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Nesta apresentação pretende-se...

• Explicar o que é o Dia-B;

• Falar do que aconteceu em 2010 e o que 
está planeado para 2011.



Enquadramento: 
Bioeventos 2010

• Programa de comemoração do Ano 
Internacional da Biodiversidade, promovido 
pelo Museu História Natural e Centro 
Biologia Ambiental (Univ. Lisboa);

• Integrou diversas actividades, dirigidas ao 
público em geral (...);



1. Comboio da Biodiversidade



2. Conferências sobre Biodiversidade



3. Exposição Insectos em Ordem



4. Exposição Linces, Lobos e Águias-reais



O que é o Dia B?

• Campanha pública de observação da 
biodiversidade, realizada a 22 de Maio (Dia 
da Biodiversidade);

• Principal objectivo é estimular a participação 
de cidadãos na inventariação da 
biodiversidade.



Procedimento

• Fazer a inscrição no site Biodiversidade para 
Todos (www.Biodiversity4all.com);

• Pode registar-se em nome individual ou colectivo 
(p. ex., 6ºB da EB2,3 José Cardoso Pires);

• Após inscrição, fazer o download do Guia de 
Campo do Dia B em formato pdf (ou comprar um 
exemplar em papel);



Procedimento

• Escolher um local de observação adequado (de 
preferência, fazer uma visita preliminar);

• Ir para o campo e identificar espécies recorrendo 
ao Guia, registando o local, data e hora e tirando 
uma foto (para posterior confirmação da 
identificação);

• Introduzir as observações no site (lista de 
observações disponível para consulta e download).



Site Biodiversity4all



Guia de Campo Dia B

• 218 espécies, a maioria 
comuns em Portugal Cont.;

• Fauna, flora e fungos-
sobretudo sps terrestres;

• C/ secção “A observar na 
praia” para sps do litoral.



Promoção do evento

• Lançamento do Guia de Campo a 13 de Maio 
(Livraria Barata, Lisboa);

• Sessões de promoção do evento em escolas na 
região de Lisboa;

• Promoção através da internet e pelos meios de 
comunicação social (incluindo spot pubicitário).



Locais de observação com guia
• Bragança
• Parque Biológico de Vinhais
• Reserva da Faia Brava - Algodres, Figueira de Castelo Rodrigo
• Câmara Municipal de Seia - Percurso Pedestre na Baixa do Rio Seia
• Porto
• Fundação Serralves, Porto - Observação de Borboletas Nocturnas
• Parque de Campismo do Merujal - Serra da Freita, Arouca
• Jardim do Príncipe Real, Lisboa
• Jardim Botânico- Museu Nacional de História Natural, Lisboa
• Pavilhão do Conhecimento - Percurso no Parque das Nações, Lisboa
• Centro Ciência Viva de Sintra e Câmara Municipal de Sintra - Percurso Pedestre em Sintra
• Câmara Municipal do Barreiro - Percurso Pedestre na Mata da Machada
• Herdade da Ribeira Abaixo (Serra de Grândola)
• Santiago do Cacém



Dia-B na Serra de Grândola 



Resultados

• 211 participantes que registaram observações no 
site Biodiversity4all (individual e em grupo);

• Adesão razoável do público em geral, havendo 
participantes em todos os locais propostos com 
guia;

• Baixa adesão de escolas.



Dia B em 2011

• Vários locais de observação com guia;

• Uso da internet e comunicação social para angariar 
participantes (spot publicitário na televisão?);

• Participação da Rede Eco-Escolas (oferta de 400 
exemplares Guia).



Muito obrigado!

Mais informações sobre Bioeventos 2010 em:
http://bioeventos2010.ul.pt/
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