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Marc Fernandez, investigador
no cE3c da Universidade dos

Açores (UAc) foi selecionado
com o 3 2 prémio na edição 2018
do Prémio de Doutoramento
em Ecologia - Fundação Ama-

deu Dias, organizado pela So-
ciedade Portuguesa de Ecolo-
gia (SPECO).

Este ano, o Prémio de Dou-
toramento em Ecologia- Fun-
dação Amadeu Dias distingue
Paula Matos, investigadora no
Centro de Ecologia, Evolução e

Alterações Climáticas (cE3c)
da Universidade de Lisboa, Luís

Silva, investigador no Centro de

Investigação em Biodiversida-
de e Recursos Genéticos (CI-
BIO-InBIO) da Universidade
do Porto) e Marc Fernandez, in-
vestigador no cE3c da Univer-
sidade dos Açores, com o pri-

meiro, segundo e terceiros
classificados, respetivamente.

Na sua página na internet, a
SPECO justifica a distinção do
trabalho de Marc Fernandez ex-

plicando que este trabalho
"constitui um importante con-
tributo para o desenvolvimen-
to de modelos de nicho ecoló-

gico de cetáceos".
"Um dos grandes problemas

no desenvolvimento deste tipo
de modelos é a escala temporal.
Neste trabalho, Marc Fernan-
dez estudou os efeitos de dife-
rentes escalas temporais das va-
riáveis ambientais para, obter



uma resolução adequada em
ambiente dinâmico, como é o

caso das áreas temperadas ou
ilhas oceânicas e demonstrou
que a resolução temporal das

variáveis ambientais é diferen-
te consoante as espécies de ce-
táceos em estudo" explicou.

Acrescenta ainda que a me-
todologia proposta constitui
uma ferramenta fiável a ser usa-
da na Gestão Dinâmica dos

Oceanos, sendo de grande au-
xílio para a designação de rotas
de navios, gestão de áreas de

pesca, operações de prospeção
sísmica ou outros potenciais
usos dos oceanos.

Ao Açoriano Oriental o in-
vestigador destacou a impor-
tância desta distinção.

"Esta distinção é o reconheci-
mento do trabalho feito é bom e

importante no estudo dos cetá-

ceos", afirmou Marc Fernandez,
lamentando não estar atual-
mente a trabalhar em ciências

apesar de ser um bom contribu-
to para o currículo e uma moti-
vação para continuar ainvestigar.

Refira-se que no seu douto-
ramento Paula Matos desen-
volveu um indicador ecológi-
co global para avaliar os efeitos
das alterações climáticas nos
ecossistemas. Este indicador in-
tegrou dados, até então não ex-
ploradas, sobre a diversidade
funcional de líquenes, para ob-
ter uma avaliação robusta da es-
trutura e funcionamento dos
ecossistemas, como é reclama-
do pela rede global GEO BON,
de monitorização multi taxa.

Já Luís Silva investigou in-
terações ecológicas entre aves e

outros grupos taxonómicos,
pouco exploradas e conhecidas
em ecologia, tendo identifica-
do, pela primeira vez num con-
tinente, a presença de uma guil-
da de passeriformes como
polinizadores ativos.

Os três premiados vão apre-
sentar os seus trabalhos no 172

Encontro Nacional de Ecolo-
gia, que terá lugar a 15 e 16 de
novembro na Universidade de
Évora. ?


