
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2012 
 
 
 
 
1- Organização/Participação de/em Eventos: 

 
 

 Organização da reunião anual da rede ILTER (International Long-Term Ecological Research), 
entres os dias 17 e 21 de Setembro de 2012 na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa. Durantes estes dias, 70 participantes de 32 países definiram estratégias de 
fortalecimento e expansão da Rede ILTER. A reunião foi antecedida por um simpósio público: 
"Science, Business and Society". 
 

 Contactos prévios para estabelecer parcerias para a organização do 14º Encontro Nacional de 
Ecologia, a realizar em 2013, em Bragança, em parceria com a APEP (Associação Portuguesa de 
Ecologia da Paisagem).  
 

 Definição do âmbito e das fases para organização do I Congresso Internacional de Ecologia em 
Português (EcoP), a ser realizado em Junho de 2014. 

 
 
2- Publicações: 
 
 

 Edição dos seguintes números da Revista Ecologi@ 
 
- Número 4 (Janeiro a Abril de 2012) - Tema: Florestas; Editoras Associadas: Cristina 
Máguas e Cristina Branquinho, ambas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
 
- Número 5 (Maio a Agosto de 2012) - Tema: Ecologia da Paisagem; Editores Associados: 
João Carlos Azevedo, João Pradinho e Isabel Loupa Ramos, da Associção Portuguesa de 
Ecologia da Paisagem. 
 
- Número 6 (Setembro a Dezembro de 2012) - Tema: Ecologia Urbana; Editora Associada: 
Lia Vasconcelos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
Edição em curso 

 
 Divulgação da Revista Ecologi@ aos sócios da SPECO e a instituições relacionadas com o estudo 

e a promoção da Ecologia dos Países Lusófonos. 
 
 

3- Comunicação Externa: 
 
 

 Actualização dos conteúdos da página de internet oficial da SPECO e nas redes sociais 
(facebook). Divulgação regular de campanhas pertinentes, nacionais e internacionais, para a 
promoção da Ecologia. Divulgação dos cursos de Formação em Ecologia nos quais os sócios da 
SPECO têm descontos e ainda, vagas profissionais.  

 
 
4- Apoio a Actividades de Formação: 
 

 Apoio ao workshop Downscaling Isoscapes to Community Level - Understanding the spatial 
patterns of functional isotope ratios (19  a 21 de Novembro de 2012). Coordenação pela Prof.ª 
Cristina Máguas. 
 
 

5- Projecto LTER (Long Term Ecological Research Portugal): 
 
 

 Dinamização da rede. 
 

 Actualização do site da rede. 
 

 Produção de paineis informativos acerca dos quatro Sítios LTER (LTER Sabor, LTER Estuários, 
LTER Ria de Aveiro e LTER Montado) que integram a rede nacional (LTER Portugal). 

 



 
 
 
 
6- Gestão de Projectos: 

 
 

 Conclusão da gestão financeira do projecto Diversidade de plantas vasculares na Companhia das 
Lezírias, coordenado por Otília Correia (sócia nº 9 e financiado pela Companhia das Lezírias 
S.A.). O projecto refere-se à avaliação da diversidade de plantas vasculares e 
identificação/cartografia de espécies e habitats prioritários.  

 
 
7- Representação da SPECO: 

 
 

 Participação na reunião da European Ecological Federation (Roma, entre 13 e 15 de Março) 
através de Cristina Máguas, a qual é Vice-presidente da referida Federação. 

 
 
8- Actividades gerais e de Gestão da SPECO: 
 
 

 Gestão dos associados: 
- Actualização permanente da base de dados dos sócios, 
- Gestão das quotas e emissão de facturas, 
- Resposta a pedidos de informação dos sócios da SPECO, 
- Actualização da base de dados com os elementos relativos aos novos sócios da SPECO. 

 
 Divulgação das actividades da SPECO junto dos meios de comunicação, através da EEF, a 

instituições públicas relacionadas com o Ambiente e Educação, e junto das ONGs de Ambiente. 
 

 Comunicação institucional das actividades da SPECO a diversas instituições através das 
plataformas Web disponibilizadas para o efeito, nomeadamente ao Inquérito às Organizações 
Não Governamentais, da responsabilidade do INE e portal SIRAPA/E-SIPO da responsabilidade 
da Agência Portuguesa do Ambiente. 
 

 Renovação da Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, para o apoio à Implementação da Rede LTER e restantes actividades da SPECO. 

 
 
 
 

            A Direcção da SPECO 
 

 
Professora Doutora Margarida Santos-Reis 

(Vice-Presidente da SPECO) 
 


