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Destaques

Destaques

Reunião ILTER 2012 e lançamento
do site da Rede LTER Portugal

Falecimento da Professora Maria
José Boavida

A reunião ILTER
2012,
promovida
pela
SPECO,
decorreu
em
Lisboa entre os
dias 17 e 21 de
Setembro de 2012
e contou com 70
participantes de 32
países
pertencentes à rede LTER internacional. A
reunião foi antecedida por um simpósio
público sobre o tema "Science, Business
and Society" com o objectivo de promover
sinergias entre a investigação ecológica de
longo termo, os interesses das empresas e
as preocupações dos cidadãos.

É com muito pesar
que a Sociedade
Portuguesa
de
Ecologia comunica
o
falecimento,
ocorrido em 30 de
Agosto deste ano,
de
Maria
José
Boavida,
Professora
Aposentada da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL) e nossa
sócia nº 368, tendo desempenhado as
funções de Tesoureira no triénio de 20052008.

Na reunião, além da apresentação dos
sítios da Rede LTER Portugal, foi também
oficialmente apresentado o site que serve
de plataforma para a partilha de
informação relativa à Rede LTER Portugal:
http://www.lterportugal.net/
O projecto de implementação da rede
LTER em Portugal, conduzido pela SPECO
desde 2003 com o apoio da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia e da Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento,
permitiu a inclusão do nosso país na rede
Europeia. Neste momento existem 4 sítios
LTER em Portugal, LTER-Sabor, LTER-Ria
de Aveiro, LTER-Estuários e LTERMontado. Concluído este processo, a
SPECO assume as funções de facilitador
de intercâmbio de informação entre os
sítios da Rede LTER Portugal e as
diferentes redes LTER internacionais. A
rede LTER, designação abreviada de
“Long-Term Ecological Research”, é uma
rede de sítios, numa ampla escala
espacial, onde se pratica investigação
ecológica de longo prazo, tendo como
principais
objectivos
monitorizar
e
armazenar séries de dados longas
relevantes em ecologia, de modo a
aumentar a capacidade preditiva face às
alterações globais, e também estabelecer
contactos
entre
instituições
e
investigadores que desenvolvem estudos
em ecologia e promover a permuta do
conhecimento.
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Para além de uma carreira ligada ao
ensino, durante a qual contribuiu para a
formação e entusiasmo com que vários
estudantes da FCUL hoje se dedicam a
investigar tópicos no domínio da ecologia
aquática, a atividade da Professora Maria
José Boavida distinguiu-se igualmente no
âmbito da investigação relacionada com a
limnologia, a sua área de interesse. Para
além de vários artigos científicos, traduziu
para
Português
o
livro
de
texto
'Limonology', escrito pelo reconhecido
limnologista
R.G.
Wetzel,
e
muito
recentemente trouxe a público aquela que
seria a sua última obra - Glossário
Científico de Limnologia - e que bem
exemplifica a sua constante luta pelo rigor
científico na língua Portuguesa.
O seu percurso profissional foi também
marcado pelo exercício de funções de
representação nacional no meio científico
(por ex. na Sociedade Internacional de
Limnologia
ou
na
Rede
Temática
Eutroficação de Lagos e Albufeiras) e pelo
exercício de cargos de gestão na FCUL
(por ex. Vice-Presidente do Conselho
Científico e Coordenadora dos programas
europeus Erasmus e Leonardo da Vinci).
Neste momento de dor para familiares,
amigos e colegas a SPECO presta-lhe uma
sentida homenagem.
Veja também a nota do Centro de Biologia
Ambiental da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.
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