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Ecologia da Paisagem no Contexto Luso-Brasileiro é um livro didático composto por dois 
volumes. Dando continuidade ao volume I, este volume II é composto por duas partes. Na 
parte das aplicações são apresentados 14 capítulos nos quais se mostra como a ecologia 
da paisagem pode ser aplicada nos mais diversos contextos socioambientais em Portugal 
e no Brasil. A segunda parte deste volume integra três capítulos sobre o ensino de ecologia 
da paisagem. O livro é dirigido a estudantes de graduação/licenciatura e de pós-graduação 
mestrado/doutoramento bem como a professores, pesquisadores e técnicos de organizações 
governamentais e não governamentais que trabalham na área socioambiental. O livro é 
relevante para um número de disciplinas e áreas de conhecimento, nomeadamente ciências 
ambientais, ciências biológicas com destaque para biologia, geografia, ecologia, engenha-
rias e outras ciências exatas bem como para outras ciências sociais e humanas. O livro 
surgiu por iniciativa conjunta da Associação Portuguesa de Ecologia da Paisagem (Apep) 
e da Associação Brasileira de Ecologia de Paisagens (Iale-BR), que mobilizaram recursos 
humanos e financeiros no sentido de compilar conhecimentos teóricos e empíricos sobre 
Ecologia da Paisagem dispersos quer em Portugal quer no Brasil.


