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Destaque:
Editorial
A quantidade de informação que recebemos
diariamente corre o risco de perder eficácia, ou
de se tornar inútil, se não conseguirmos
veiculá-la de forma atractiva e regular. Em
organizações como a SPECO, a Newsletter
tem-se revelado uma estratégia possível de
ultrapassar esta limitação. Assim, porque
queremos manter uma comunicação mais
eficaz e regular com os sócios, a direcção da
Sociedade Portuguesa de Ecologia decidiu
iniciar a publicação de uma newsletter.
Esperamos que esta publicação mensal, para a
qual solicitamos o contributo de todos, se venha
a revelar um instrumento de comunicação e
actualização privilegiado entre os sócios da
SPECO.
Helena Freitas (Presidente da SPECO)
-----------------------------------------------------

Agenda nacional:
Transgénicos - entre a liberdade
científica e as opções de
consumir. Orador: Doutor
Christian Vélot. (4 de Abril;
10h00m). Lisboa. Entrada livre.
+info
International Colloquium
Evolution today and tomorrow
Darwin evaluated by
contemporary evolutionary and
philosophical theories (23 e 24
de Abril). Lisboa. +info
Seminário Infra-Estruturas de
Transporte, Fragmentação de
Habitat e Biodiversidade (24 de
Abril), inscrições até 3 de Abril.
Évora. +info

Rede LTER Portugal
X Jornadas sobre Conservação
da Natureza e Educação
Ambiental (9 e 10 de Maio),
inscrições até 27 de Abril.
Macedo de Cavaleiros. +info

A SPECO tem desenvolvido como actividade
prioritária a definição das potencialidades para
a implementação da rede LTER em Portugal
integrada numa rede ibérica, promovendo a
discussão sobre os critérios para a selecção de
áreas que devem ser incluídas na futura rede
LTER e a definição das linhas de acção
prioritárias que permitam atingir este objectivo.
Desde Agosto de 2008 Portugal passou a
integrar formalmente as redes ILTER e LTEREurope. A candidatura foi liderada pela SPECO
e contou com o apoio institucional da Secretaria
do Estado do Ambiente e da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia.
Este projecto está a ser desenvolvido em
estreita colaboração com a Associação
Espanhola de Ecologia Terrestre e é apoiado
em Portugal pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e pela Fundação Luso-Americana

Seminário de Apresentação de
Dados da 19ª Campanha
Coastwatch (30 de Abril a 2 de
Maio). Funchal. +info

Agenda internacional:
International Conference of
Sustainable Mining (15 a 17 de
Abril), Santiago de Compostela Galiza - Espanha. +info
EMAN 2009: Environmental
Accounting and Sustainable
Development Indicators (23 e 24
de Abril), Praga - República

para o Desenvolvimento.

Checa. +info

-----------------------------------------------------

ICEST 2009 : International
Conference on Environmental
Science and Technology (28 de
Abril). Roma - Itália. +info

Divulgação de artigos científicos dos
associados da SPECO
A partir da próxima Newsletter, em Maio,
passaremos a incluir na mesma uma referência
para artigos dos nossos associados
relacionados com a investigação em Ecologia.
Se pretende divulgar os mesmos, por favor
escreva-nos para o nosso mail. +info

Valuing our Life Support
Systems (29 de Abril a 1 de
Maio). Londres - Reino Unido.
+info

Livros em destaque:
"Cidadãos pelo Ambiente"
Coordenação de Lia
Vasconcelos (LPN), José
Manuel Alho (LPN) e José Paulo
Martins (Quercus).
www.esferadocaos.pt
Este livro pretende revelar o muito que tem
sido feito pelas ONGA durante cerca de 60
anos de luta pela conservação da natureza
e pela biodiversidade. O livro relata, na
primeira pessoa, as experiências de cada
um dos seus autores.
Sessão de lançamento do livro no dia 21
Abril , às 18h30min na FNAC do Colombo,
em Lisboa.
"Biologia e Biólogos em
Portugal" Coordenação de
Maria Eduarda Gonçalves.

www.esferadocaos.pt
No momento em que se celebra o segundo
centenário do nascimento de Darwin, este
livro faz a história da Biologia em Portugal,
descreve o seu percurso no ensino e na
investigação e analisa a afirmação recente
da biologia como profissão, assim como as
relações problemáticas das ciências da
vida com a sociedade - entre grandes
expectativas e muitos receios.

Formação:

Curso Mobilidade e Acessibilidade Sustentáveis

Em discussão pública:

16 a 18 de Abril

LPN, Lisboa

Projectos

Concelhos Data limite Informação

Plataforma Logística Gatões Guifões

Matosinhos 6 de Abril

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra
informação

Chamusca

7 de Abril

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra
informação

7 de Abril

Locais de Consulta, Resumo
Não-Técnico e outra
informação

Emparcelamento Rural de
Pinheiro Grande e Carregueira
Ampliação da Pedreira Aniza
Pisão

Grândola

WEB:
Web Ecology - Trata-se de uma publicação científica online com artigos de várias
áreas da ciência ecológica. Nela podemos encontrar tanto artigos de ecologia teórica
como aplicada. Ecólogos de toda a Europa poderão contribuir com artigos originais.
A publicação é promovida pela Federação Europeia de Ecologia.
Climate Thinkers Blog - Antes da próxima cimeira das Nações sobre Alterações
Climáticas (COP15), que ocorrerá em Copenhaga em Dezembro de 2009, exprima
as suas opiniões e ideias no blog que a organização disponibilizou para o efeito.
Calendário Ecológico:
Dia 22 - Dia Mundial da Terra
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