
 

 

 

Nota de imprensa 

 

“Ecology Day”: A Ecologia na ordem do dia 
 

A 14 de Setembro pretende-se dar maior visibilidade à Ecologia feita em 

Portugal. É uma iniciativa destinada a mostrar, ao público em geral, 

como o conhecimento transdisciplinar dos ecólogos pode converter-se 

numa ferramenta valiosa para abordar desafios económicos e 

problemas de saúde pública, a fim de criar uma biosfera mais 

sustentável e maior equidade social. 

 

Apesar das iniciativas se estenderem ao longo de 4 dias, são muitas as ofertas no dia 14. 

Como corolário, a Sociedade Portuguesa de Ecologia SPECO organiza duas iniciativas, 

uma pela manhã em Coimbra, outra ao fim da tarde, em Lisboa. A homenagem ao sócio 

Jorge Paiva, botânico insigne, irá  ocorrer na Universidade de Coimbra, pelas 11h, para 

lhe ser entregue o diploma de sócio de honra, seguida de seminário intitulado “Tectónica 

de Placas: testemunhos fitogeográficos”. Em Lisboa, no Caleidoscópio, das 17:30-19:00, 

terá lugar o debate “A Ecologia para um Desenvolvimento Sustentável”. Como é que a 

investigação ecológica pode contribuir para sugerir decisões práticas e estratégias 

políticas a serem implementadas pela sociedade, são pontos a abordar. Moderado pelo 

jornalista José Vitor Malheiros, conta com um painel de oradores de diferentes áreas, 

nomeadamente, Helena Freitas (Universidade de Coimbra), Luisa Schmidt (Universidade 

de Lisboa), Susana Fonseca (Zero), Tiago Oliveira (Missão para a Gestão Integrada de 

Fogos Rurais) e Paulo Ferrão (Fundação para a Ciência e Tecnologia).  

O dia escolhido é simbólico e corresponde à data da definição moderna do conceito de 

ecologia publicada pelo investigador e ilustrador Ernst Haeckel. Foi proposta em 2016 pela 

European Ecological Federation (EEF), pela celebração do 150º aniversário desta publicação, 

durante uma Mesa Redonda no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Em 2017, a SPECO lançou o 

dia da Ecologia em Portugal, com o alto patrocínio da Comissão Nacional da UNESCO. Este 

ano, o alto patrocínio mantém-se, e a EEF fez um convite oficial a todas as sociedades 

europeias para se associarem à iniciativa.  

Visitas guiadas, seminários, debates, sessões fotográficas, apresentação ou lançamento 

de filmes temáticos são muitas das actividades propostas a ocorrer de 12 a 16 de 

Setembro. A oferta e a organização são diversificadas. Foram vários os investigadores e 

ecólogos nacionais e internacionais, de Norte a Sul do País, ilhas incluídas, que se 

associaram à iniciativa impulsionada pela SPECO. Estão envolvidas unidades de 

investigação, universidades, municípios, centros de ciência viva, ONGs, entre outros. Os 

detalhes da oferta podem ser acompanhados nas redes sociais e na página da SPECO 

(http://www.speco.pt/iniciativas/ecology-day/).  
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