RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2013

1- Organização/participação de/em eventos:
Organização do 14.º Encontro Nacional de Ecologia / Encontro de Primavera da Associação
Portuguesa de Ecologia da Paisagem, entre os dias 17 a 19 de Junho de 2013, em Bragança
(parceria com a APEP - Associação Portuguesa de Ecologia da Paisagem e o CIMO / Instituto
Politécnico de Bragança), sob o tema A Ecologia e os novos desafios da gestão de ecossistemas e
paisagens. Contou com 2 palestras de oradores convidados, 38 apresentações orais (dividas em 8
sessões temáticas) e 32 apresentações sobre a forma de painel. Teve 80 participantes, sendo a
grande maioria, estudantes;
Apoio à organização do I Encontro sobre Biodiversidade e Conservação de Invertebrados em
Portugal, entre os dias 3 a 5 de Julho, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Evento
promovido pela SPEN - Sociedade Portuguesa de Entomologia, o IPM - Instituto Português de
Malacologia e o GBA - Grupo de Biodiversidade dos Açores;
Preparação e contactos prévios para organização do ECOP - I Congresso Internacional de Ecologia
em Português, a ser realizado entre os dias 27 e 29 de Outubro de 2014, na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa. O evento destinar-se-á a toda a comunidade de Ecólogos do Mundo
Lusófono.
2- Iniciativa LTER-Portugal
Actualização do site da rede LTER Portugal e promoção do mesmo entre diversos grupos de
interesse: grupos de investigação, comunicação social, empresas, sociedade civil, etc;
Divulgar juntos dos coordenadores dos sitios LTER oportunidades de formação e reunião relevantes
referentes à Rede LTER (Europeia e Internacional).
3- Comunicação científica e formação
Actualização permanente do site da SPECO e comunicação através de redes sociais. Secções:
Destaques
Revista Ecologi@
Relatórios de Actividades da SPECO
Projecto LTER
Parcerias
Encontros Nacionais de Ecologia
Comunidade
Eventos
Formação
Exposições
Campanhas
Inquéritos
Vagas Profissionais
Voluntariado
Comunicados de Impensa
Sugestões de Visita
Edição da revista científica online Ecologi@:
- Edição do seguinte número:
Número 6: Ecologia Urbana
- Recolha, compilação, avaliação e edição dos conteúdos para publicação dos seguintes:
Número 7: Tema livre
Número 8: Artigos seleccionados do I Encontro sobre Biodiversidade e Conservação de
Invertebrados em Portugal
Número 9: Artigos seleccionados do 14.º Encontro Nacional de Ecologia / Encontro de Primavera
da Associação Portuguesa de Ecologia da Paisagem (SPECO/ APEP2013)

Comunicação através da plaformas online nas quais a SPECO se encontra registada,
nomeadamente, ao Inquérito às Organizações Não Governamentais, da responsabilidade do INE, e
portal SIRAPA/E-SIPO, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente;
Resposta ou reencaminhamento para investigadores especializados, de questões relacionadas com
Ecologia e Ambiente colocadas pela sociedade civil à SPECO.
4- Financiamento e Parcerias
Apoio à gestão administrativa do projecto de Monitorização de Mamiferos com a Companhia das
Lezírias: Proposta de monitorização da comunidade de mamíferos na Unidade de Gestão Florestal da
Companhia das Lezírias, S.A. e conciliação das actividades com a preservação das espécies
prioritárias;
Apoio à deslocação da Prof.ª Cristina Máguas à Reunião INTECOL 2013, em Londres, em
Representação da Sociedade Portuguesa de Ecologia;
Candidatura ao FACC - Fundo de Apoio à Comunidade Científica, que garantiu uma verba de 1000
euros;
Pesquisa de financimento para realização de uma exposição em Portugal relativa ao passivo
ambiental do acidente de Chernobyl (Ucrânia), em parceria com a Escola de Fotografia de Odessa.
Contacto com possíveis locais para acolherem a exposição, e ainda, pesquisa de programas
comunitários de apoio à mobilidade dos autores;
Conclusão do processo de acreditação da SPECO, no âmbito do programa do SVE - Serviço
Voluntário Europeu, não só como entidade de Acolhimento e de Coordenação, mas também como
entidade de de Envio. Pretendeu-se que SPECO possa actuar como entidade facilitadora de uma
experiência de voluntariado aos sócios mais jovens da SPECO, em situação de desemprego, numa
ONG fora de Portugal com trabalho relevante no domínio do ambiente. Este programa permitirá que
os jovens não tenham custos de deslocação ou de estadia, garatindo ainda a frequência gratuita de
um curso da língua estrangeira do país de acolhimento;
Presença de Luis Gaspar no Contact Making Seminar - Erasmus +, entre 25 e 30 de Novembro, em
Santarém, com vista ao desenvolvimento de parcerias com ONGs Europeias para acolhimento e
envio de voluntários ao abrigo do Programa SVE;
Parceria com a ONGD CLR para que a SPECO e a instituição possam acolher um voluntário ao abrigo
do progama SVE para um projecto que promova simultaneamento a valorização ambiental de
produtos em fim de vida, e a componente social associada a uma politica de partilha e reutilização;
Contactos preliminares para definição de uma rede de parcerias com entidades Europeias (e com
países limítrofes à Europa, mas integrantes do programa) para acolhimento de voluntários
portugueses ao abrigo do programa SVE, nomeadamente com:
Bélgica - Dynamo International
Bulgária - Green Association
Espanha - Cultural Association Ingalicia
Hungria - Youth for Rural Areas Association
Itália - Going to Europe
Macedónia - Local Development Agency Struga
Polónia - EFM Poland
Polónia - East-West Mutual Understanding
Reino Unido - UNA Exchange
Roménia - Asociatia Tineri Romani Europeni
Roménia - TDM2000 International
Turquia - Archtitect and Engineers Group.
Turquia - Antalya Metropolitan Municipality
Contactos prévios para definição de uma rede de parcerias com entidades (fora da Europa) para
acolhimento de voluntários portugueses. Pesquisa de financiamento de apoio à mobilidade, e estudo
de protocolos de cooperação:
Brasil (Natal - RG Norte). AMJUS - Associação de Meio Ambiente, Cultura e Justiça Social.
através do projecto de Recuperação de Tartarugas Marinhas

Conservação de Ecossistemas e Educação Ambiental
Brasil (Itacaré - Bahia). Associação Rosa dos Ventos e Pedra do Sabia - reserva florestal de
Mata Atlântica.
através do projecto Aos Cuidados da Natureza
Agroecologia e Educação Ambiental
India (Satankulam). AID India.
através do projecto EcoSave - Environmental Program
Educação Ambiental
São Tomé e Príncipe (São Tomé). Marapa - Mar Ambiente e Pesca Artesanal
Conservação de Ecossistemas e Educação Ambiental
5- Administração 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;
Aquisição de novo material de divulgação da SPECO para cursos e eventos, nomeadamente, sacos e
fitas;
Conclusão da contabilidade relativa ao projecto Worshop Isótopos Estáveis SIIAF (de 2012);
Conclusão da contabilidade relativa à Reunião ILTER Lisboa (de 2012);
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 às restantes actividades da SPECO.

A Direcção da SPECO
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