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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017 

1. Actividades de divulgação e envolvimento social 

• No primeiro trimestre a SPECO lançou o Ecologia on top (http://www.speco.pt/pt/iniciativas/
52-ecologia-on-top) sob o qual se propôs organizar uma série de eventos para mostrar a Ecolo-
gia como ciência fundamental na construção de caminhos mais sustentáveis. 

• Debate público, na Escola Superior Agrária de Coimbra, sobre a Reforma Florestal proposta 
pelo governo. A discussão dos tópicos discutidos e apresentados pelos diferentes palestrantes 
convidados para o painel permitiu a emissão de um parecer que foi enviado à Assembleia da 
República (http://www.speco.pt/pt/iniciativas/28-debates-publicos).; 

• Aproveitando as celebrações dos 150 anos de Haeckel a 14 de Setembro de 2016, a SPECO 
promoveu, em 2017, este dia como Dia da Ecologia ou “Ecology Day”, propondo aos diferentes 
sócios, de norte a sul do país, apresentarem actividades que pudessem mostrar à sociedade o 
papel relevante que os investigadores realizam em prol da Ecologia em Portugal. A proposta 
contou de imediato com o apoio da Comissão Nacional da UNESCO e envolveu, directa ou indi-
rectamente, cerca de 30 investigadores. As actividades oferecidas cativaram o público em geral, 
num total de mais de 200 pessoas. A divulgação foi realizada através do site (http://
www.speco.pt/pt/iniciativas/52-ecologia-on-top/113-ecology-day-14-de-setembro-2017), Face-
book e Twitter da SPECO, para além da efectuada pelas próprias unidades de investigação. A 
este propósito foi submetido um artigo à revista WebEcology, que foi aceite, estando já 
disponível online (https://doi.org/10.5194/we-17-65-2017). 

• Para os sócios recém doutorados foi lançado o Prémio de Doutoramento em Ecologia - 
Fundação Amadeu Dias (http://www.speco.pt/pt/iniciativas?start=5), que recebeu nove can-
didaturas de norte a sul do país. Os trabalhos seleccionados foram amplamente divulgados na 
imprensa nacional e nas redes sociais tendo tido, por isso, um impacto considerável que irá 
prosseguir em 2018. 

• A SPECO participou activamente com pareceres (http://www.speco.pt/images/iniciativas/
2017/ENCNB2025_SPECO.pdf), cartas de opinião (http://www.speco.pt/pt/iniciativas/50-nos-
media), críticas construtivas (http://www.speco.pt/pt/iniciativas), que foram enviadas ao 
governo e à Assembleia da República sobre diferentes temas legislativos nomeadamente, Re-
forma Florestal, Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e Biodiversidade, Estratégia 
de Educação Ambiental, Fundo Ambiental, para além de outros temas que marcaram a so-
ciedade portuguesa durante o ano de 2017. 

2. Organização de Reuniões Científicas 

• Organização do 16º Encontro Nacional da SPECO, que decorreu em Lisboa, nos dias 9 e 10 
de Novembro, com a participação de 90 investigadores, maioritariamente jovens ecólogos. Du-
rante este encontro foram entregues os prémios de Doutoramento em Ecologia - Fundação 
Amadeu Dias, que tiveram grande impacto na imprensa nacional (https://funchalnoticias.net/
2017/10/26/investigador-madeirense-ganha-premio-de-doutoramento-em-ecologia/; https://
www.noticiasdecoimbra.pt/investigadores-avaliam-os-efeitos-pesticidas-agricolas-nos-organis-
mos-marinhos/) e nas redes sociais. 

3. Parcerias e financiamento 

• O debate público ocorrido a 22 de Maio de 2017 na Escola Agrária de Coimbra foi organizado 
em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Estudos Florestais 

• A SPECO estabeleceu um protocolo com a Fundação Amadeu Dias no sentido de obter finan-
ciamento para o lançamento do Prémio de Doutoramento em Ecologia; 
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• A SPECO estabeleceu uma parceria com uma sócia portuense no sentido de apresentar um pro-
grama de educação ambiental sobre sustentabilidade que concorreu ao financiamento do Fundo 
Ambiental. O projecto foi bem avaliado mas não teve financiamento. 

• Em 2017 a SPECO conseguiu atrair mais sócios e recuperar alguns que já não pagavam há al-
guns anos. No entanto, e apesar do crescimento de visibilidade - analisado em termos de visi-
tas ao facebook, site e twitter - não se registou um aumento significativo de quotas, o que 
coloca ainda alguns problemas para a sustentabilidade financeira da sociedade. 

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 

• Relançamento da revista Ecologi@ tendo por base os artigos que tinham sido enviados no pas-
sado e sobre os quais não tinha sido tomado nenhuma decisão. 

6- Contactos Internacionais 

• Durante o 16º ENE a SPECO reactivou os contactos já encetados com Associação Espanhola de 
Ecologia Terrestre (AEET) e Associação Ibérica de Limnologia (AIL), para a criação da Sociedade 
ibérica de Ecologia, sem que essa nova sociedade suponha nenhuma alteração na normal ativi-
dade e continuidade da SPECO; 
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