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Sociedade Portuguesa de Ecologia      

Junho/ 2010

Destaque:

12.º Encontro Nacional de Ecologia

De 18 a 20 de Outubro no Porto, na biblioteca
Almeida Garrett (jardins do Palácio de Cristal)

Sob o tema Serviços de Ecossistemas -
Desafios e Ameaças num Mundo em Mudança,
o 12.º ENE conta, para a sua realização, com
uma parceria entre a SPECO - Sociedade
Portuguesa de Ecologia, o CIIMAR - Centro
Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental, o ICBAS – Instituto de Ciências
Biomédicas de Abel Salazar e a Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto.

De acordo com o âmbito do Encontro, apelamos
desde já à participação da comunidade
científica portuguesa para a submissão de
Resumos nos seguintes temas:

Biodiversidade e Serviços de
Ecossistemas,
Conservação e Gestão de Ecossistemas,
Ecologia e Ecotoxicologia Dulçaquícola e
Terrestre,
Ecologia e Ecotoxicologia Marinhas,
Ecologia e Sociedade,
Genética Ecológica,
Monitorização Ambiental,
Stressores Globais: Efeitos Combinados
de Alterações Climáticas, Poluição e/ou
Espécies Invasoras,
Toxinas: Armas Químicas ou Defesas
Biológicas?
Restauro e recuperação de
ecossistemas.

O envio dos resumos para avaliação pode ser
feito através do seguinte link.

Os valores para inscrição no 12.º ENE são os
seguintes.

Agenda nacional:

Conferência: 2nd Conference of
the European Consortium for
the Barcode of Life (ECBOL2):
2010 International Year of
Biodiversity. (02 a 04 de Junho.
Braga. +info
Conferência: 1.ª Conferência
da Rede de Língua Portuguesa
de Avaliação de Impactos
"Transportes, Desenvolvimento
Urbano e Avaliação de
Impactos" (16 a 19 de Junho de
2010). Lisboa. +info

Conferência: PCEEE - Portugal
em Conferência para uma
Economia Energeticamente
Eficiente (22 de Junho). Lisboa.
+info

Seminário: Encontro de
Sistemas de Informação
Geográfica - Aplicações SIG
nos Recursos Agro-florestais e
Ambientais (25 de Junho).
Castelo Branco. +info

Agenda internacional:

Conferência: Footprint Forum
2010 (07 a 12 de Junho). Colle
di Val d'Elsa - Itália +info

Conferência: International
Conference on Biological and
Cultural Diversity: Diversity for
Development - Development for
Diversity (08 a 10 de Junho).
Montreal - Canadá +info

Conferência: 3th International
Conference on Eco-Efficiency:
Modelling and Evaluation for
Sustainability (09 a 11 de
Junho). Egmond aan Zee -
Holanda +info

Conferência: Phenology 2010:

http://speco.fc.ul.pt/newsletter_06_10.html
http://www.ciimar.up.pt/cne2010/Subm_Res.html
http://ecbol2.bio.uminho.pt/ECBOL2.html
http://www.redeimpactos.org/index.php?lg=1&idmenu=noticias&idn=21
http://eventos.fct.unl.pt/pceee2010/
http://www.esa.ipcb.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=150http://clima.apea.pt/scid/subAPEA/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_forum_the_opportunity_of_limits/
http://www.cbd.int/meetings/icbcd/
http://www.eco-efficiency-conf.org/


 
Até

15/06/2010

Depois de
15/06 e até
15/09/2010

Sócios da
SPECO: 120 € 150 €

Estudantes
sócios da
SPECO

50 € 70 €

Não sócios 150 € 180 €

Estudantes não
sócios 70 € 100 €

Preço especial:
estudantes que
se façam sócios
da SPECO

25€

(este valor especial não inclui
a documentação do

Encontro)

Nota: Apenas os sócios com as quotas
regularizadas poderão usufruir do
desconto de sócios

Faça a sua inscrição online através do seguinte
link.

Poderá obter toda a informação através do Site
do Encontro, ou através da 1.ª Circular.

Campo de Trabalho Científico sobre Controlo
de Plantas Invasoras 2010

O Centro de Ecologia Funcional (CEF), da
Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos
de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade
(CERNAS), da Escola Superior Agrária de
Coimbra e o Centro de Interpretação da Serra
da Estrela (CISE), Município de Seia, estão a
organizar a 9º edição do Campo de Trabalho
Científico sobre Controlo de Plantas Invasoras.
Decorre de 23 a 29 de Julho de 2010, na Mata
do Desterro, em Seia, Serra da Estrela.

O trabalho é realizado num regime de
voluntariado mas o alojamento, a alimentação e
o seguro pessoal são oferecidos. Trata-se de
uma oportunidade única para participar numa
actividades de controlo de plantas invasoras e
receber formação sobre Invasões Biológicas e
Plantas Invasoras. As inscrições deverão ser
realizada até ao dia 31 de Junho. Poderá obter
toda a informação no seguinte link.

Candidatos para bolsas de Doutoramento da
FCT para o projecto CENECOGEN

Procuram-se candidatos dispostos a submeter
uma candidatura a bolsa individual de
Doutoramento da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) para se juntarem à equipa do
Centro de Ecologia Funcional da
Universidade de Coimbra (http://ecology.uc.pt).
O/a aluno/a de Doutoramento deverá
desenvolver o seu trabalho de investigação no
âmbito do projecto CENECOGEN

Climate change impacts and
adaptation (14 a 17 de Junho).
Dublin - Irlanda +info

Conferência: 18th International
Conference on Modelling,
Monitoring and Management of
Air Pollution (21 a 23 de Junho.
Kos - Grécia. +info

Conferência: 5th International
Conference on Comparing
Design in Nature with Science
and Engineering (28 a 30 de
Junho). Pisa - Itália +info

Congresso: II Congresso
Lusófono de Educação
Ambiental (28 de Junho a 02 de
Julho). Praia - Cabo Verde
+info

Conferência: 4th World
Congress of Environmental and
Resource Economists (28 de
Junho a 02 de Julho). Montreal -
Canadá +info

Conferência: 9th International
Conference on Halophilic
Microorganisms (29 de Junho a
03 de Julho). Pequim - China
+info

Livros em destaque:

"Biodiversity, Ecosystem
Functioning, and Human
Wellbeing" - Shahid Naeem, Daniel
E. Bunker, Andy Hector, Michel
Loreau and Charles Perrings -
Oxford University Press

Este livro sumariza as recentes linhas de
investigação sobre as estrutura e o
funcionamento de ecossistemas, referindo-
se a diversos métodos para análise da sua
estabilidade. Além desta pertinente
abordagem, o livro tem ainda uma outra
inovadora qualidade, a de relacionar os
serviços de ecossistemas numa
perspectiva económica, devidamente
quantificada. Desta forma, torna possível
uma mais pertinente análise dos impactos
na qualidade de vida humana decorrentes
de uma politica de incompreensão ou
negligência dos serviços dos
ecossistemas, e este, é um grandes
objectivos desta edição.

O livro conclui ainda com uma secção

http://www.ciimar.up.pt/cne2010/Subm_Reg.html
http://www.ciimar.up.pt/cne2010/Subm_Reg.html
http://speco.fc.ul.pt/1a_circular_12ENE.pdf
http://www.ci.uc.pt/invasoras/
http://ecology.uc.pt/
http://www.tcd.ie/Botany/phenology/2010/
http://www.wessex.ac.uk/10-conferences/air-pollution-2010.html
http://www.wessex.ac.uk/10-conferences/design-and-nature-2010.html
http://www.nerea-investiga.org/pt/noticias/detalhes/scripts/core.htm?p=noticias&f=detalhes&lang=pt&seccao=9&item=90
http://www.wcere2010.org/
http://www.halophiles2010.org/


recentemente financiado pela FCT. O projecto
propõe uma abordagem genómica para estudar
as bases genéticas da adaptação do fungo
ectomicorrízico Cenococcum geophilum aos
solos serpentínicos que, por serem ambientes
extremos, são adequados ao estudo de
fenómenos de evolução adaptativa na natureza.

Os candidatos deverão ter bases sólidas de
Biologia, com bons conhecimentos de Genética
Evolutiva e Ecologia e interesse pela Biologia
dos Fungos. Experiência em técnicas básicas
de biologia molecular e literacia informática são
desejáveis. As bolsas de Doutoramento da FCT
são de 980 EUR/mês (livres de IRS), anuais e
renováveis até quatro anos. O concurso
encontra-se aberto e tem o dia 6 de Setembro
como data-limite de submissão para bolsas do
segundo ciclo de avaliação (link).  Deverão
enviar uma carta de motivação (em inglês), CV
e o contacto de 3 pessoas que possam prestar
informações acerca das suas actividades
académicas/profissionais anteriores para
Susana Gonçalves (scgoncal@ci.uc.pt) antes de
30 de Junho 2010.

Participação em Questionários

Questionário: Turismo ornitológico - Projecto
IBERAVES

O IBERAVES é um projecto internacional,
liderado pela Sociedade Espanhola de
Ornitologia, em parceria com a Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves e a BirdLife
International. Tem como principal objectivo a
elaboração de módulos formativos que
melhorem a capacidade do sector turístico para
exercer as suas actividades na Rede Natura
2000. O projecto lançou um questionário que
pretende identificar as necessidades que os
visitantes têm na hora de escolher um destino
de turismo ornitológico, por forma a identificar
as lacunas de conhecimento e contribuir para
melhorar e aumentar a capacidade dos serviços
ligados a este sector. Como turista ou promotor
deste tipo de eventos, colabore com este
projecto respondendo ao questionário acessível
aqui.

Questionário: Projectos na área de Avaliação
dos Serviços de Ecossistemas

Se promove projectos na área de avaliação de
serviços dos ecossistemas, em particular, na
área especifica da quantificação da retenção de

sobre as potencialidades da Eco-
Informática para a obtenção de projecções,
revelando-se surpreendentes as
potencialidades da mesma, decorrentes de
uma ciência moderna e inovadora. Este
livro apresenta-se assim como um bom
guia de apoio a politicas sectoriais
enquadradas em diversos ecossistemas.

Pré-visualização e aquisição online

 

WEB:

Earth System Atlas

Promovido através de uma parceria entre
as Universidades de Lehigh e New
Hampshire (EUA) e a Universidade de
Bristol (Reino Unido), esta Atlas, que se
apresenta como um Portal que permite
simultaneamente a publicação, a
visualização e a integração de informação,
destaca-se dos vários Atlas Online devido
a 4 características:

1- A diversidade e relevância da
informação disponibilizada para várias
áreas de investigação ambiental, como por
exemplo Oceanografia Física,
Oceanografia Química, Dinâmica da
Atmosfera, Química Atmosférica, Clima e
Paleoclima, Física da Terra e GeoQuímica,
Ciclos Biogeoquímicos, Ecossistemas, etc;

2- A integração de 3 níveis de
complexidade no acesso à informação: i)
para a comunidade científica que investiga
as Alterações Globais, ii) para as entidades
responsáveis por políticas de planeamento,
iii) para os estudantes e público em geral
interessados no temas das Alterações
Globais;

3- A acessibilidade e o grafismo do portal e
a facilidade na interacção com o mesmo na
obtenção e elaboração de informação;

4- A possibilidade de integrar os dados
disponibilizados na produção de mapas de
acordo com as necessidades do utilizador.

 

Feira do Livro de Ambiente

http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/concursos/individuais2010.phtml.pt
mailto:scgoncal@ci.uc.pt
http://www.iberavesquestions.com/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=56&lang=pt
http://books.google.pt/books?id=X6V9_99KlGwC&printsec=frontcover&dq=Biodiversity,+Ecosystem+Functioning,+and+Human+Wellbeing&source=bl&ots=L1Ly81DWru&sig=0Waavj2BE3wk1AW9BbkG0i7L5t4&hl=pt-PT&ei=E0X1S-7bHJWHOKjOzckI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ve
http://earthatlas.sr.unh.edu/maps/


carbono, o Word Agrofloresty Center (ICRAF)
apela à sua colaboração através da resposta a
um questionário. Os resultados obtidos
permitirão a avaliação das metodologias
actualmente seguidas, e um relatório,
decorrente do tratamento de dados, que será
apresentado por este centro em grupos de
trabalho adequados, como por exemplo, ao
UNFCCC. A resposta a este questionário
demorará, aproximadamente 15 minutos e
permitir-lhe-á aceder em primeira mão ao
referido relatório. Aceda ao questionário aqui.

A Secretaria-Geral do Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território
promove, entre 1 e 30 de Junho, no horário
das 9h30 às 17h30, a Feira do Livro de
Ambiente/2010. Realiza-se nas instalações
do Centro de Documentação e Informação,
na Rua de "O Século", n.º 63 - 1.º.

Green Projects Award - Prorrogação do
prazo para apresentação de candidaturas

Informa-se que o prazo para apresentação
de candidaturas aos Green Projects Award
foi prorrogado para o próximo dia 15 de
Junho, às 17h00m. Esta Iniciativa
organizada pelo Grupo GCI, APA e Quercus,
institui um Prémio de reconhecimento de
boas práticas em projectos que promovam o
desenvolvimento sustentável.

Se ainda não se candidatou, envie a sua
candidatura através do seguinte link.

Formação:

Curso: Iniciação à Ilustração Científica a
Preto&Branco +info

10 a 13
de Junho

Gouveia. Org: Associação
Aldeia

Curso: Identificação, Biologia e Conservação
de Aves de Rapina. +info

24 a 27
de Junho

Figueira de Castelo Rodrigo.
Org: Associação Aldeia

Curso: 7.º Curso Técnico de Recolha de
Amostras Biológicas em Aves
Selvagens +info

26 de
Junho Alcochete. Org: APAA

Curso: GIS Tools for Ecologists, a
Introdutory Course +info

21 a 25
de Junho

Évora. Org: Universidade de
Évora

Em discussão pública:

Projectos Concelhos Data
limite Informação

Parque Eólico de Guardão Tondela 02 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Navegabilidade do Rio Guadiana  

Alcoutim,
Castro
Marim,
Mértola, 07 de Locais de Consulta, Resumo

http://www.surveymonkey.com/s/CLIMATE-L_benefitsharing
http://www.naturalvalueinitiative.org/
http://www.greenprojectawards.pt/2010/
http://www.naturalvalueinitiative.org/
http://www.aldeia.org/portal/PT/5/EID/161/DETID/1/default.aspx
http://www.aldeia.org/portal/PT/5/EID/164/DETID/1/default.aspx
http://www.apaa.pt/
http://www.catedra.uevora.pt/rui-nabeiro/index.php/rui_nabeiro/Higher-education/Short-courses/GIS-TOOLS-FOR-ECOLOGISTS.-A-INTRODUCTORY-COURSE-21-25-JUNE-2010-REGISTRATION-NOW-OPEN
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1494
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1494
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1495
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1495


Vila Real de
Santo
António  

Junho Não-Técnico e outra informação

IC37 - Viseu (A25-IP5) - Seia (IC7)

Mangualde,
Nelas,
Oliveira do
Hospital,
Seia, Viseu 

09 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Tábua - Oliveira do Hospital (IC7) - Covilhã
(A23-IP2)  

Covilhã,
Oliveira do
Hospital,
Seia, Tábua

09 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Oliveira do Hospital (IC7) - Fornos de
Algodres (A25-IP5)  

Fornos de
Algodres,
Gouveia,
Mangualde,
Seia

09 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Barragem do Couto da Piçarra  Idanha-a-
Nova

16 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Calendário Ecológico:

1 de Junho                    Dia Nacional do Sobreiro e da Cortiça 

5 de Junho                    Dia Mundial do Ambiente (Programa das Nações Unidas para o
Ambiente) 

8 de Junho                    Dia do Parque Natural do Alvão

Dia Mundial dos Oceanos

17 de Junho                  Dia Mundial de Combate contra a Seca e a Desertificação

21 de Junho                  Dia das Energias Renováveis (relacionado com o solstício de Verão)

24 de Junho                  Dia da Reserva Natural do Paul do Boquilobo

27 de Junho                  Dia da Reserva Natural do Paul de Arzila
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