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Maria Amélia Martins-Loução, investigadora do 
Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais 
(cE3c) e professora do Departamento de Biologia 
Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa (DBV Ciências ULisboa), é a nova presidente 
da Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO), 
uma sociedade científica com quase 22 anos. 
 
A nova Direção da SPECO eleita em Assembleia 
Geral, por um período de três anos, a 20 de março 
de 2017, é constituída ainda por Cristina Máguas, 
professora do DBV Ciências ULisboa e investigadora 
do cE3c; Daniel Montesinos e Susana Gonçalves, 
investigadores do Centro de Ecologia Funcional 
da Universidade de Coimbra e Filipa Lacerda, 
gestora de ciência e tecnologia do Centro de 
Ciências do Mar e Ambiente (MARE). Aumentar 
a visibilidade da SPECO na sociedade e junto de 
infraestruturas nacionais como a rede Long Term 
Ecological Research e o consórcio PORBIOTA, procurando solidificar os laços criados 
junto das congéneres europeias são alguns dos objetivos da nova Direção da SPECO. 
 
“Vamos procurar alargar a nossa esfera de influência a nível nacional, através da 
descentralização de eventos e de atividades formativas nas escolas, de encontros 
científicos e debates sobre temas da atualidade (...) pretendemos colocar a Ecologia e os 
seus princípios nas agendas políticas e nas diretivas europeias de Ambiente”, diz Maria 
Amélia Martins-Loução, que regressa à Direção da SPECO, passados cerca de 20 anos. 
 
Maria Amélia Martins-Loução é bióloga, doutorada e agregada em Ecologia pela ULisboa 
e mestre em Comunicação de Ciência pela Universidade Nova de Lisboa. Nos últimos 
anos ocupou várias funções de chefia, nomeadamente como vice-reitora da ULisboa, 
entre 2006 e 2012; diretora do Jardim Botânico do Museu Nacional de História Natural 
(MUHNAC), entre 2003 e 2009; presidente do MUHNAC, entre 2004 e 2006 e presidente 
do DBV Ciências ULisboa, entre 1999 e 2003. É autora de mais de 200 títulos (capítulos 
de livros e artigos internacionais) e de mais de 40 artigos de divulgação científica. Ao 
longo destes anos tem coordenado e participado, como consultora e revisora, em vários 
projetos nacionais e internacionais, destaque para um dos mais recentes - HEI PLADI.
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