades no dia 14 de Setembro. 


▪ A grande novidade neste ano foi o lançamento de uma plataforma dedicada ao 
Ecology Day  que permitiu a todas as entidades parceiras, nacionais e internacio1 -
nais, partilhar as suas actividades de forma directa, facilitando a disseminação e 
elevando o alcance da celebração. Esta novidade mereceu o destaque no blog 
da Nature Ecology and Evolution Community .
2

▪ Devido à pandemia causada pelo SARS-CoV2, a celebração foi maioritariamente 
online. As parcerias resultaram na apresentação e partilha de actividades e recur-
sos digitais gratuitos. O número de entidades associadas superou as expectati-
vas no que se esperava ser um ano atípico, devido à dificuldade de realização de 
actividades presenciais.  O número total de actividades foi de 107, com uma es-
timativa que coloca o número de participantes entre os 1.200 e os 10.000. Estes 
valores demonstram um incremento significativo tanto no número de actividades 
como na adesão de participantes. 


▪ No panorama internacional a iniciativa chegou pela primeira vez a todos os conti-
nentes, tendo contado com novas adesões das Sociedades de Ecologia de Itália, 
da Alemanha, Áustria, Suíça e da Austrália.


▪ Em Portugal, as actividades foram dinamizadas por Unidades de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D), projectos LIFE, Universidades, Câmaras Municipais e 
Juntas de Freguesia, Centros de Ciência Viva, associações e organizações não-
governamentais de ciência, ambiente e natureza, e empresas. 


▪ O objectivo acessório de aumentar a rede de parceiros foi alcançado. Para além 
da presença diversificada em contexto territorial, a natureza das actividades foi 
também mais diversa.


▪ A dinamização do Ecology Day de 2020 esteve a cargo de Sara Franco, engen-
heira do ambiente, que desenvolveu com a SPECO o seu projecto no âmbito do 
mestrado de Comunicação em Ciência, da Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas, da Universidade Nova de Lisboa.


 www.ecologyday.eu1

 https://natureecoevocommunity.nature.com/posts/the-birth-of-a-new-platform-to-bring-ecology-closer-2

to-society?channel_id=535-news-and-opinion
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Prémio de Doutoramento em Ecologia FAD 
▪ Para os associados recém-doutorados, a SPECO voltou a atribuir em 2020 o 

Prémio de Doutoramento em Ecologia Fundação Amadeu Dias , graças ao apoio 3

dado por esta entidade. Em 2020 recebeu 19 candidaturas de todo o país, mais 
10 que em 2019. Os prémios correspondentes a 3000 Euros, 2000 Euros e 1000 
Euros, atribuídos por um júri, foram entregues, respectivamente, a José Ricardo 
Paula, Vanessa Mendonça e Jacinto Benhadí-Marin. Para além disso, os premia-
dos têm direito a 2 anos de quotizações pagas. Os trabalhos selecionados foram 
amplamente divulgados na imprensa nacional e institucional, nas redes sociais e 
no website da SPECO. O impacto nacional dos trabalhos vencedores foi conside-
rável devido ao destaque dado no 19º Encontro Nacional de Ecologia (de 9 a 12 
de Dezembro), no qual os três vencedores apresentaram o seu trabalho.


Fundo de Apoio ao Início de Carreira - Projectos de Iniciação à In-
vestigação Científica 

▪ A SPECO lançou pela primeira vez, em comemoração dos seus 25 anos, um con-
curso de projectos para os jovens doutorados em início de carreira: o Fundo de 
Apoio ao Início de Carreira – Projectos de Iniciação à Investigação Científica , que 4

recebeu seis candidaturas nesta primeira edição. As candidaturas envolveram 
uma proposta escrita e também uma curta apresentação perante o júri reunido 
durante o Encontro Nacional de Ecologia, organizado de 9  a 12 de Dezembro, 
tendo desse modo recebido destaque amplo a nível nacional. O prémio de 2000 
Euros foi atribuído a José Ricardo Paula, a ser distribuído 80% no início do projec-
to e 20% no final, mediante relatório positivo e apresentação no ENE de 2021.


Semana Nacional Sobre Espécies Invasoras (SNEI) 
▪ A SPECO contribuiu com a dinamização de actividades na semana de sensibiliza-

ção sobre espécies invasoras , que decorreu em Portugal de 10 a 18 de Outubro 5

de 2020. Para além da participação activa na SNEI, a SPECO aliou-se ao grupo 
Invasoras.PT  na disseminação e divulgação dessa semana.
6

Celebração de dias temáticos 
▪ Com o objectivo de reforçar a interdisciplinaridade da ciência ecológica e aumen-

tar a conexão com a sociedade, a SPECO tomou a decisão de celebrar diferentes 

 https://www.speco.pt/pt/iniciativas/premio-de-doutoramento-em-ecologia3

 https://www.speco.pt/pt/iniciativas/fundo-de-apoio-ao-inicio-de-carreira4

 https://www.speco.pt/pt/noticias/332-1-semana-nacional-sobre-especies-invasoras-entrevista-invaso5 -
raspt; https://www.speco.pt/pt/noticias/331-semana-nacional-sobre-especies-
invasoras#participacoes;https://www.speco.pt/pt/noticias/333-1-semana-nacional-sobre-especies-inva-
soras-as-motivacoes-dos-voluntario

 https://invasoras.pt6
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dias temáticos, com iniciativas aliadas à Ecologia e promoção nas redes sociais. 
As diferentes iniciativas tiveram como objectivo a divulgação do trabalho científico 
em Ecologia e dos seus ecólogos .
7

Participação em eventos externos 
▪ A SPECO recebeu convites para poder estar presente em palestras sobre ecologia 

e sustentabilidade. Devido à pandemia, a maioria dos eventos foi realizada online 
com representação pela Presidente Maria Amélia Martins-Loução, nomeada-
mente: (i)  conferência virtual “WiSE  Women in Science-Ecology”, (ii) “Tertúlia de 
Acréscimo - A biodiversidade na base dos serviços dos ecossistemas”, (iii) debate 
“LPN Co(nm)vida,  (iv) mesa redonda “Ecologia: entre a ciência, a cultura e a sen-
sibilização” no festival GreenFest, (v) 4ª edição do Simpósio "Cultura e Sus-
tentabilidade" nos Dias de Música Electroacústica; (vi) Fórum Clube Ciência Viva 
nas Escolas; (viii)  IX Encontro de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental - 
Da sustentabilidade à insustentabilidade ecológica, convidada pelo Conselho 
Científico Pedagógico de Formação Contínua de Coimbra. 


▪ A SPECO, representada pela Presidente, foi convidada a apresentar medidas eco-
friendly à empresa multinacional CGI Portugal.


▪ A SPECO esteve representada na cerimónia de lançamento de Lisboa Capital 
Verde Europeia.


• A vice-Presidente da SPECO, Cristina Máguas, representou a SPECO na Sessão 
de Divulgação e Esclarecimento sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais (PNGIFR) para ONG de Ambiente.


• A SPECO é representada por Cristina Branquinho na Comissão Nacional de Coor-
denação do Combate à Desertificação (CNCCD), a convite do Instituto de Conser-
vação da Natureza e das Florestas (ICNF). 


SPECO nos meios de comunicação social 
▪ A SPECO continuou a publicar artigos de opinião nos jornais portugueses, nome-

adamente nos:

• Jornal Público: Sustentabilidade ambiental: promessas para a nova década  8

e Biodiversidade 2020: um super-ano perdido .
9

 https://www.speco.pt/pt/noticias/292-dia-internacional-das-florestas-e-da-biodiversidade-e-dia-da-7

arvore; https://www.speco.pt/pt/noticias/291-os-pais-da-ecologia https://www.speco.pt/pt/iniciativas/
298-50-anos-de-dia-da-terra; https://www.speco.pt/pt/noticias/297-gaia-the-great-mother-earth-earth-
day-2020; https://www.speco.pt/pt/iniciativas/318-dia-da-conservacao; https://www.speco.pt/pt/noti-
cias/314-dia-internacional-sem-sacos-de-plastico; https://www.speco.pt/pt/noticias/308-dia-mundial-
do-combate-a-seca-e-a-desertificacao; https://www.speco.pt/pt/iniciativas/347-dia-mundial-da-educa-
cao-ambiental; https://www.speco.pt/pt/noticias/340-historias-num-admiravel-mundo-invisivel.

 https://www.speco.pt/pt/noticias/sustentabilidade-ambiental-promessas-para-a-nova-decada8

 https://www.speco.pt/pt/noticias/biodiversidade-2020-um-super-ano-perdido9
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• Cadernos de Economia: A eterna dualidade entre economia e a ecologia .
10

• Diário do Minho: A agonia do Planeta: a exigência de uma abordagem eco-
lógica .
11

• Nature Ecology and Evolution: Gaia, The Great Mother Earth . 12

▪ Rúben Heleno, secretário da SPECO, participou no programa Biosfera da RTP2.

▪ Alice Nunes, representante da Rede Portuguesa de Restauro Ecológico, esteve 

presente numa entrevista no programa Ponto de Partida da Antena 3 com o título 
“Consertar a Degradação da Terra" .
13

▪ Maria Amélia Martins-Loução é uma das consultoras do Programa de Consultoria 
“Sustentabilidade para Empresas” a convite da Agência Green Media .
14

Relatório - Barreiras ao restauro de Ecossistemas na Europa 
▪ Relatório acerca das Barreiras ao restauro de Ecossistemas na Europa , realizado 15

no âmbito do projecto europeu EKLIPSE, com participação da Rede Portuguesa 
de Restauro Ecológico. 


Participações públicas, petições e apoio a outras iniciativas 
▪ A SPECO contribuiu com um parecer desfavorável no “Plano de Gestão - ZEC 

Comporta/Galé” , parecer este submetido na plataforma institucional Participa, 16

tendo sido enviado ao governo e à Assembleia da República. 

▪ Manifestou o apoio à Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) na 

acção de denúncia ao novo aeroporto do Montijo.

▪ A SPECO apoiou oficialmente o "Apelo a uma ação urgente para salvar os peixes 

migratórios de água doce e proteger a biodiversidade, as fontes de alimento e os 
meios de subsistência” do PROtejo – Movimento pelo Tejo, e da World Fish Migra-
tion Fundation, a ser enviado às Nações Unidas


 https://www.speco.pt/pt/noticias/a-eterna-dualidade-entre-economia-e-a-ecologia10

 https://www.speco.pt/pt/noticias/a-exigencia-de-uma-abordagem-ecologica11

 https://www.speco.pt/pt/noticias/gaia-the-great-mother-earth-earth-day-202012

 https://www.speco.pt/pt/noticias/rede-portuguesa-de-restauro-ecologico/rede-portuguesa-de-restau13 -
ro-em-destaque

 https://greenmedia.pt14

 https://www.speco.pt/pt/noticias/rede-portuguesa-de-restauro-ecologico/barreiras-ao-restauro-de-15

ecossistemas-na-europa

 https://www.speco.pt/pt/iniciativas/315-plano-de-gestao-zec-comporta-gale-parecer-da-speco16
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▪ A SPECO manifestou o apoio à APGVN – Associação Portuguesa de Guardas e 
Vigilantes da Natureza, para o reconhecimento e valorização da carreira de Vigi-
lante da Natureza, a ser enviado ao governo português.


▪ O Movimento Dunas Livres, entrevistou a Presidente Maria Amélia Martins-Lou-
ção. Os temas abordados envolveram a protecção da Biodiversidade das dunas, 
o que é tão único nas dunas da Península de Tróia, e a importância dos movimen-
tos e acções de conservação.


2. Actividades de Formação 

▪ Associados ao ENE foram lançados dois cursos de 4h de formação, um “A ciência 
nas notícias: promovendo um maior diálogo entre cientistas e jornalistas” e "Res-
tauro Ecológico de Pedreiras: Combater a degradação promovendo a biodiversi-
dade e a resiliência”, que ocorreram no sábado 12 de Dezembro e que cativaram 
20 e 18 participantes respectivamente. O primeiro teve como formadora Marta 
Daniela Santos (cE3c), e o segundo foi organizado em colaboração com a rede 
ResECO, com formadores do cE3c/FCUL/ULisboa, da UÉvora e da empresa SE-
CIL (Alice Nunes, Pedro Salgueiro, Alexandra Silva) e a colaboração da SPECO. 
Os participantes no ENE puderam inscrever-se gratuitamente nestes cursos, e 
houve ainda inscrições pagas de outros participantes externos.


▪ A SPECO continuou a oferecer propostas de tese de mestrado para diferentes 
formações ligadas às licenciaturas de Biologia e Comunicação de Ciência da Uni-
versidade Nova. Em 2020, uma engenheira do ambiente Sara Franco, desenvolveu 
o seu projecto no âmbito do Ecology Day.


3. Organização de reuniões científicas e outras 
Comemoração dos 25 anos 

▪ A comemoração do 25º aniversário da SPECO foi realizada a 9 de Dezembro, no 
início do 19º Encontro Nacional de Ecologia, organizado precisamente para mar-
car esta data. Tendo tomado a palavra todos os antigos Presidentes da associa-
ção e outros membros das Direcções passadas, que se juntaram por videoconfe-
rência num convívio pleno de boas recordações e esperança no futuro.


▪ A comemoração foi marcada pela apresentação da nova imagem da SPECO e da 
pré-apresentação do novo sítio da internet. As novas marcas foram criadas de 
forma a aludir às diferentes áreas da ecologia, com uma paleta de cores pensada 
na expressão da diversidade dentro da ciência ecológica. 


▪ O novo website  foi concebido para completar a mudança integral da imagem da 17

SPECO, dando uma nova abertura, rapidez, interactividade e novidade, ao local 
de interação com quem nos segue. A grande novidade é uma secção dedicada às 
plataformas (LTER, Ecology Day, DivECO, InvECO e ResECO) que são parte inte-

 https://www.speco.pt17
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grante do caminho que a SPECO quer traçar no futuro: a reunião das necessida-
des mais prementes na ecologia, conservação, sustentabilidade e gestão ambien-
tal.


▪ Durante esta cerimónia a SPECO prestou homenagem aos benfeitores Charles 
Buchanan e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), e à Fun-
dação Amadeu Dias (FAD). A Charles Buchanan pela seu imprescindível apoio e 
promoção na criação da Rede de sítios de Investigação Ecológica de Longo Prazo 
– Rede LTER Portugal, e o contínuo apoio à SPECO até à data. À FCUL, pelo 
apoio institucional à SPECO desde a sua fundação, fundamental para a “existên-
cia física” da sociedade. À FAD, por permitir, desde 2017, premiar os jovens ecól-
ogos em Portugal com os “Prémios de Doutoramento em Ecologia”. Esta última 
recebeu ainda o título de Sócio Benemérito ao abrigo dos novos estatutos.


19º Encontro Nacional de Ecologia 
▪ Organização do 19º Encontro Nacional de Ecologia (ENE), que decorreu pela 

primeira vez totalmente online, de 9 a 12 de Dezembro, em parceria com o Institu-
to Politécnico de Viana do Castelo, coordenado pelo associado Leonel Nunes. 
Esta parceria foi resultado de uma “Chamada para candidaturas” feita aos sócios 
SPECO. 


▪ O ENE, forçado a ter o formato online devido à situação pandémica, teve a maior 
adesão registada desde a sua primeira edição. Atraiu participantes de todo o país 
e de diferentes nacionalidades, estudantes e seniores, que usufruíram de momen-
tos de discussão com o painel de convidadas/o Cristina Calheiros, João Honrado 
e Isabel Sousa Pinto e outros investigadores seniores presentes, através de uma 
plataforma - Slack - associada ao zoom.


▪ Durante o ENE foram votados pelo público, e atribuídos, três prémios à melhor 
apresentação oral (dois lugares ex aequo, Marta Acácio, Laura González) e ao me-
lhor painel, André Silva. Os galardoados receberam, além de lembranças da SPE-
CO (um saco de pano e/ou t-shirt), vales de 50 Euros em compras no site NHBS – 
Wildlife, Ecology, conservation , que desse modo apoiou o encontro.
18

▪ Outro apoio durante o ENE foi dado pela Escola Superior de Música de Lisboa e 
Festival DME, através da curadoria de uma lista de peças musicais de carácter 
exploratório e cujo teor artístico floresceu da Ecologia. Durante as pausas entre 
sessões, os participantes no ENE puderam ouvir, para além de peças acusmáticas 
de compositores portugueses e estrangeiros, peças do projecto EcoLab do Labo-
ratório de Música Mista José Luís Ferreira (que integra o projecto EcoEscolas do 
Instituto Politécnico de Lisboa).


▪ Neste congresso foram entregues os Prémios de Doutoramento em Ecologia 2020 
e selecionado o vencedor do Fundo de Apoio ao Início de Carreira. Ambos prece-
didos das respectivas apresentações.  Ambos os prémios reflectem o exercício 

 https://www.nhbs.com18
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consistente de desenvolvimento científico e social que muito enaltece a ciência 
ecológica que se desenvolve em Portugal.


Outros encontros científicos 
▪ Devido à situação pandémica, a proposta da cooperação da SPECO nas Olimpía-

das de Ecologia, a realizar pela primeira vez em Chipre, não se concretizou.

▪ O 15º Congresso da Federação Europeia de Ecologia (e 18º ENE 2019) foi um dos 

14 nomeados para a categoria "Best Pro Event" dos Iberian Festival Awards 
2020 , que visam distinguir os melhores festivais que se realizam em Portugal e 19

Espanha.


4. Organização interna 
Alteração dos estatutos 

▪ A SPECO aprovou em Assembleia Geral a alteração aos estatutos motivada tanto 
pelas inconsistências impulsionadas pelas diversas modificações naturais ao lon-
go dos 25 anos de existência da sociedade, e algumas inconsistências impediti-
vas de aceitação da SPECO como Instituição de Utilidade Pública.


Redes 
▪ Para colmatar necessidades observadas, e a vontade antiga de criar diferentes 

núcleos dentro da SPECO, a actual direcção impulsionou a criação de mais duas 
redes: a Rede de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras (InvECO) e a Rede de 
Comunicação e Divulgação da Ecologia (DivECO). Estas juntam-se à Rede Por-
tuguesa de Restauro Ecológico (ResECO), lançada em 2019 durante o 15º Con-
gresso EEF.


5. Parcerias e Financiamento 
Disseminação aos associados e ao público 

▪ A SPECO conseguiu aumentar o número de associados devido a inscrições no 
Encontro Nacional de Ecologia, nos Prémios de Doutoramento, e no Apoio a Pro-
jectos de Iniciação à Investigação Científica. Conseguiu, também recuperar asso-
ciados que não pagavam quotas há vários anos, através do perdão excepcional 
dos atrasos, mediante o pagamento de apenas dois anos anteriores, ao invés da 
dívida total, por considerar que muitas vezes a falha acontece por esquecimento. 
No entanto, esta fonte de receita é o que mantém a SPECO viva, e por isso os só-
cios têm sido lembrados mais frequentemente, por email, do seu compromisso 
para com a SPECO, patente nos estatutos.


 https://www.talkfest.eu/finalists-nominess19
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▪ A visibilidade online aumentou significativamente, o que se traduz num aumento 
de seguidores e potenciais associados. Nas redes sociais observou-se um au-
mento contínuo (em média) de 32 seguidores mensais no Twitter e 56 no Face-
book (Anexo 1). Outras análises de interação realizadas (retweets, interações com 
as publicações, alcance das publicações, entre outras) mostraram um aumento 
significativo no segundo semestre com algumas flutuações mensais. 


▪ Uma análise ao número de visitantes do website da SPECO mostra um aumento 
anual contínuo com um pico em Dezembro, concordante com a realização do En-
contro Nacional de Ecologia (Anexo 2).


Fundação Amadeu Dias 
▪ A SPECO reforçou o protocolo com a Fundação Amadeu Dias no sentido de man-

ter o financiamento do Prémio de Doutoramento em Ecologia, contemplando três 
prémios de valor monetário (6000 Euros) e ainda o apoio à SPECO.


Sociedade Ibérica de Ecologia (SIBECOL) 
▪ A parceria com a SIBECOL, mantém-se activa, com a partilha de projectos e for-

mação aberta a sócios SPECO, ao mesmo nível dos seus associados, mediante 
entre outros, de uma quotização anual.


European Ecological Federation (EEF) 
▪ A parceria com a EEF tornou-se mais forte em 2019 e tal continuou em 2020 com 

a troca contínua de informações e interesse na divulgação das actividades SPECO 
e com a co-promoção do Ecology Day. A vice-Presidente da SPECO, para além 
de representar a nossa sociedade naquele organismo é desde 2019 também a 
Presidente do Executive Board da EEF. Sendo associada, a SPECO procede ao 
pagamento de uma quotização anual, que automaticamente coloca os seus asso-
ciados como membros da EEF.


Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambi-
ente (CPADA) 

▪ A SPECO iniciou em 2020 a associação com a CPADA, permitindo ter uma voz, e 
dar a sua opinião baseada em ciência, aos dilemas societais que surgem no âmbi-
to daquela confederação. Para esta parceria a SPECO procede ao pagamento anu-
al de uma quota. 

PORBIOTA 

▪ PORBIOTA é uma e-Infraestrutura Portuguesa de Informação e Investigação em 
Biodiversidade, dedicada à organização, mobilização, preservação e dissemi-
nação de dados ambientais e de biodiversidade, prestando apoio à investigação 

9



de ecossistemas e em biodiversidade, numa plataforma que está ligada à acade-
mia, administração pública e sociedade civil. A SPECO como membro deste pro-
jecto, continuou as actividades no âmbito da rede LTER-Portugal, em articulação 
com os restantes parceiros. A construção da plataforma de acordo com os objec-
tivos a que a SPECO se propôs, bem como o seu desenvolvimento, avançou em 
2020 dentro do plano estipulado. A inclusão de conteúdos devido à pandemia e à 
baixa resposta por parte dos parceiros ficou mais atrasada do que se previa ini-
cialmente.


Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos - Acreditação 
▪ A SPECO foi galardoada com uma acreditação especial, pelo secretariado da 

ONU, para participar na Conferência dos Oceanos da ONU a realizar-se em Lis-
boa, Portugal. Apesar de adiada pela actual situação pandémica, a SPECO esteve 
presente nos eventos acessórios.


FSC- Portugal Forest Stewardship Council 
▪ A SPECO é parte integrante da Comissão Técnica de Normalização da Gestão 

Florestal sustentável (CT 145).


PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification 
▪ A SPECO é parte integrante de diferentes grupos de revisão das Normas de Ges-

tão Florestal com vista à aquisição de indicadores que sirvam a certificação dos 
produtos florestais.


Parque Nacional da Gorongosa - Moçambique 
▪ A SPECO estabeleceu uma parceria com o Parque Nacional do Gorongosa em 

Moçambique que se traduz, para a SPECO, na divulgação das actividades desen-
volvidas pelo Parque e no caso deste para a promoção e desenvolvimento de ati-
vidades no âmbito do Ecology Day.  


Fundo Ambiental 
▪ A SPECO em consórcio com a empresa Senciência e com o apoio da editora 

Palavras Legadas (Ideias com História), submeteu uma candidatura ao Fundo 
Ambiental, que infelizmente não foi seleccionada para financiamento. 


Fundo de Apoio a Congressos Científicos (FACC) 
▪ A SPECO tendo pedido apoio à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

para a organização do EEF2019, por meio do FACC, teve de devolver em 2020 o 
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valor concedido (1000 euros) como é regra nos congressos que dão lucro, que 
felizmente foi o caso do EEF.


6. Publicações 
Revista Ecologia  

▪ Devido à falta de interesse, por parte de investigadores ou estudantes, de enviar 
textos para publicação na revista Ecologi@, a Direcção da SPECO tomou a deci-
são de suspender, por ora, a revista no seu formato actual.


Livro de Resumos do XIX Encontro Nacional de Ecologia 
▪ Foi editado o livro de resumos que se encontra disponível no website da SPE-

CO .
20

 https://www.speco.pt/media/attachments/2021/03/22/livro-de-resumos_ene2020.pdf20
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7. Anexos 
Anexo 1 - Redes sociais 
Facebook 

 

 

"Gostos" na Página

4500

4725

4950

5175

5400

Janeiro Abril Julho Outubro

Engaged users 

0

700

1400

2100

2800

Janeiro Abril Julho Outubro

Impressions 

0

22500

45000

67500

90000

Janeiro Abril Julho Outubro
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Twitter 

 

 

Anexo 2 - Website 

Seguidores

0

325

650

975

1300

Janeiro Abril Julho Outubro

Engagment rate

0

0,8

1,5

2,3

3

Janeiro Abril Julho Outubro

Impressions

0

10000

20000

30000

40000

Janeiro Abril Julho Outubro

Utilizadores

0

3500

7000

10500

14000

Janeiro Abril Julho Outubro
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