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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 11 de Outubro 2016 
 

 

E há 150 anos nasceu...a Ecologia 

A Federação Ecológica Europeia (EEF) encerra hoje as celebrações organizadas no 

âmbito do 150º aniversário do conceito de Ecologia com uma Mesa Redonda no 

Parlamento Europeu em Bruxelas (14h00-16h00 hora de Lisboa, 15h00-17h00 CEST), 

que visa debater os desafios futuros para a sociedade e a cidadania. Cristina 

Máguas - Vice-Presidente EEF, investigadora cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e 

Alterações Ambientais e membro do Conselho Executivo da SPECO - Sociedade 

Portuguesa de Ecologia -  irá moderar os trabalhos. 

 

Em 1866, o cientista alemão Ernst Haeckel formulou pela primeira vez o conceito de 

ecologia como hoje o conhecemos, como uma ciência que se ocupa “das interacções entre 

organismos e com as condições bióticas e abióticas do ambiente onde vivem”. 

 

Tanto a ciência da Ecologia como o contexto socioeconómico e cultural evoluíram 

rapidamente desde então. O crescimento demográfico e económico e a globalização 

empurraram as nossas sociedades para uma situação ecológica onde as respostas dos 

ecossistemas alvo de exploração (e gestão?) têm um impacto direto no nosso bem-estar. 

As perspectivas futuras constituem um grande desafio: por exemplo 30% dos recursos 

ecológicos são já monopolizados por 50% da população mundial; melhorar as condições 

de vida de toda a população é eticamente desejável, mas pouco sustentável se se basear 

no consumo crescente de energia e recursos. 

 

Esta Mesa Redonda surge por convite dos Membros do Parlamento Europeu Carlos 

Zorrinho e Elena Gentile (grupo S&D - Socialistas e Democratas). Visa debater as 

perspetivas de avançar para uma nova fronteira de ciências ecológicas e sócio-

económicas integradas, envolvendo os stakeholders-chave nos campos da investigação e 

política, nomeadamente decisores e gestores de recursos naturais, bem como 

representantes das comunidades académica e civil. 

 

Farão parte do painel de debate Alberto Basset (Presidente da EEF), Thomas Potthast 
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(University of Tübingen), Joshtrom Kureethadam (Salesian Pontifical University) e Maurice 

Hoffmann (Research Institute for Nature and Forest). Cristina Máguas (Vice-Presidente da 

EEF e investigadora cE3c) irá moderar os trabalhos. A Mesa Redonda será organizada em 

duas rondas e abordará dois tópicos principais: “150 anos de Ecologia – uma ciência 

evolutiva” e “Desafios para a Sociedade e a Cidadania”. 

 

Mais informações disponíveis em www.ecology150anniversary.net ( #ecology150 ) 

 

Contactos: 

Cristina Máguas 

cmhanson@fc.ul.pt  

cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais 

 

Marta Santos 

mddsantos@fc.ul.pt 

96 429 42 36 

Gabinete de Comunicação cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais 
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