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Eco-Divulgar - Divulgação em Ecologia 

“Ecologia em sistemas rurais” 
 
Eco-Divulgar é uma iniciativa da SPECO, Sociedade Portuguesa de Ecologia, no 
sentido de coordenar actividades de formação e intervenção no domínio da Ecologia. 
As actividades são desenvolvidas em parceria com entidades com experiência nas 
áreas temáticas a promover. 
 
Eco-Divulgar inicia as suas actividades com o tema “Ecologia em Sistemas 
Rurais”, um conjunto de palestras e visitas guiadas a dois sistemas rurais 
característicos da região Mediterrânica (estepes cerealíferas e montados de sobro e 
azinho), a decorrerem durante um fim-de-semana, nos dias 26 e 27 de Maio de 2007, 
em Castro Verde e Grândola, respectivamente. 
 
Objectivos da acção: 

• Promover a temática da ecologia na óptica do desenvolvimento local 
sustentável; 

• Promover o interesse dos ecossistemas rurais na manutenção da biodiversidade 
global; 

• Promover a necessidade de alargar os conhecimentos, numa perspectiva 
integrada, acerca das interacções ecológicas nos sistemas rurais; 

• Informar sobre os impactes sofridos pelos ecossistemas rurais e sobre o seu 
potencial de desenvolvimento sustentável, nomeadamente através dos serviços 
de ecossistema, como por exemplo potencialidades em ecoturismo. 

 
Público: Todos os interessados nas questões de ecologia, ambiente e turismo. 
 

Programa Eco-Divulgar “Ecologia em Sistemas Rurais”: 
Saída de Lisboa (FCUL), a 26 de Maio, Sábado de manhã, em transporte organizado 
pela SPECO. Destino Castro Verde. Palestra e Visita ao Vale Gonçalinho (Castro Verde). 
Almoço volante ou piquenique. Percursos pedestres. Jantar e dormida livre. Saída de 
Castro Verde para Grândola, dia 27 de Maio, Domingo de manhã, em transporte 
organizado pela SPECO. Destino Grândola, Herdade Ribeira Abaixo. Passeio. Almoço 
volante ou piquenique. Palestra. Regresso a Lisboa (FCUL), a 27 de Maio, em 
transporte organizado pela SPECO. 
 
Dia 26 de Maio de 2007 
08:00 – Saída de Lisboa (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa)  
10:30 – Palestra: “Ecologia em sistemas rurais – Programa Castro Verde Sustentável I” 

(Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, Castro Verde) 
Visita guiada à Herdade de Vale Gonçalinho 

13:00 – Almoço (volante ou piquenique) 
15:30 – Palestra: “Ecologia em sistemas rurais – Programa Castro Verde Sustentável 

II” (Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, Castro Verde) 
Visita guiada: percursos pedestres 

20:00 – Jantar (na povoação de Entradas) 



 
Dia 27 de Maio de 2007 
09:00 – saída de Castro Verde; 
10:30 – Visita guiada (Herdade Ribeira Abaixo, Grândola)   
13:00 – Almoço (volante ou piquenique) 
15:00 – Palestra: “Biodiversidade e ecologia em sistemas de montado de sobro” 
(Ecoteca da Herdade Ribeira Abaixo, Grândola) 
17:00 – Regresso a Lisboa 
 
 
Valor de Inscrição para sócios da SPECO: 15 euros  
Valor de Inscrição para não sócios da SPECO: 20 euros  
Data de Inscrição: 12 a 19 de Maio de 2007 
Modo de Inscrição: Envio de Ficha de Inscrição e comprovativo de pagamento por e-
mail speco@fc.ul.pt ou por fax 217500439. 
Modo de pagamento:  
Cheque, em dinheiro (pagamento na SPECO), por transferência bancária ou 
Multibanco: 
Conta da CGD nº: 0081092985630; NIB: 003500810009298563053 
Limite máximo de participantes: 15 pessoas  
 
O valor da inscrição inclui as palestras, visitas guiadas, percursos, piqueniques ou 
almoço volante nos dias 26 e 27 de Maio e a deslocação em carrinha (Lisboa - Castro 
Verde, Castro Verde – Grândola e Grândola – Lisboa). 
 
Não estão incluídos no valor da inscrição o jantar e a dormida em Castro Verde 
no dia 26 de Maio. . No entanto, a SPECO propõe-se facilitar a marcação do jantar e 
dormida, mediante pagamento prévio dos mesmos (até dia 19 de Maio). 
 
Jantar no dia 26 de Maio: 12 euros 
Dormida em Castro Verde, no Aparthotel de Castro: 48 euros (quarto individual ou 
duplo).  
 
A inscrição, jantar ou dormida só são válidas após respectivo pagamento.  
O comprovativo de pagamento deverá ser enviado para speco@fc.ul.pt ou por fax 
217500439. 
 
Coordenação: Margarida dos Santos-Reis (SPECO) 
Palestras e visitas: Rui Rebelo (CBA, FCUL); Rita Alcazar (LPN) 
 
Parceiros:       Apoios:  
 
CBA- Centro de Biologia Ambiental (FCUL) 
 
LPN – Liga para a Protecção da Natureza 
http://www.lpn.pt/ 
 
 
Contactos: 
Sociedade Portuguesa de Ecologia 
FCUL, Campo Grande, Bloco C4, Piso 4 
1749-016 Lisboa 
Tel/Fax: +351 217500439 
e-mail: speco@fc.ul.pt  
http://speco.fc.ul.pt 


