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Federação Europeia de Ecologia

Cristina Máguas eleita presidente da
FEE
Tomada de posse ocorre em janeiro de 2019
14-11-2018

A presidência de Cristina Máguas irá coincidir com a 15ª Conferência da EEF, que se irá realizar no campus de
Ciências ULisboa, entre 29 de julho e 2 de agosto de 2019
Fonte Rúben Oliveira

“A Federação Europeia de Ecologia (FEE) tem objetivos muito claros – um deles é o de
alargar o conhecimento ecológico à Europa”, diz Cristina Máguas, a primeira portuguesa a
ser eleita presidente da FEE.
Cristina Máguas, docente do Departamento de Biologia Vegetal de Ciências ULisboa e
coordenadora cientíﬁca do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c), foi
eleita por unanimidade a 30 de outubro passado, por ocasião da Reunião do Conselho da
EEF, em Bucareste, na Roménia, na qual estiveram presentes 18 sociedades de Ecologia,
representantes de 20 países.
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Portuguesa de Ecologia, a coordenação do cE3c; assim como com a docência e a
investigação cientíﬁca na área da Ecoﬁsiologia de ecossistemas mediterrânicos e tropicais.
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Enquanto presidente da EEF, Cristina Máguas irá procurar difundir os resultados da
investigação realizada no seio das universidades. “O grande desaﬁo e sabendo nós que
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/
estamos numa era da sustentabilidade,
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Ecologia
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tão importantes, é realmente passar da teoria à ação, e isto num plano europeu”, conclui.
Cristina Máguas sucede o presidente da EEF desde 2015 - Alberto Basset - presidente da
Sociedade Italiana de Ecologia e professor da Universidade de Salento, em Itália.
A presidência de Cristina Máguas irá coincidir com a 15ª Conferência da EEF, que se irá
realizar no campus de Ciências ULisboa, entre 29 de julho e 2 de agosto de 2019.
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Celebrar as Ciências do Mar
No Dia Nacional do Mar trazemos à memória os 20 anos da EXPO’98 e da Ponte Vasco da Gama e
a reabilitação daquela área, na qual participaram vários professores de Ciências ULisboa e
investigadores do extinto Instituto de Oceanograﬁa, atual MARE.
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SUSBEAUTY
Estudo coordenado por Ana Duarte Rodrigues, investigadora do DHFC e do CIUHCT, demonstra
que plantas autóctones do Algarve são mais sustentáveis do que as espécies exóticas introduzidas
na paisagem e que esgotam os recursos hídricos da região.
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Cristina Máguas eleita presidente da FEE
“A Federação Europeia de Ecologia (FEE) tem objetivos muito claros – um deles é o de alargar o
conhecimento ecológico à Europa”, diz Cristina Máguas, primeira portuguesa a ser eleita
presidente da rede europeia de ecólogos. A tomada de posse ocorre em janeiro de 2019.
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