
                     
                                                                            
ROTEIRO DA BIODIVERSIDADE À NOSSA PORTA 

 

Datas: 14/15 e 21/22 de Maio 2010 

 

Local – Vários 

 

 

Hoje em dia, grande parte da população vive nas cidades, estando por isso pouco 

habituada a reparar nos elementos da “natureza” que a rodeiam no seu quotidiano. 

Todavia, contrariamente ao que a maior parte de nós pensa, as áreas urbanas são 

habitadas, não só pelas plantas e animais domésticos com os quais já estamos 

familiarizados mas também por inúmeras espécies selvagens, sendo por isso 

pontos importantes para a conservação da biodiversidade. 

As ruas, jardins e parques da nossa cidade são a casa de animais tão 

surpreendentes como salamandras, tritões, coelhos, morcegos e muitas aves como 

garça-real e pato-real. No entanto, passamos perto deles todos os dias e nem nos 

apercebemos. É, por isso, importante mostrar de que forma podemos conhecer e 

relacionar-nos com estes recursos, contribuindo para a sua preservação. 

Para assinalar o Ano Internacional da Biodiversidade pretendemos demonstrar que 

não é preciso sair da nossa cidade para desfrutar das maravilhas da natureza, 

sensibilizando para os problemas que afectam e que põe em risco esta riqueza, da 

qual pertencemos e dependemos.  

Neste contexto, o “Roteiro da Biodiversidade à Nossa Porta” terá como principais 

objectivos dar a conhecer ecossistemas urbanos, mostrando algumas das espécies 

selvagens do Porto; realçar a importância destes espaços urbanos para a 

biodiversidade e debater factores de ameaça e problemas da sua conservação. 

Será proporcionada uma visita guiada à exposição “Anfíbios: Uma Pata na Água 

Outra na Terra”, patente na Casa Andresen, entre 5 de Abril e 15 de Maio, e ainda 

vários passeios de descoberta da biodiversidade local. 

 

Destinatários: Público em geral ≥ a 12 anos 

Limite de inscrições: 30 participantes 



 

 
Programa  
 
Modulo I 
 
14 de Maio | 6ª Feira – 17h30-20h00 
Local: Faculdade de Ciências UP, Departamento de Biologia - Rua do Campo 
Alegre, s/n 

è Palestras: Paulo Santos e Paulo Farinha Marques 
• Biodiversidade na cidade: recursos naturais ao pé da porta; Ameaças e 

problemas que enfrenta e estratégias de defesa da biodiversidade 
• Estrutura verde urbana (parques e jardins) 

 
15 de Maio | Sábado – 10h00-12h30 e 14h00-18h30 
Local: Jardim Botânico do Porto – Rua do Campo Alegre nº 1191 

è Visita à exposição “Anfíbios: Uma Pata na Água, Outra na Terra”, na Casa 
Andresen 
è Visita ao Jardim Botânico 
è Actividades práticas 

 
Modulo II 
21 de Maio | 6ª Feira – 18h00-21h00 
Local: Reitoria da UP - Praça Gomes Teixeira 

è Visita ao Museu de Historia Natural da UP 
è Palestra: Luzia Sousa “Ver e Ouvir os Morcegos no Jardim da Cordoaria” 
è Actividade prática: “Ver e Ouvir os Morcegos no Jardim da Cordoaria” 
(com recurso a conversor de ultra-som) 

 
22 de Maio | Sábado – 10h00-12h30 e 14h00-18h30 
Local: Parque da Cidade, Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural, 
orla costeira e estuário do Rio Douro 

è Visita ao Parque da Cidade com identificação e registo de fauna 
è Recolha de amostras de água para posterior analise e identificação de 
microrganismos 
è Actividades no Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural/ Parque da 
Cidade 
è Passeio de observação da biodiversidade pela orla costeira e estuário do 
Rio Douro 

 
 
Iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Porto, através da Fundação Porto Social – 
“Porto Cidade de Ciência” em parceria com o Pelouro do Ambiente e Juventude da C.M.P. e 
com as seguintes entidades: Reitoria da UP- Museu de História Natural, Faculdade de 
Ciências UP, CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos); FAPAS 
(Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens).  
                                                                                                                                                           

Integrada no âmbito do Ano Internacional da Biodiversidade 
 
 
 
 

                    
 


