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Cristina Máguas,  Coordenadora do cE3c,  eleita
Presidente da Federação Europeia de Ecologia

Cris�na Máguas, Coordenadora do Centro de Ecologia, Evolução e
Alterações Ambientais (cE3c) e docente da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL), foi eleita por unanimidade para o cargo
de Presidente da Federação Europeia de Ecologia (EEF). 

Nos próximos quatro anos, a par�r de 1 de janeiro de 2019, Cris�na Máguas irá conciliar a
coordenação da rede europeia de ecólogos com a docência na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, com a Coordenação do cE3c, e com a inves�gação, na área da ecofisiologia

dora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-
0da%20Federa%C3%A7%C3%A3o%20Europeia%20de%20Ecologia)


Pesquisar 

Estudar () Inves�gar () Inovar () Internacional () Viver ()

https://www.ulisboa.pt/
https://www.ulisboa.pt/user/login
https://www.ulisboa.pt/en/node/24502
https://www.ulisboa.pt/home
https://www.ulisboa.pt/print/noticia/cristina-maguas-coordenadora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.ulisboa.pt%2Fnoticia%2Fcristina-maguas-coordenadora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia&title=Cristina%20M%C3%A1guas%2C%20Coordenadora%20do%20cE3c%2C%20eleita%20Presidente%20da%20Federa%C3%A7%C3%A3o%20Europeia%20de%20Ecologia
https://www.ulisboa.pt/noticia/cristina-maguas-coordenadora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia
https://www.ulisboa.pt/noticia/cristina-maguas-coordenadora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia
https://www.ulisboa.pt/noticia/cristina-maguas-coordenadora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia
https://www.ulisboa.pt/noticia/cristina-maguas-coordenadora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia
https://www.ulisboa.pt/noticia/cristina-maguas-coordenadora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia


20/11/2018 Cristina Máguas, Coordenadora do cE3c, eleita Presidente da Federação Europeia de Ecologia | ULisboa

https://www.ulisboa.pt/noticia/cristina-maguas-coordenadora-do-ce3c-eleita-presidente-da-federacao-europeia-de-ecologia 2/3

de ecossistemas mediterrânicos e tropicais, com par�cular destaque para os fluxos de carbono e
água através de análises isotópicas.

A eleição decorreu no passado dia 30 de outubro, por ocasião da Reunião do Conselho da EEF, em
Bucareste, Roménia. A atual Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia foi eleita por
unanimidade pelas 18 sociedades, representantes de 20 países, que compõem a EEF.
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