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Destaque:

Publicação de resultados de projectos
concluídos, trabalhos finais e teses de
licenciatura e mestrado na revista Ecologi@

Além das secções de Artigos Científicos, de
Revisão e Opinião, e da Entrevista, a revista
cientifica online da SPECO, Ecologi@, tem
também prevista uma secção onde estudantes
ou novos graduados em Ecologia poderão
publicar os resultados de projectos concluídos
ou as conclusões das suas teses de
licenciatura e mestrado. Apelamos aos
professores universitários que divulguem esta
possibilidade.

Os interessados(as) poderão fazer-nos chegar
os Resumos durante os meses de Maio e
Junho. Relembramos que o tema da primeira
edição da revista online é dedicado ao Ano
Internacional da Biodiversidade. Contacte-nos:
speco@fc.ul.pt

Selecção de candidatos a bolsas PhD da
Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Na sequência do Projecto NISTRACKS -
Processes influencing the invasive behaviour of
the non indigenous species Corbicula fluminea
(Mollusca: Bivalvia) in estuaries - identification
of genetic and environmental key factors, está
aberto o período para a selecção de
candidaturas a bolsas PhD, da FCT, nas áreas
de Genética Molecular, Ecotoxicologia e
Ecologia, no CIIMAR.

As candidaturas deverão ser enviadas até ao
próximo dia 15 de Maio. Mais informação e
contactos aqui.

Programa de Investigação em Rede:

Agenda nacional:

Actividade: 2ª Mobilização
Ibérica de Cidadãos em Defesa
do Tejo - Vogar Contra a
Indiferença. (09 de Maio).
Cedillo -» Porta de Rodão. +info

Exposição e outros eventos:
Anfíbios: uma pata na água
outra na terra (até 15 de Maio).
Porto. +info

Seminário: The use of WOE
(Weight of Evidence) for
environmental assessment in
sediments above carbon dioxide
storage sub-seabed geological
formations, por Angel del Valls
(18 de Maio). Lisboa (FCTUNL).
+info

Actividade: Festa das Aves -
feira, exposições e acções de
sensibilização - Entrada Gratuita
(de 14 a 17 de Maio). Miranda
do Douro. +info
Congresso: CLIMA II -
Congresso Nacional sobre
Alterações Climáticas (27 a 29
de Maio). Matosinhos. +info

Agenda internacional:

Conferência: Earth System
Science Climate, Global Change
and People (10 a 13 de Maio).
Edimburgo - Escócia +info

Conferência: 6th European
Sustainable Cities and Towns
Conference (19 a 21 de Maio).
Dunkerque - França +info

Encontro: SETAC Europe 20th
Annual Meeting (23 a 27 de
Maio. Sevilha - Espanha. +info

Conferência: World Bioenergy

http://speco.fc.ul.pt/newsletter_05_10.html
http://www.cimar.org/CIIMAR/Archive/jobs/PhD_ECOTOX_2010_04.pdf
http://movimentoprotejo.blogspot.com/2010/03/2-vogar-contra-indiferenca-pelos-nossos.html
http://www.expoanfibios.org/
http://speco.fc.ul.pt/Semin.DelValls.pdf
http://www.aepga.pt/portal/PT/60/default.aspx
http://clima.apea.pt/scid/subAPEA/
http://quest.bris.ac.uk/workshops/AIMES-OSC/index.html
http://www.dunkerque2010.org/
http://seville.setac.eu/?contentid=181


ThermAdapt

A European Science Foundation promove o
programa ThermAdapt, que visa promover o
estudo e a interacção de conhecimento sobre
estratégias de adaptação climática, desde
alterações individuais em organismos, às
respostas de populações e ecossistemas. As
rápidas alterações climáticas exigem um
urgente conhecimento nestes domínios para
aferição da capacidade de adaptação e
resiliência do meio natural. Este programa
pretende promover este conhecimento, através
de parceria entre investigadores e unidades de
investigação, sendo 4 as áreas previstas para
financiamento:

Apoio a Viagens de Curta Duração -
Para desenvolvimento de projectos de
investigação em parceria duração
máxima das viagens: 15 dias)
Bolsas de Intercâmbio - Integradas em
projectos de investigação.
Bolsas para Reuniões Científicas -
Estão abrangidas reuniões em qualquer
um dos tópicos previstos no programa.
Bolsas para Programas de Formação -
Relativas à formação de metodologia
sobre os mesmos temas.

Mais informação aqui.

Revisão da Bibliografia em Educação para o
Desenvolvimento Sustentável

A UNESCO apela aos profissionais de
Educação para o Desenvolvimento Sustentável
que colaborem num projecto de revisão da
Bibliografia produzida em diversos pontos do
mundo sobre este tema. Pretende-se identificar
as melhores práticas e definir um programa de
formação.

Se trabalha nesta área e/ou produziu material
relevante neste domínio, poderá colaborar com
este grupo de trabalho da UNESCO. Mais
informações deverá contactar, até ao próximo
dia 15 de Maio, a Prof. Daniella Tilbury
(Monitoring and Evaluation Expert Group for
the UN DESD) através do seguinte mail:
dtilbury@glos.ac.uk.

2010 (25 a 27 de Maio).
Jönköping - Suécia +info

Conferência: Fourth International
Scientific Conference BALWOIS
2010 (25 a 29 de Maio). Ohrid -
Républica da Macedónia +info

Livros em destaque:

"Addressing the Humanitarian
Challenges of Climate Change"

IASC - Inter-Agency Standing
Committee

Frequentemente são analisados os
impactos biofísicos do fenómenos da
Alterações Climáticas nas diversas latitudes
do planeta. A dimensão humana deste
fenómeno e o impacto directo nas
condições de vida são, muitas vezes,
inexplicavelmente esquecidos.
Paradoxalmente, uma vez que as regiões
que mais rapidamente sofrem (e irão sofrer)
o fenómeno são algumas das mais pobres
do mundo e onde se assistem às mais
gritantes desigualdades sociais. Recorrendo
a 19 casos de estudo de projectos de ajuda
humanitária motivados pelo impacto das
Alterações Climáticas esta publicação
descreve alguns dos exemplos mais
pertinentes e adequados às realidades
encontradas, os desafios encontrados no
terreno e o retorno do projectos, salientando
em particular os  casos de sucesso nas
estratégias de adequada cooperação inter-
organizacional.

Aceda gratuitamente

WEB:

http://www.naturalvalueinitiative.org/

Promovido pela ONG Fauna & Flora
International, pela Fundação Getúlio
Vargas, e com o apoio do Programa das
Nações Unidas para o Ambiente, este
projecto disponibiliza gratuitamente uma
aplicação que permite a investidores em
empresas alimentares avaliarem o potencial
de promoção da Biodiversidade e de
Serviços dos Ecossistemas das suas
plantações. Este projecto e esta aplicação
servem um principio (e uma estratégia) de
Investimento Socialmente Responsável,
garantido simultaneamente aos investidores

http://speco.fc.ul.pt/ThermAdaptFlyer2009.pdf
mailto:dtilbury@glos.ac.uk
http://www.elmia.se/en/worldbioenergy/
http://www.polosustainability.com/conference
http://www.balwois.com/2010/
http://humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=5094&type=pdf
http://humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=5094&type=pdf


Cursos de Formação Avançada em Maio

Marine Ecotoxicology. (Desconto para os
sócios da SPECO)
Porto, 26 a 30 de Abril de 2010; Promove:
CIIMAR-UP. Mais informação e inscrição aqui.

Mixed Effects Models in Ecologia. (Desconto
para os sócios da SPECO)
Coimbra, 17 a 21 de Maio de 2010; Promove:
IMAR-CMA. Mais informação e inscrição aqui.

Nanoparticles: Characterization and
Environmental Risk Assessment. Aveiro, 17
a 21 de Maio de 2010; Promove: CESAM-UA;
Mais informação e inscrição aqui.

a aplicação do seu dinheiro em projectos
equilibrados e de longo prazo
(ambientalmente equilibrados, integrados e
duradouros) garantindo um reduzido factor
de risco no investimento.

Formação:

Curso: Iniciação ao Estudo e Identificação
das Aves +info

07 a 09 de
Maio

Gouveia. Org: Associação
Aldeia

Curso: Gestão de Impactes do Turismo
de Natureza em valores naturais
sensíveis +info

07 a 09 de
Maio Porto. Org: LPN

Curso: Educação Ambiental III:
Biodiversidade, Água e Oceanos +info

07 a 09 de
Maio Lisboa. Org: LPN

Curso: Consumo e Resíduos: da
Prevenção à Compostagem +info

13 a 15 de
Maio Lisboa. Org: LPN

Curso: Ecoturismo III +info 22 a 23 de
Maio Lisboa. Org: LPN

Em discussão pública:

Projectos Concelhos Data
limite Informação

Acessos Rodoviários ao Novo Aeroporto de
Lisboa

Alcochete,
Benavente,
Coruche,
Montijo,
Palmela

05 de
Maio

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Aproveitamento Hidroeléctrico de
Girabolhos  

Fornos de
Algodres,
Gouveia,
Mangualde,
Nelas, Seia

06 de
Maio

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

IC35 - Castelo de Paiva-IP5 - Lanços
Castelo de Paiva-Mansores (EN223) e
Sever do Vouga-IP5 (A25)    

Águeda,
Arouca,
Castelo de
Paiva,
Sever do
Vouga  

11 de
Maio

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Linha Armamar - Recarei, a 400 kV  

Armamar,
Baião,
Lamego,
Paredes

14 de
Maio

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

http://speco.fc.ul.pt/Advanced%20Course%20on%20Marine%20Ecotoxicology%20including%20Programme.pdf
http://www1.ci.uc.pt/imar/mixed_model/
http://www.cesam.ua.pt/index.php?tabela=NanoObj&language=eng
http://www.naturalvalueinitiative.org/
http://www.naturalvalueinitiative.org/
http://www.aldeia.org/portal/PT/5/EID/156/DETID/1/default.aspx
http://www.lpn.pt/site.html#19-PT
http://www.lpn.pt/LPNPortal/DesktopModules/FormacaoDetalhes.aspx?ItemID=618&Mid=41&tindex=31&tid=19
http://www.lpn.pt/LPNPortal/DesktopModules/FormacaoDetalhes.aspx?ItemID=619&Mid=41&tindex=31&tid=19
http://speco.fc.ul.pt/Curso%20de%20Ecoturismo%20III
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1480
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1480
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1482
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1482
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1484
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1484
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_lcp.asp?idEIA=1487
http://www2.apambiente.pt/IPAMB_DPP/publico/eia_rnt.asp?id=1487


Circuito Hidráulico Amoreira - Caliços  Moura,
Serpa

17 de
Maio

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Linhas Portimão-Tunes Norte e Portimão-
Tunes3, a 400-150kV, Traçado Alternativo
na Zona das Barragens do Funcho e do
Arade, entre os apoios 42-41 e 78-76

Silves 20 de
Maio

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Projecto Integrado do Núcleo de Pedreiras
de Mata de Sesimbra    Sesimbra  27 de

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

Metro de Valbom  Gondomar,
Porto  

28 de
Maio

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Calendário Ecológico:

2 de Maio                     Dia do Parque Natural da Ria Formosa

3 de Maio                     Dia Internacional do Sol (Prog. das Nações Unidas para o Ambiente)

4 de Maio                     Dia do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros

Dia Mundial do Campo

8 de Maio                     Dia do Parque Nacional da Peneda-Gerês  

Dia Mundial das Aves Migratórias 

9 de Maio                     Dia Mundial das Aves  

11 de Maio                    Dia do Parque Natural do Douro Internacional

Dia Mundial da Cidadania

22 de Maio                    Dia Internacional da Biodiversidade 

Dia da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica

24 de Maio                    Dia Europeu dos Parques Naturais

29 de Maio                    Dia Mundial da Energia
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