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Destaque:

Iniciativa Countdown 2010

A SPECO aderiu à iniciativa
Countdown 2010 tornando-
se mais uma entidade
parceira desta campanha
mundial de alerta para o
problema da perda da

biodiversidade.

Além de ter subscrito os princípios de defesa e
promoção da biodiversidade que integram este
projecto, a SPECO compromete-se ainda a
manter uma plataforma de esclarecimento de
dúvidas, através de um endereço de email,
sobre conservação e promoção da
Biodiversidade (destinada a particulares e
entidades públicas e privadas) cuja informação
é alicerçada na comunidade científica de
Ecólogos que colabora com a SPECO.

 

Calendário de Eventos SPECO

Além dos eventos que mensalmente
destacamos nas nossas newsletters, poderá
agora também aceder a uma extensa lista de
conferências, palestras, workshops e cursos
que se encontram no nosso calendário de
eventos online. Este permite que possa definir
a longo prazo os eventos que pretende assistir
ou participar. Permite ainda importar esses
mesmos eventos para o seu próprio calendário
online.

Encontra-se em funcionamento desde o
passado dia 20 de Maio e é actualizado
regularmente. Aceda aqui.

 

Inquérito LifeWatch

A partilha de informação entre instituições
europeias que se dedicam à investigação da
biodiversidade nem sempre tem tem sido a
mais eficaz. O projecto europeu "LifeWatch, e-
science and technology infrastructure for
biodiversity research and observatories"
pretende responder a este desafio promovendo
uma comunicação mais rápida e profícua
através de meios de comunicação online,
definindo ainda uma metodologia de trabalho
partilhada.

Agenda nacional:

Conferência: Invasion ecology:
an unauthorized biography. 2 de
Junho, 14h30m." Coimbra. +info

Feira: AMBINERGIA – Feira
Internacional de Ambiente,
Energia e Sustentabilidade (4 a
7 de Junho). Porto. +info
Actividade: Caminhada nocturna
com as rapinas (5 de Junho). S.
Pedro das Cabeças, Castro
Verde. +info
Feira: AMBIURBE - 3º Salão
Internacional do Ambiente e da
Sustentabilidade. (17 a 20 de
Junho). Lisboa. +info
Conferência: 5th International
Conference of the International
Society for Industrial Ecology,
ISIE. 21 a 24 de Junho. Lisboa.
+info

Agenda internacional:

Conferência: 3rd International
Conference on Approximation
Methods and numerical
Modeling in Environment and
Natural Resources (8 a 11 de
Junho). Pau - França +info

Conferência: 12th EuCheMS
International Conference on
Chemistry and the Environment
(14 a 17 de Junho), Estocolmo -
Suécia. +info

Conferência: ICLEI World
Congress - Connecting leaders -
Advancing local action for
sustainability (14 a 18 de
Junho). Edmonton - Canadá.
+info
Conferência: 17 th Annual
Conference of the European
Association of Environmental
and Resource Economists (24 a
27 de Junho) Amesterdão -
Holanda. +info

Livros em destaque:

http://speco.fc.ul.pt/newsletter_06_09.html
http://speco.fc.ul.pt/calendario_eventos.html
http://speco.fc.ul.pt/calendario_eventos.html
http://surveys.healthgrid.org/index.php?sid=41548
http://www1.ci.uc.pt/invasoras/
http://www.ambinergia.exponor.pt/
http://www.lpn.pt/LPNPortal/DesktopModules/EventoDetalhes.aspx?ItemID=548&Mid=33&tindex=5&tid=8
http://www.fil.pt/
http://www.isie2009.com/
http://lma.univ-pau.fr/meet/mamern09/
http://www.chemsoc.se/sidor/KK/icce2009.htm
http://www.iclei.org/index.php?id=7756
http://www.eaere2009.org/


Este projecto, que se encontra na sua fase
inicial, sugere desde já uma colaboração aos
investigadores europeus em biodiversidade na
resposta a um simples questionário. Clique
aqui para responder ao mesmo e colaborar
neste projecto.

"State of the World's Oceans"

Allsopp, M., Page, R., Johnston, P.,
Santillo, D.

Springer

Este livro fornece uma visão
contemporânea, baseada nos mais
recentes dados científicos, do estado actual
dos vários oceanos, abordando temas
desde a perda biodiversidade até às
complexas mudanças a que estão sujeitos
em virtude do fenómeno das alterações
climáticas.

Versão online

Formação:

Introdução à Identificação de Orquídeas Silvestres,
3ª edição  +info

6 e 7 de
Junho

Bragança. Org:
Associação
ALDEIA

Advanced Course on Ecotoxicology - Module 1:
Methods on Ecological Risk Assessment   +info

22 a 26 de
Junho

Coimbra. Org:
IMAR-CIC

Os resíduos na Educação Ambiental   +info 24 de
Junho Lisboa. Org: LPN

Advanced Course on Ecotoxicology - Module 2:
Wildlife Ecotoxicoly   +info

29 Junho
a 03 Julho

Coimbra. Org:
IMAR-CIC

Em discussão pública:

Projectos Concelhos Data
limite Informação

Variante à EN9 - Ligação
entre o Nó de Lourel
(IC16) e o Nó de Fervença
(VCAML - Norte)

Sintra 05 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Abertura da Linha Palmela
- Ribatejo, a 400 kV para a
Subestação de Fernão
Ferro

Barreiro, Palmela, Seixal,
Sesimbra, Setúbal 

24 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Centro de Tratamento de
Resíduos do Oeste  Cadaval 25 de

Junho
Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Concessão de Caulino
Denominada Monte
Redondo

Leiria 26 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Alter do Chão, Castelo de
Vide, Crato, Estremoz, Locais de Consulta, Resumo

http://surveys.healthgrid.org/index.php?sid=41548
http://www.naturalvalueinitiative.org/
http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0
http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-9115-5
http://www.naturalvalueinitiative.org/
http://www.aldeia.org/portal/PT/5/EID/121/DETID/1/default.aspx
http://www1.ci.uc.pt/imar/risk_09/
http://www.lpn.pt/site.html#19-PT
http://www1.ci.uc.pt/imar/risk_09/
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1434
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1434
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1435
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1435
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1409
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1409
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1420
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1420
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1430
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1430


IP2 - IP6 (A23) -
Portalegre - IP7 (A6)  

Fronteira, Gavião, Mação,
Monforte, Nisa, Portalegre,
Sousel, Vila Velha de Rodão

29 de
Junho

Não-Técnico e outra informação

Articulação da Linha de
Alta Velocidade com a
Linha do Oeste na Nova
Estação de Leiria  

Leiria, Marinha Grande 30 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Quadruplicação da Linha
do Minho entre Contumil e
Ermesinde  

Gondomar, Maia, Porto,
Valongo

30 de
Junho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

WEB:

Climate Funds Update

Se desenvolve projectos de investigação na área das alterações climáticas, ou
projectos de intervenção neste domínio, neste site, recentemente criado, poderá
encontrar relevante informação sobre programas de apoio e financiamento.

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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