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Destaque:

Relatório de Copenhaga

Ao longo dos últimos 2 anos, a sociedade civil e
científica colocou uma enorme expectativa na
Cimeira de Copenhaga. A maior reunião de
sempre sobre o combate às Alterações
Climáticas terminou com uma declaração, mas
não um acordo assinado, e tal não pode ser
visto como mais que uma desilusão.
Copenhaga acabou por ser apenas o palco de
difíceis negociações entre países
industrializados e emergentes, apesar dos
impactos previstos serem transversais a todos.
O seguinte relatório testemunha os 11 dias do
encontro, as inesperadas negociações directas
entre Chefes de Estado e a difícil liderança
pelas Nações Unidas. ver relatório

2010 Summer Institute on Climate
Information for Public Health

Orientado pelo International Research
Institute for Climate and Society (IRI), este
curso, a decorrer na Universidade de Columbia
(EUA) de 17 a 28 de Maio de 2010, é uma
excelente oportunidade para todos os
profissionais que lidam especificamente com as
questões dos impactos das alterações na saúde
pública aprofundarem conhecimento nesta área,
nomeadamente, nos métodos de análise e de
comunicação. A data limite para a candidatura
ao curso é o dia 31 de Janeiro e está limitado a
12 participantes. Mais informação aqui.

Intercâmbio Portugal - Polónia

Se se encontra activamente envolvido(a) num

Agenda nacional:

XVII Jornadas Pedagógicas de
Educação Ambiental da ASPEA
(28 a 31 de Janeiro). Ponta
Delgada +info

Agenda internacional:

Conferência: EWACC2010 -
International Conference:
Energy, Water & Climate
Change (11 a 15 de Janeiro).
Nicósia - Chipre +info

Conferência: 4h International
Congress of Chemistry and
Environment (21 a 23 de
Janeiro). Ubon Ratchathani -
Tailândia. +info

Livros em destaque:

"Climate Change in Africa"
Camilla Toulmin

Zedbooks

Quais os efeitos das Alterações Climáticas no
Continente mais pobre do mundo, no
Continente que, paradoxalmente, menos
contribuiu para este problema? Este livro
analisa a perspectiva africana de um dos
maiores desafios da actualidade e a sua
capacidade para enfrentar este problema. A
autora congrega informação da sua
experiencia de trabalho em zonas rurais de
África, mas também, na liderança na do IIED -
International Institute for Environment and
Development. São analisados os impactos na
disponibilidade da água, na segurança
alimentar e nutricional, nos recursos florestais
e no desenvolvimento urbano.

aquisição e versão online
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projecto de educação ambiental com jovens de
zonas rurais inseridas em áreas protegidas, e
se pretende desenvolver um intercâmbio
europeu sobre a temática da conservação
ambiental, a escola local de Maciej Rataj, uma
localidade perto de Zmigrod (no centro da
Polónia) está interessada nessa parceria com
outras escolas ou associações juvenis. Mais
informações poderão nos contactar. A SPECO
ajudará no processo de candidatura.

biodiversityhotspots.org

Este site congrega informação de 34
hotspots, considerados essenciais para a
preservação da Biodiversidade Mundial,
devido à sua imensa riqueza especifica e
grau de vulnerabilidade. A informação
disponibilizada é muito detalhada, incluindo
uma base de dados das espécies
existentes para cada um dos hotspots. O
site permite ainda o feedback e o
contributo dos investigadores dos referidos
locais.

Formação e Workshops:

International Workshop on SEACASE
(Sustainable Extensive and Semi-
intensive coastal Aquaculture in
Southern Europe) +info

20 a 21
de Jan.

Local: Tavira, (CCMAR)
Universidade do Algarve

Curso Livre em Sistemática Botânica
+info Jan / 10 Local: Ponta Delgada,

Universidade dos Açores

Em discussão pública:

Projectos Concelhos Data limite Informação
Ligação Desnivelada da Linha
de Cascais e do Porto de Lisboa
à Linha de Cintura

Lisboa 06 de Janeiro Locais de Consulta, Resumo Não-
Técnico e outra informação

Ligação Ferroviária de Alta
Velocidade entre Porto e Vigo -
Lote 1B - troço Braga-Valença   

Braga, Paredes
de Coura,
Ponte de Lima,
Valença, Vila
Nova de
Cerveira, Vila
Verde

13 de Janeiro Locais de Consulta, Resumo Não-
Técnico e outra informação

Aproveitamento Hidroeléctrico
do Alvito    

Castelo Branco,
Vila Velha de
Rodão

21 de Janeiro Locais de Consulta, Resumo Não-
Técnico e outra informação
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