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Nota introdutória 
A Ambios Portugal é uma organização não-governamental sem fins lucrativos, fundada em 29 
de Janeiro de 2018 e sediada no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche. 

Enquanto associação científica, a Ambios Portugal tem como fim a difusão da cultura científica 
e a promoção do envolvimento da sociedade na ciência, com base nos princípios e na prática 
do desenvolvimento sustentável e da conservação da biodiversidade, visando a qualidade da 
vida e do ambiente em geral. 

A Ambios Portugal atribui-se as seguintes funções: 

a) Promover a educação e a consciencialização sobre os princípios e a prática do 
desenvolvimento sustentável e da conservação da biodiversidade; 

b) Assegurar o contacto e a troca de informação e experiência entre a comunidade científica e 
a sociedade, através da organização de encontros, reuniões, etc. e da divulgação de conteúdos 
informativos; 

c) Promover a formação e as oportunidades de voluntariado em conservação da natureza em 
Portugal e no estrangeiro; 

d) Dinamizar e divulgar estudos sobre desenvolvimento sustentável e biodiversidade, 
contribuindo para as bases científicas e técnicas da aplicação de medidas de gestão e 
conservação; 

e) Promover colaborações entre os especialistas portugueses e os de outras nacionalidades; 

f) Fomentar a harmonia e solidariedade entre todos os que contribuem, bem como todos os 
que possam vir a contribuir para os princípios e a prática do desenvolvimento sustentável e da 
conservação da biodiversidade; 

g) Estabelecer parcerias para a execução das funções anteriores. 

 

Os Órgãos Sociais da Ambios Portugal apresentam a seguinte constituição (Assembleia 
Eleitoral e tomada de posse em 10 de Fevereiro de 2018):   

Assembleia geral 

Gonçalo Cabecinhas (Presidente), Hélio Ferreira (Secretário), Rui Silva (Secretário) 

Direcção 

Inês Roque (Presidente), Ana Marques (Secretária), Carlos Godinho (Tesoureiro) 

Conselho fiscal 

Sandra Mariano (Presidente), Patrícia Silva (Secretária), Shirley Horst (Secretária) 
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Lista de atividades 
 

1. Divulgação científica/Educação para a ciência 

 

1.1. Exposição “Ciência & Arte no Montado” (FICOR) 

1.2. Concurso de ilustração “Fauna do Montado” 

1.3. Educação para a ciência no Observatório do Sobreiro e da Cortiça 

1.4. Programa de rádio “Espaço Ambios” 

1.5. Boletim da Ambios Portugal 

 

2. Formação 

 

2.1. Intercâmbio Ambios Ltd. (UK) – Ambios Portugal 

 

Descrição das atividades 
 

1. Divulgação científica/Educação para a ciência 

 

1.1. Exposição “Ciência & Arte no Montado” (Feira Internacional da Cortiça) 

Objetivos: divulgação dos serviços dos ecossistemas prestados pela fauna do montado e da 
importância do montado enquanto alto valor natural  

Descrição: exposição de ilustrações da série insideout da bióloga e artista Shirley van der 
Horst, desenhadas especialmente para apresentação na Feira Internacional da Cortiça, em 
Coruche. Será dado particular destaque à coruja-do-mato, por ser uma espécie típica do 
montado e pela ligação cultural de Coruche às aves de rapina nocturnas. Durante a exposição a 
autora fará desenho ao vivo 

Destinatários: alunos do ensino pré-escolar, dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário. Público geral 

Local: Parque do Sorraia, Coruche 

Calendarização: 24 a 27 de Maio 

Organização: Ambios Portugal com apoio da Câmara Municipal de Coruche (cedência de 
espaço) 

Estimativa orçamental: viagem e estadia da autora em Portugal, impressão de ilustrações e 
material de divulgação – 1200€ 
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1.2. Concurso de ilustração “Fauna do Montado” 

Objetivos: divulgar a diversidade e a importância da conservação da fauna do montado, em 
complementaridade com a exposição “Ciência e Arte no Montado”  

Descrição: concurso de ilustração com base científica (expressão das características dos vários 
grupos de fauna) a desenvolver nas escolas do concelho de Coruche 

Destinatários: alunos do ensino pré-escolar, dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário 

Local: escolas do concelho de Coruche 

Calendarização: Maio – Junho 

Organização: Ambios Portugal 

Estimativa orçamental: deslocações às escolas, consumíveis para workshop de divulgação e 
prémio – 250€ 

 

1.3. Educação para a ciência no Observatório do Sobreiro e da Cortiça 

Objetivos: divulgação dos serviços dos ecossistemas prestados pela fauna e flora do montado 
e da importância do montado enquanto alto valor natural 

Descrição: workshops temáticos no Observatório do Sobreiro e da Cortiça sobre identificação 
de espécies e noções de ecologia 

Destinatários: alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 

Local: Observatório do Sobreiro e da Cortiça 

Calendarização: Maio – Junho e Outubro – Dezembro 

Organização: Ambios Portugal com apoio da Câmara Municipal de Coruche (cedência de 
espaço) 

Estimativa orçamental: deslocações de cientistas convidados, materiais para os workshops – 
1500€   

 

1.4. Programa de rádio “Espaço Ambios” 

Objetivos: divulgar estudos científicos, conceitos, datas e acontecimentos relacionados com 
desenvolvimento sustentável e conservação da biodiversidade; divulgar as atividades da 
Ambios Portugal 

Descrição: programa com periodicidade semanal na rádio local (Rádio Voz do Sorraia) 

Destinatários: público geral  

Local: Rádio Voz do Sorraia; website da Ambios Portugal 

Calendarização: Abril – Dezembro 

Organização: Ambios Portugal em parceria com a Rádio Voz do Sorraia 

Estimativa orçamental: podcast – 500€ 
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1.5. Boletim da Ambios Portugal 

Objetivos: divulgação científica na temática do desenvolvimento sustentável e da conservação 
da biodiversidade; divulgação das atividades e parcerias da Ambios Portugal 

Descrição: publicação online com ISSN, de periodicidade anual e distribuição pelos sócios e 
parceiros da Ambios Portugal, e alojamento no website da associação 

Destinatários: público geral 

Local: website da Ambios Portugal 

Calendarização: Junho – Dezembro 

Organização: Ambios Portugal 

Estimativa orçamental: deslocações para reuniões e reportagens, maquetação – 1000€  

 

1.6.  Vídeo-reportagem sobre invertebrados do montado em Portugal 

Objetivos: produção de um vídeo sobre introdução à identificação de insetos 

Descrição: visita de estudo aos montados Portugueses liderada pelo Prof. Clive Betts 

(Universidade de Exeter), membro da Ambios Ltd. (UK). Vídeo-reportagem da expedição a 

Portugal sobre técnicas de identificação de invertebrados com licença Creative Commons para 

uso não comercial 

Destinatários: voluntários e técnicos da Ambios Lta. (UK) e da Ambios Portugal, população 
geral (sessão aberta)  

Local: Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Herdade dos Concelhos, Herdade da 
Medronheira, Coruche 

Calendarização: 3 a 7 de setembro 

Organização e marcação: Ambios Portugal em parceria com a Ambios Ltd. (UK) e a Câmara 
Municipal de Coruche (cedência de espaço)  

Estimativa orçamental: deslocação e estadia de especialista do Reino Unido, deslocações em 
Portugal, consumíveis, vídeo-reportagem – 2750€   
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Calendarização 
Atividades Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1.1. Exposição “Ciência & Arte no Montado”          

1.2. Concurso de ilustração “Fauna do Montado”          

1.3. Educação para a ciência no OSC          

1.4. Programa de rádio “Espaço Ambios”          

1.5. Boletim da Ambios Portugal          

2.1. Intercâmbio Ambios UK – Ambios PT          

 

Orçamento 

Rúbrica Descrição Valor Notas 

Funcionamento Constituição "Associação na Hora" 300 €  

 TOC 62 €  

Equipamento Computador 1 000 €  

 Impressora 100 €  

 Projector de vídeo 600 €  

Divulgação de ciência Boletim 1 000 € Deslocações e maquetação 

 Website e redes sociais 1 000 €  

 Podcast 500 € Programa de rádio 

 Roll-up Ambios Portugal 50 €  

Contribuições internacionais Viagem Shirley van der Horst (Espanha) 22-28 Maio 150 €  

 Estadia Shirley van der Horst (Espanha) 22-28 Maio 450 €  

 Viagem Prof. Clive Betts (UK) 2-7 Setembro 300 €  

 Estadia Prof. Clive Betts (UK) 2-7 Setembro 450 €  

Projetos não FCT - 0 €  

Atividades previstas Educação para a ciência no OSC 1 500 € Deslocações e consumíveis 

 Exposição "Ciência e Arte no Montado" 600 € Impressão de ilustrações 

 Curso de identificação de invertebrados do montado 2000 € Deslocações e consumíveis 

  TOTAL 10062 €  

    

Totais por rúbrica: Funcionamento 362 €  

 Equipamento 1 700 €  

 Divulgação 2 550 €  

 Contribuições internacionais 1 350 €  

 Atividades previstas 4 100 €  

 TOTAL 10 062 €  
 


