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Abstra&: Eetemgeneifg in capture probahilitfes represents a @ti- 
oua psob1em when egtimaang po&ibn size in captura-recapture 
skneiw. A generaliaed est-mating equation (GEE) app~oach is ap- 
plied to data fm a capture-mmptWP experiment $6 mdeI captm 
probabiEties bhcmgh a logit-ihk function of thrawvarhtes. The mo- 
del aemunbs for &erqgen&ty regulting from individual charaaberis- 
ties ra, wen ns 0011~iaflcm amon% trapphg occasions. In &?a paper, 
we build-up a mode% to nse GEE in capturpj.mcapture methodology 
and argue that het;erugen&ity and corr&tion a m  mptuse ammi- 
0x1s Bhould be accounted for. Qzzasi-likelihood Information Criwrion 
(QICI) is used for selecting best fitting m&L The esthabes -of ca~. 
W e  probabilitie~ may then be uaed to estimate population eke and 
rc real appliwtjon is m v i s i ~  for inuskratiue pXpoms. 

1 introduction 
The estirnabion of a n f d  population paramstma sveb as populatian 
she or eaptu- p?obabiity is an iaportwt b w  ia ecolt&icalstudi~. 
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Pela segunda vez em vinte e w e s ,  o Congresso Anual da SPE de- 
correu no Porto. As sess6es decorreram na Faculdade de Ecmomia 
e Gest&o da Uulversidade Oat6lica Portuguesa. 
Como 4 habitual, o primeiro dia foi dedicado ao minicurso, este 
ano sobre "Modelos com Equ&EKzs Estruturaisnlecionado pela eolega 
FAtima Salgueiro, que obteve uma grande audiGncla, tendo dado 
um sabor especial ao inicio do congresso. As s e s s h  hiciaram-se 
no segundo dia, div~didas em cinco sess6e~ plenhiias, duas sess6es 
de poster, e vmte e quat~o sess6es paralelas de comunic~EKzs livres. 
Forarn apresentadas 87 comunic~6es orals e 61 posters cowtituindo 
toda a jo~nada urn momento iinico de reflex& e debate que permitiu 
aos 193 participants a actualizaq%o do estado da arte e das mais 
recentes evolugEKzs cientifieas no domimo da EstatistJ~a em Portugal. 

0 titulo desta edi$o das Acas baseisrse nas duas dlmens6s associa- 
das a esta edl$& do Congresso: por urn lado, o Porto, uma das mais 
antigas cidades do pds, cheia de histlrrias e inspiras6es, tal como nos 
foi posaivel perceber pela vrsita conduzida por Joel Cleto na tarde 
dedicada aa evento soclal Por outro lado, 0s nows desenvolvimentos 
da cibcia Estatistlca, cujos registos, ficam patenteados para memlr- 
ria futura como uma parte do saldo k l  deste XX Cmgresso da 
SPE No presente volume incluem-se as eomumca+es livres que f~ 
ram submetidas a pubhca@o, aplrs um processo de revis& red~zado 
por especiahstas das d&rentes Areas. A eles agradecemos todo o 
contribute sem o qua1 este trabalho nio poderia ser publicado. Com 
ele prosseguimos uma sbrie jA longa de Estatistica em Portugal, num 
trabalho sempre em constru+. 
Neste momento todm as aten~6es se ceniram jiL no XXI Congresso 
da SPE em Avaro e estas linhas s%o, na verdade, uma passagem de 
testemunho. 
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