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Destaque:
Concurso Rede LTER-Portugal

No âmbito do estabelecimento da rede LTER
nacional e a sua integração na rede
internacional, informamos que se encontra
aberto, desde o passado dia 15 de Junho, o
primeiro concurso para a selecção de 3-4
observatórios de investigação ecológica. As
propostas a seleccionar terão que contemplar,
entre outros, os seguintes aspectos:
Identificação da relevância ecológica e
dimensão social do local;

Agenda nacional:
Seminário: Telemetria
Convencional e de Satélite na
Avaliação do Impacte de
Infraestruturas sobre a Avifauna
(3 e 4 de Junho). Évora. +info
Conferência: Gaia Commitment
- Fórum Internacional do
Condomínio da Terra (4 e 5 de
Julho). Porto. +info
Feira: 4.ª Feira Nacional de
Parques Naturais e Ambiente (9
a 12 de Julho). Olhão. +info
Seminário: Promoção do
Desempenho Ambiental das
Empresas do Sector Eléctrico
(14 de Julho). Lisboa. +info
Agenda internacional:

Previsão da quantidade de informação
acumulada ao longo do tempo;
Capacidade de cooperação entre
instituições publicas e/ou privadas;
Capacidade de gerar financiamentos
complementares.
Toda a informação relativa a esta concurso já
se encontra disponível no sítio da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia
http://alfa.fct.mctes.pt/LTER2009 e no sítio do
Programa Operacional Factores de
Competitividade www.pofc.qren.pt.
Com o apoio da Fundação para a Ciência e
Tecnologia e da Fundação Luso-Americana, a
SPECO orgulha-se de ter liderado
este processo de criação da rede LTER
Portugal, tendo desde Outubro de
2003 promovido e participado em diversos
eventos nacionais e internacionais. É por isso
com grande satisfação que vemos este projecto
chegar a esta fase decisiva, sendo que, a
representação da rede LTER Portugal a nível
internacional continuará ainda a ser assegurada
pela SPECO.
Intervenção:
Programa Voluntariado Jovem para as

Conferência: 15th Annual
International Sustainable
Development Research
Conference (5 a 8 de Julho).
Utrecht - Holanda +info
Conferência: International
Conference on Plants &
Environmental Pollution (6 a 11
de Julho). Kayseri Turquia +info
Conferência: Gordon Research
Conference on Evolutionary &
Ecological Functional Genomics
(12 a 17 de Julho). Tilton - EUA.
+info
Workshop: BEA International
workshop on (CDM) CARBON
MARKETS (27 a 29 de Julho).
Nairobi - Quénia. +info
Livros em destaque:
"Conservation Refugees"
Mark Dowie

The MIT Press

Florestas

Estão abertas, até ao final de Agosto, as
candidaturas ao Programa Voluntariado Jovem
para as Florestas para entidades promotoras e
jovens voluntários. O programa tem como
objectivo principal a redução do número de
incêndios através da dinamização de acções de
prevenção. Os voluntários deverão ter idades
compreendidas entre os 18 e os 30 anos e
terão direito a um seguro de acidentes pessoais
e uma bolsa diária de participação de 12€. Mais
informações aqui.
Turtle Foundation - Voluntariado na Ilha da
Boavista, Cabo Verde

Desde o inicio do Século passado, foram
criadas em todo o mundo cerca de 108.000
áreas protegidas. A importância das
mesmas para a protecção da vida
selvagem e dos ecossistemas é inegável.
Em algumas destas áreas protegidas,
contudo, a sua delimitação obrigou a que
populações indígenas residentes, onde
sempre viveram de uma forma sustentável
e promovendo mesmo o ecossistema,
fossem deslocadas para outras regiões,
tornando-se verdadeiros refugiados. Este
livro fala-nos desses tristes exemplos,
muitas vezes esquecidos.
Aquisição e Versão Online (pré-visualização
limitada)

WEB:

Portal da Biodiversidade dos
Açores

A Turtle Foundation procura voluntários que
tenham disponibilidade para se deslocar a Cabo
Verde, entre os meses de Julho e Outubro, para
apoiar as equipas de voluntários locais na
protecção das tartarugas (Caretta caretta) na
Ilha da Boavista. Irão desenvolver actividades
de monitorização e protecção das tartarugas
colaborando ainda nas patrulhas nocturnas. O
período mínimo de participação é de 2
semanas. Mais informações aqui.

O Portal da Biodiversidade dos Açores
pretende divulgar o vasto património
biológico do arquipélago dos Açores a
residentes e visitantes, promovendo o
conhecimento de 420 espécies endémicas.
Inclui uma base dados de Líquenes e
Fungos, Briófitos, Plantas Vasculares,
Invertebrados Marinhos, Moluscos
Terrestres, Artrópodes e Vertebrados.
Contém 5903 imagens cobrindo 2036 das
cerca de 5000 espécies terrestres dos
Açores. Para sua protecção, apenas as
espécies em vias de extinção não têm
informação detalhada sobre onde poderão
ser encontradas. As entidades parceiras
nos Açores foram a Direcção Regional do
Ambiente e do Mar, a Agência Regional da
Energia e Ambiente - ARENA e o projecto
envolveu quatro equipas de investigação
da Universidade dos Açores.

Formação:
Curso de Gestão Integrada das Zonas
Costeiras +info

7 a 9 de
Julho

Ilha de Santiago - Cabo
Verde. Org: APDR

Classificação de Imagens de Satélite
Orientadas para Ordenamento do Território e
Ambiente +info

6 a 10 de
Lisboa. Org: FCSH -UNL
Julho

Campo de Trabalho Cientifico sobre Controlo
de Plantas Invasoras +info

25 a 31
de Julho

Seia. Org: Univ. Coimbra

Em discussão pública:
Data
limite

Informação

Ligação Ferroviária de Alta Velocidade
entre Lisboa e Madrid - Subestações de Alandroal,
Tracção de Pegões, Évora e Alandroal, Évora, Montijo
400kV - 2x27,5kV

9 de
Julho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Plataforma Logística Multimodal do
Poceirão e Ligação Rodoviária à A12

Palmela

13 de
Julho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Parque Eólico de Prados

Celorico da
Beira, Guarda

15 de
Julho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

A1 Sublanço Coimbra Sul - Coimbra
Norte - Alaragamento e Beneficiação
para 2x3 vias

Coimbra

20 de
Julho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Linha de São Mamede do Metro do
Porto

Matosinhos

21 de
Julho

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra informação

Projectos

Concelhos

Calendário Ecológico:
7 de Julho - Dia do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
13 de Julho - Dia do Agricultor
19 de Julho - Dia da Reserva Natural do Estuário do Tejo
22 de Julho - Dia da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto
28 de Julho - Dia Nacional da Conservação da Natureza
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