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No Ano Internacional 
da Biodiversidade, 
Henrique Pereira, 
associado nº 480 da 
SPECO, liderou uma 
equipa internacional 
de investigadores 
que analisou vários 
estudos recentes 
sobre extinções e 
alterações globais da 

distribuição das espécies e a perda do habitat 
das mesmas, tendo desta análise resultado um 
artigo publicado na prestigiada revista Science 
(edição on-line de 26 de Outubro de 2010) do 

qual é primeiro autor. Co-autoras deste artigo, 
que apresenta diferentes cenários para a 
evolução da biodiversidade nas próximas 
décadas,  são também duas outras 
investigadoras Portuguesas, umas das quais, 
Vânia Proença, é também associada da 
Sociedade (Associada n.º 494). A SPECO 
congratula os autores por terem estabelecido 
este marco no conhecimento sobre a 
biodiversidade à escala global e sugere a leitura 
atenta do artigo. 
 

 
 
De realçar em 2010 é 
também a atribuição 
do prémio BES-
Biodiversidade ao 
projecto ‘Conservar o 

lobo em Portugal: da 
teoria à prática’ 
liderado por 
Francisco Petrucci-
Fonseca (associado 
n.º 140), fundador e 

Presidente da associação Grupo Lobo que este 
ano comemora os 25 anos de existência e que 
tem por objectivo a conservação do lobo e do 
seu ecossistema em Portugal. Ao longo do seu 

percurso o Grupo 
Lobo tem 
desenvolvido um 
trabalho de mérito 
que combina 

actividades 
educativas e de 

investigação, 
merecendo particular 
destaque a linha de 
acção relativa à 
recuperação de raças 

nacionais de cães de gado e a sua integração 
em rebanhos como método de prevenção dos 
prejuízos causados pelo lobo no gado. No 
sucesso desta acção Sílvia Ribeiro, associada 
n.º 102, tem tido um papel determinante, e a  
SPECO regozija-se pela atribuição do prémio e 
convida os leitores a saber mais sobre a 
associação consultando o seu site.  
 

 

 
Neste mesmo ano, 
contudo, a Sociedade 
lamenta o 

desaparecimento 
prematuro de um dos 
seus principais 
colaboradores, figura 
de vulto da ciência 
em Portugal e no 
estrangeiro. O 
Professor Carlos 

Almaça, Professor Catedrático da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Ciências, foi uma 
presença assídua nos Encontros de Ecologia 
organizados pela SPECO, intervindo 
activamente nos trabalhos apresentados e 
contribuindo assim para uma comunidade 
cientifica mais consolidada e exigente, 
marcando profundamente em especial os mais 
novos. O projecto da revista Ecologi@ foi por 
ele acarinhado desde a sua génese, tendo 

produzido dois manuscritos para publicação na 
revista, o primeiro dos quais se inclui 
naturalmente neste primeiro número e o 
segundo a ser editado em breve. Por tudo isto a 
SPECO presta-lhe a devida homenagem. Até 
sempre! 

 

http://theoeco.fc.ul.pt/publications/index.html#2010
http://lobo.fc.ul.pt/

