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SPEA on-line Açores nº 76, 18 de dezembro de 2014

EM DESTAQUE

Boas Festas e um Feliz Ano de 2015
A SPEA Açores deseja, nesta quadra festiva, a todos os sócios,
colaboradores e a todos os que de alguma forma têm participado nas nossas
atividades, os votos de um Feliz Natal e um Próspero Ano de 2015.

CAP com balanço positivo em 2014
O Centro Ambiental do Priolo completa, no final deste ano, 7 anos de
atividade e já recebeu quase 17 mil visitantes. No ano de 2014, teve cerca de
2200 visitantes sendo mais de metade portugueses. Encerrado o ano de
2014, fazemos agora o balanço da atividade do CAP.
- Saiba mais

PROJETOS

Publicação LIFE com projetos dos Açores
A última publicação LIFE Nature Focus apresenta projectos dedicados a uma
das maiores ameaças globais à Biodiversidade da Europa: as espécies
exóticas invasoras. Esta publicação de 76 páginas tem diversas referências
aos projetos LIFE, coordenados pela SPEA nos Açores.
- Saiba mais
Estufim renovado no corvo
As plantas nativas já podem continuar a florescer no Corvo. O estufim do
Corvo, no qual já foram produzidas milhares de plantas para a recuperação de
habitats na mais pequena Ilha dos Açores, foi reabilitado depois de ter sofrido
danos na sua estrutura, devido ao mau tempo .
- Saiba mais

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

IX Jornadas do Priolo no Nordeste
As IX Jornadas do Priolo decorreram este ano no Nordeste. Foi um evento
organizado pela SPEA, integrado no LIFE+ Terras do Priolo e teve como
principal objetivo informar e aproximar a população da Natureza dos Açores, o
seu valor e importância da sua conservação.
- Saiba mais
PARCERIAS
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Reta final do Big Year Ilhas
O ano de 2014 está a acabar e já há resultados interessantes relativamente a
esta iniciativa. Até ao momento, a ilha de São Miguel e a Ilha Terceira estão a
par e passo com o maior número de espécies registado. Saiba todos os
resultados e envie os seus registos.
- Saiba mais
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A SPEA dedica-se ao estudo e conservação das aves e dos
seus habitats em Portugal. Os nossos projectos dependem
do apoio de todos.Torne-se sócio hoje mesmo.

Se pretende remover ou alterar o seu e-mail, contacte-nos
para acores@spea.pt, indicando o seu nome completo, o
antigo e novo e-mail e o nº de sócio (se for o caso).
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