COMPARTILHE. DESCUBRA. AVANCE.
Applied Ecology Resources é uma Plataforma aberta
globalmente acessível para compartilhar e descobrir
informações sobre manejo ambiental e da biodiversidade.

APPLIED ECOLOGY RESOURCES
Descubra uma coleção de fontes de
informação, tais como estudos de caso,
documentos sobre políticas, relatórios
de pesquisas originais, que podem
ajudar nossa compreensão e o manejo
do mundo natural.
Navegue e filtre os resultados em
nossa plataforma para encontrar as
informações de que você precisa.
Mantenha-se atualizado com novos
conteúdos em suas áreas de interesse
por meio de alertas de tópicos.

Em destaque na AER há um novo
periódico de acesso aberto revisado
por pares, Ecological Solutions and
Evidence, no qual são publicados
artigos com relevância direta para
a gestão de recursos biológicos e
sistemas ecológicos.
Nosso conselho editorial internacional
tem uma ampla gama de experiência no
meio acadêmico, governo e prática.

Leia o periódico
Aceitamos artigos de pesquisa
originais, artigos de dados (Data
articles), Relatórios Registrados e
estudos de caso ou resumos curtos
comunicando as principais descobertas
da prática.
Entre em contato por editorial@
ecologicalsolutionsandevidence.org

ACESSO
Qualquer pessoa pode navegar e ler
o conteúdo da AER gratuitamente.
Relatórios, estudos de caso e outras
informações podem ser carregados e
compartilhados por meio de filiação da
sua organização.

TORNE-SE MEMBRO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
DA FILIAÇÃO

Upload de relatórios e literatura
para arquivamento de longo prazo,
atingindo maior visibilidade

Filiação à AER:
• ajuda a ampliar a visibilidade do perfil
da sua organização, apresentando
seu trabalho para uma comunidade
global
• apóia sua estratégia de capacitação
e demonstra o valor das informações
que você gera
• permite que você compartilhe
facilmente suas informações,
ajudando a melhorar as práticas
recomendadas
Recebemos documentos escritos na
maioria dos idiomas e um resumo em
inglês será criado durante o processo
de arquivamento.
A filiação está disponível em diversos
níveis e níveis de preços projetados
para atender a todos os tipos de
organizações.

Promoção do seu conteúdo
arquivado

Publicação gratuita ou com taxa
reduzida no periódico Ecological
Solutions and Evidence

Divulgação dos seus eventos para
uma ampla audiência internacional

Acesso a recursos de treinamento
para melhorar habilidades de
comunicação e de publicação de
sua equipe

O que nossos membros dizem...
“Tornar nossa ciência e evidências mais visíveis e
acessíveis para nossa própria equipe e para um público
global nos ajudará a tomar decisões baseadas em
evidências que beneficiem o ambiente natural com maior
facilidade e confiança.”
		
Natural England, UK
“Publicamos análises e relatórios relacionados aos
nossos projetos de biodiversidade em nosso site para
que eles sejam acessíveis ao público. A plataforma
Applied Ecology Resources nos permite fazer isso
de uma maneira muito mais acessível, reunindo
nossos documentos em um único banco de dados
compartilhado”
		
Field Studies Council, UK

CONTATO
www.appliedecologyresources.org
@AER_ESE_BES
Busque “Applied Ecology Resources”
@AERandESE
hello@appliedecologyresources.org
Compartilhe este folheto com seus colegas e contatos

