
 

	
	

2º	Congresso	SIBECOL	/	XXI	Congresso	AIL		
	

3	–	8	Julho	2022		
Aveiro,	Portugal	

 
Anunciamos	o	2º	Congresso	da	Sociedade	Ibérica	de	Ecologia	e	o	XXI	congresso	da	Associação	
Ibérica	de	Limnologia	que	se	realizará	conjuntamente	em	Aveiro,	Portugal	em	Julho	de	2022.	
Este	congresso	no	formato	“clássico”	presencial	e	cujo	lema	é:	“Ecologia:	promoção	do	nosso	
futuro	 sustentável	 através	 do	 conhecimento	 científico”,	 tem	 como	 objetivo	 estimular	 a	
partilha	e	intercâmbio	de	conhecimentos	entre	ecólogos	de	Portugal	e	Espanha,	mas	também	
de	outras	regiões	e	nacionalidades,	apelando	também	à	participação	de	decisores	políticos	e	
ambientais,	industria	e	de	todos	os	interessados	na	investigação	em	ecologia	e	na	construção	
de	um	futuro	ambientalmente	sustentável.			
	
Hoje,	mais	 do	 que	 que	 nunca,	 a	 crise	 global	 da	 biodiversidade	 aliada	 à	 crescente	 sobre-
exploração	dos	recursos	naturais,	à	destruição	e	modificação	de	habitats,	às	espécies	exóticas	
e	invasoras,	à	urbanização	e	às	alterações	climáticas	exigem	a	intervenção	dos	ecólogos	nas	
decisões	societais.	 	O	conhecimento	científico	gerado	pela	 investigação	ecológica	tem	sido	
fundamental	para	a	responsabilidade	e	intervenções	socioambientais,	para	a	preservação	da	
biodiversidade	e	para	uma	produção	alimentar	amiga	do	ambiente	contribuindo	assim	para	
a	sustentabilidade	do	nosso	capital	natural.			
	
Focando-se	 no	 papel	 integrador	 e	 transdisciplinar	 da	 Ecologia,	 este	 congresso	 apela	 a	
contributos	 de	 investigadores	 de	 todas	 as	 subdisciplinas	 que,	 trabalhando	 nos	 diferentes	
ecossistemas	 e	 níveis	 de	 organização	 biológica,	 utilizando	 abordagens	 teóricas	 ou	
experimentais,	ajudem	a	compreender	melhor	as	complexas	interações	entre	os	organismos	
e	 o	meio	 ambiente	 tentando	 dar	 resposta	 a	 um	dos	mais	 prementes	 desafios	 societais	 e	
ecológicos	 da	 atualidade:	 como	manter	 o	 funcionamento,	 os	 serviços	 e	 a	 resiliência	 dos	
ecossistemas	num	cenário	de	alterações	globais.		
	
Neste	tempo	de	incerteza,	nomeadamente	com	os	impactos	resultantes	da	pandemia	COVID-
19,	 os	 ecólogos,	 como	 todos	 os	 seres	 humanos,	 necessitam	de	 interação	 social	 e	 pessoal	
enquanto	 prosseguem	 os	 seus	 esforços	 de	 cooperação	 e	 investigação	 científica.	
Salvaguardando	as	adequadas	medidas	de	segurança,	este	congresso	presencial	será	também	
uma	 oportunidade	 para	 nos	 voltarmos	 a	 reunir	 com	 colegas	 e	 amigos,	 para	 promover	 a	
diversidade	e	inclusão	e	para	apoiar	e	inspirar	estudantes	e	jovens	investigadores	dentro	na	
nossa	 comunidade.	 A	 SIBECOL	 e	 a	 AIL	 saúdam	 e	 convidam	 todos	 os	 seus	 membros	 e	 a	
comunidade	internacional	de	ecólogos	para	o	congresso	em	Aveiro	no	próximo	mês	de	Julho.	
Junte-se	a	nós!		



Sessões	regulares:	
RS1:	Invasões	Biológicas			
RS2:	Interações	Ecológicas		
RS3:	Ecologia	evolutiva	e	Biogeografia	
RS4:	Ecotoxicologia	e	Contaminantes	emergentes	
RS5:	Metapopulações,	metacomunidades	e	meta-ecosistemas	
RS6:	Conectividade	ecológica,	restauração	de	ecossistemas	e	conservação	da	biodiversidade	
RS7:	Ecologia	de	ambientes	extremos:	dos	habitats	subterrâneos	ao	mar	profundo	
RS8:	Ecologia	de	ambientes	urbanos	
RS9:	Investigação	ecológica	em	alterações	globais	e	eventos	climáticos	extremos	
RS10:	Processos,	funcionamento	e	serviços	dos	ecossistemas	
RS11:	Ecologia	microbiana	
RS12:	Ecologia	de	ecossistemas	insulares	
RS13:	Promoção	da	igualdade,	diversidade	e	inclusão	na	comunidade	científica			
RS14:	Simbiose	e	evolução	–	Um	tributo	a	Lynn	Margulis		
	
	
Sessões	especiais			
Convidamos	todos	os	interessados	a	propor	sessões	especiais	para	o	2º	congresso	SIBECOL	/	
XXI	 conferência	 AIL.	 Espera-se	 que	 estas	 sessões	 científicas	 se	 articulem	 com	 os	 temas	
propostos	 nas	 sessões	 regulares	 (ver	 em	 cima),	mas	 outros	 temas	 transdisciplinares	 e	 de	
interesse	geral	serão	bem-vindos.		
As	 propostas	 de	 sessões	 científicas	 especiais	 deverão	 ser	 enviadas	 para	 a	 comissão	
organizadora	 do	 congresso	 (sibecol-ail-meeting2022@ua.pt)	 entre	 1	 de	 Outubro	 e	 30	 de	
Novembro	de	2021;	e	delas	deverão	constar	título,	um	pequeno	resumo	descritivo	do	tema	
proposto	e	a	lista	de	potenciais	oradores	contactados	pelos	organizadores	da	sessão	especial.		
A	 comissão	 cientifica	 avaliará	 as	 propostas	 de	 sessões	 especiais	 tendo	 como	 critérios	 a	
qualidade	científica	e	o	potencial	interesse	para	todos	os	participantes.		
Os	organizadores	destas	sessões	especiais	serão	moderadores	das	mesmas,	convidarão	os	
oradores	e	tomarão	a	responsabilidade	de	rever	os	resumos	submetidos.	Todas	as	sessões	
especiais	serão	abertas	a	todos	os	participantes	do	congresso.	Nota:	Não	haverá	redução	de	
taxas	 de	 inscrição	 ou	 subsídios	 de	 viagem	 e	 alojamento	 para	 proponentes/oradores	
convidados	de	sessões	especiais.		
	
Workshops		
Workshops	teórico-práticos	que	facilitem	aprendizagem	e	transferência	de	conhecimentos	
acerca	 de	 técnicas,	 ferramentas	 ou	 metodologias	 usadas	 em	 Ecologia	 poderão	 ser	
organizados	e	propostos.		As	propostas	de	workshops	deverão	ser	enviadas	para	a	comissão	
organizadora	do	congresso	(sibecol-ail-meeting2022@ua.pt)	até	30	de	Novembro	de	2021;	e	
delas	deverão	constar	título,	nomes	e	contactos	dos	organizadores	/	oradores	e	descrição	(	
(max.	250	palavras)	incluindo	pré-requisitos	para	participantes,	bem	como	numero	máximo	
e	mínimo	de	inscrições.	Os	workshops	serão	realizados	dia	3	de	Julho	de	2022	(Domingo)		
	
A	comissão	organizadora	selecionará	os	workshops	mediante	as	propostas	recebidas	com	
base	na	qualidade	científica	e	potencial	interesse	para	os	participantes	do	congresso.	Estes	
workshops	poderão	ter	numero	máximo	de	participantes	que	serão	selecionados	por	ordem	
de	inscrição.	Custos	adicionais	para	participação	em	workshops	poderão	ser	aplicados.	



	
Submissão	de	apresentações:	
Convidamos	 todos	os	 interessados	a	submeter	apresentações	orais	ou	em	formato	póster	
após	o	anuncio	das	sessões	científicas.		
Os	participantes	deverão	submeter	o	título,	autores	e	um	resumo	(máximo	200	palavras)	dos	
trabalhos	a	apresentar	entre	os	dias	1	de	Janeiro	de	2022	dia	28	de	Fevereiro	de	2022.	As	
apresentações	selecionadas	(comunicações	orais	e	pósteres)	estarão	disponíveis	no	site	do	
congresso	e	livro	de	resumos.		
Recomenda-se	que	o	 inglês	seja	usado	em	todos	os	slides/pósteres	bem	como	no	título	e	
resumos	(submissão	de	trabalhos).	Os	participantes	poderão	escolher	apresentar	em	Inglês,	
Português	ou	Espanhol.	
		
Registo	e	taxas	de	inscrição	no	Congresso		
O	registo	é	 feito	no	site	do	congresso	 (sibecol-ail-meeting2022.web.ua.pt).	O	resultado	da	
submissão	 de	 trabalhos	 será	 comunicado	 até	 ao	 início	 de	 Março	 de	 2022.	 A	 inscrição	
antecipada	estará	disponível	de	1	de	Março	a	30	de	Abril	de	2022.	Após	essa	data	as	taxas	de	
inscrição	terão	um	incremento	de	75	euros.	
	
O	registo	e	 taxas	de	 inscrição	 incluem	a	participação	nas	sessões	científicas	do	congresso,	
almoços	e	coffee	breaks,	programa	e	livro	de	resumos.	A	participação	no	jantar	do	congresso	
é	opcional	e	paga	à	parte.	Taxas	para	 inscrição	e	participação	em	workshops	poderão	ser	
também	cobradas.			
	
Taxas	de	inscrição		
	

Inscrição		 Inscrição	antecipada		 Inscrição	tardia	
Membros	regulares*	 350€	 425€	
Não-membros	 425€	 500€	

Membros	estudantes*		 225€	 300€	
Estudantes	não-membros		 275€	 350€	

	
*	membros	/	sócios	da	Sociedade	Ibérica	de	ecologia	(SIBECOL),	da	Associação	Ibérica	de	Limnología	(AIL),	da	
Sociedade	 Portuguesa	 de	 Ecologia	 (SPECO),	 da	 Associação	 Espanhola	 de	 Ecologia	 Terrestre	 (AEET),	 e	 da	
Sociedade	Espanhola	de	Etologia	e	Ecologia	Evolutiva	(SEEEE),		
	
	
Datas	importantes:	
Dezembro	2021:	Segunda	circular	do	congresso	com	mais	informação.	Apresentação	de	
Sessões	especiais	e	workshops	
Janeiro	2022:	Inicio	do	prazo	para	submissão	de	resumos	(Janeiro	-	Fevereiro)	
Março	2022:	Inscrição	antecipada	(Março	-	Abril)	
	
Site	do	congresso	(brevemente	disponível):	sibecol-ail-meeting2022.web.ua.pt	
	
Contactos:		
Comissão	Organizadora (sibecol-ail-meeting2022@ua.pt)	
João	Pestana	(CESAM	e	Universidade	de	Aveiro,	Comissão	organizadora:	jpestana@ua.pt)		



Comissão	Científica:	
Amadeu	Soares	(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)		
Alberto	Rodrigues	Capítulo	(Universidad	Nacional	de	La	Plata,	Argentina)	
Ana	Sofia	Reboleira	(Universidade	de	Lisboa,	Portugal)	
António	Mira	(Universidade	de	Évora,	Portugal)	
Cláudia	Pascoal	(Universidade	do	Minho,	Portugal)	
Cristina	Branquinho	(Universidade	de	Lisboa,	Portugal)		
Cristina	Máguas	(	Universidade	de	Lisboa,	Portugal)		
Daniel	von	Schiller	(Universitat	de	Barcelona,	España)	
Isabel	Ferrera	(Instituto	Español	de	Oceanografía,	España)			
Jan	Jacob	Keiser	(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)		
João	Loureiro	(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)		
Joao	M.	Neto	(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)		
João	Pestana	(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)	
Juan	Soria,	(Universitat	de	Valência,	España)	
Juli	G.	Pausas	(CIDE-CSIC,	Valencia,	España)		
Manuel	Graça	(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)		
Maria	Amélia	Martins-Loução	(Universidade	de	Lisboa)					
María	Pilar	López	(CSIC,	Museo	Nacional	de	Ciencias	Naturales,	Madrid,	España)	
Nuria	Bonada	(Universitat	de	Barcelona,	España)	
Romina	Álvarez	Troncoso	(Universidade	de	Vigo,	España)	
Rui	Cortes	(Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro,	Portugal)	
Salomé	Almeida	(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)		
Teresa	Ferreira	(Universidade	de	Lisboa,	Portugal)				
Verónica	Ferreira	(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)		
Vitor	Vasconcelos	(CIIMAR/Universidade	do	Porto,	Portugal)	
	
Comissão	Organizadora	(CESAM	/	Universidade	de	Aveiro):		
	
João	Pestana																															Luísa	Machado		

	
Staff	de	apoio	do	CESAM	

Amadeu	Soares																										Marta	Tacão	 Aida	Oliveira		

Ana	Genua	Olmedo																			Nelson	Abrantes	 Ana	Sofia	Santiago	

Catarina	Marques																						Rita	Torres	 Luis	Carvalheiro	

Eduardo	Ferreira																								Susana	Loureiro		 Marta	Graça																			

Heliana	Teixeira																											 Patrícia	Lito	

	
Local	do	congresso:	
Universidade	de	Aveiro:	https://www.ua.pt/;	https://youtu.be/BcjHNtaPXg4	
Cidade	de	Aveiro:	https://youtu.be/0YPC6sfgj2I	
	
	
 
 

 


