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FEE QUER CRIAR CÓDIGO DE
CONDUTA ENTRE ECOLOGISTA

16 Outubro 2019
 Categoria  Biodiversidade, Sensibilização

Por iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO), a Federação Europeia de Ecologia (E
colocar à discussão da comunidade internacional de ecólogos um documento intitulado “The Resp
Ecologists” que pretende “ser um documento fundamental de carácter deontológico para orientar a
profissional dos ecólogos e a sua relação com a sociedade”, pode-ler no comunicado enviado à imp

O documento que a SPECO e a EEF gostariam de ver conhecido como a “Carta de Lisboa”, foi prod
Congresso da Federação Europeia de Ecologia, que teve lugar em Lisboa de 29 de julho a 2 de ago
partir de um debate transdisciplinar que envolveu cinco reputados ecólogos de diferentes nacionali
Wals, David Nabarro, Humberto Rosa, Laura Airoldi e Osvaldo Sala.

A EEF pretende que o documento seja agora discutido por todas as sociedades e associações cien
no domínio da Ecologia, assim como pelas instituições científicas internacionais que trabalham na 
que seja posteriormente formalmente adotado como um código de conduta profissional pelos ecól

O documento agora posto à discussão está estruturado em 22 pontos que incluem questões como
responsabilidade que os ecólogos têm de produzir conhecimento e de o partilhar com a sociedade,
cientistas de outras áreas e de envolver nessa colaboração parceiros sociais de diferentes sectores
participar nos debates públicos que dizem respeito à ecologia, de incluir nesses debates todas as e
organizações relevantes e a responsabilidade de não escamotear a gravidade dos problemas de qu
conhecimento.

Na acepção utilizada neste documento e utilizada pela EEF e outras sociedades científicas, “ecólog
cientistas que fazem investigação ou desenvolvem outras actividades no domínio da Ecologia. Os e
ter diferentes formações de base (da biologia à engenharia ambiental, da agronomia ao urbanismo)
é, por definição, um domínio transdisciplinar. A denominação “ecólogo” (“ecologist” em inglês) não 
confundida com expressões como “ecologista” ou “ambientalista” (“environmentalist”) que se refere
que possuem uma atividade social militante em prol do ambiente ou de causas específicas neste â





ÚLTIMOS ARTIGOS

SCHNEIDER ELECTRIC E BASF AUMENTAM A VISIBILIDADE
DAS OPERAÇÕES COM O ECOSTRUXURE ASSET ADVISOR

Advisor, Empresas 16 Outubro 2019

GRUPO BIMBO DOA MAIS DE 1,5 MILHÕES DE FATIAS DE
PÃO A BANCOS ALIMENTARES

Advisor, Empresas 16 Outubro 2019

“MARES CIRCULARES” LIMPAM A PRAIA DO BOM SUCESSO,
EM ÓBIDOS

Iniciativas, Sensibilização 16 Outubro 2019

KNAUF INSULATION APRESENTA EM ESTUDO SOLUÇÕES
PRÁTICAS PARA A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE
EDIFÍCIOS

Advisor, Empresas 16 Outubro 2019

FEE QUER CRIAR CÓDIGO DE CONDUTA ENTRE
ECOLOGISTAS

Biodiversidade, Sensibilização 16 Outubro 2019

LER MAIS…

SUBSCREVER NEWSLETTER

Subscreva a nossa newsletter .

Email

Subscrever!

INÍCIO AMBIENTE  ATUALIDADE  ADVISOR  SENSIBILIZAÇÃO  TENDÊNCIAS 

https://www.ambientemagazine.com/
https://www.ambientemagazine.com/fee-quer-criar-codigo-de-conduta-entre-ecologistas/print
https://www.ambientemagazine.com/2019/10/
https://www.ambientemagazine.com/category/sensibilizacao/biodiversidade/
https://www.ambientemagazine.com/category/sensibilizacao/
file:///C:/Users/In%C3%AAs/Downloads/SPECO_EEF_TheResponsabilityofEcologists.pdf
https://www.ambientemagazine.com/schneider-electric-e-basf-aumentam-a-visibilidade-das-operacoes-com-o-ecostruxure-asset-advisor/
https://www.ambientemagazine.com/category/advisor/
https://www.ambientemagazine.com/category/advisor/empresas/
https://www.ambientemagazine.com/2019/10/
https://www.ambientemagazine.com/grupo-bimbo-doa-mais-de-15-milhoes-de-fatias-de-pao-a-bancos-alimentares/
https://www.ambientemagazine.com/category/advisor/
https://www.ambientemagazine.com/category/advisor/empresas/
https://www.ambientemagazine.com/2019/10/
https://www.ambientemagazine.com/mares-circulares-limpam-a-praia-do-bom-sucesso-em-obidos/
https://www.ambientemagazine.com/category/sensibilizacao/iniciativas/
https://www.ambientemagazine.com/category/sensibilizacao/
https://www.ambientemagazine.com/2019/10/
https://www.ambientemagazine.com/knauf-insulation-apresenta-em-estudo-solucoes-praticas-para-a-construcao-e-reabilitacao-de-edificios/
https://www.ambientemagazine.com/category/advisor/
https://www.ambientemagazine.com/category/advisor/empresas/
https://www.ambientemagazine.com/2019/10/
https://www.ambientemagazine.com/fee-quer-criar-codigo-de-conduta-entre-ecologistas/
https://www.ambientemagazine.com/category/sensibilizacao/biodiversidade/
https://www.ambientemagazine.com/category/sensibilizacao/
https://www.ambientemagazine.com/2019/10/
https://www.ambientemagazine.com/fee-quer-criar-codigo-de-conduta-entre-ecologistas/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.junkers.pt_consumer_servicos-5Fconsumidor_servi-5Fo-5Fcertifica-5F-5Fo_efic-5Fenergetica_caldeiras-5Fde-5Fcondensa-5F-5Fo-5F1_caldeiras-5Fde-5Fcondensa-5F-5Fo&d=DwMFaQ&c=Hso5VlsiAbVjjQbjbkggFA&r=99puqzDCh0rXutZ50Q4KVEBq49gprbZbG4jYOfl_RTs&m=tCZ4l_gCuv7Zy3psrDMZAzNf6syXLRYCF2QBvoyyvyw&s=mml6YQPuouK5ejoI5Cnx6PxLPX3B0IWqsgQATbPlrCA&e=
http://www.jornadas-residuos.apesb.org/
https://www.ambientemagazine.com/
https://www.ambientemagazine.com/category/ambiente/
https://www.ambientemagazine.com/category/atualidade/
https://www.ambientemagazine.com/category/advisor/
https://www.ambientemagazine.com/category/sensibilizacao/
https://www.ambientemagazine.com/category/tendencias/


16/10/2019 FEE quer criar código de conduta entre ecologistas | Ambiente Magazine

https://www.ambientemagazine.com/fee-quer-criar-codigo-de-conduta-entre-ecologistas/ 2/3

A Federação Europeia de Ecologia é uma organização que reúne as sociedades de Ecologia da Euro
parte a Sociedade Portuguesa de Ecologia. A SPECO, entidade responsável pela organização do ev
documento em questão, é presidida por Maria Amélia Martins-Loução, professora da Universidade 
investigadora do Centre for Ecology, Evolution, and Environmental Change (cE3c).

A EEF é atualmente presidida pela portuguesa Cristina Máguas, professora da Universidade de Lisb
do Centre for Ecology, Evolution, and Environmental Change (cE3c) e vice-presidente da Sociedad
Ecologia (SPECO).
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