Proposta de Plano de Atividades
2021

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.
À 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)
Direção
Inês Roque (Presidente), Ana Marques (Secretária), Carlos Godinho (Tesoureiro)
Conselho fiscal
Sandra Mariano (Presidente), Patrícia Silva (Secretária), Shirley van der Horst (Secretária)
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Lista de atividades de 2021
1. Divulgação científica/Educação para a ciência

1.1. Publicação da GEIA (3ª edição) (fevereiro 2021)
1.2. Inauguração da exposição “Ciência & Arte no Montado – Interações planta-inseto:
polinizadores e pragas florestais” no Observatório do Sobreiro e da Cortiça (abril 2021)
1.3. Inauguração do storymap complementar ao Caminho da Cegonha em Coruche (setembro
2021)

2. Formação

2.1. Reunião da Comissão de Gestão do projeto WildSkills (março 2021)
2.2. Formação de técnicos colaboradores em primeiros socorros (março 2021)
2.3. Mobilidade virtual do projeto WildSkills (junho 2021)
2.4. Programa de estudos intensivo do projeto WildSkills (julho 2021)
2.5. Multiplier Event do projeto WildSkills (julho 2021)
2.6. Duas mobilidades de curta duração (2 semanas) do projeto Erasmus + WSIS (agosto e
setembro 2021)
2.7. Multiplier Event do projeto WildSkills (outubro 2021)
2.8. Formação de curta duração de staff do projeto WildSkills (outubro 2021)
2.9. Reunião transnacional virtual do projeto WildSkills (novembro 2021)
2.10. Uma mobilidade de longa duração (14 semanas) do projeto Erasmus + WSIS (outubro a
dezembro 2021)

Descrição das atividades
1. Divulgação científica/Educação para a ciência

1.1. Publicação da GEIA (3ª edição)
Objetivos: divulgação científica sobre a 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 gratuita pelos
sócios e parceiros da Ambios Portugal, com alojamento no website da associação
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Destinatários: público geral
Local: website da Ambios Portugal
Calendarização: fevereiro 2020
Organização: Ambios Portugal
Estimativa orçamental: 0 €

1.2. Inauguração da exposição “Ciência & Arte no Montado – Interações planta-inseto:
polinizadores e pragas florestais” no Observatório do Sobreiro e da Cortiça
Objetivos: divulgação científica sobre a temática do desenvolvimento sustentável e da
conservação da biodiversidade
Descrição: exposição de ilustrações da bióloga e artista Shirley van der Horst, ilustrando os
ciclos de vida de dois insetos e as suas interações com o montado: um positivo (a abelha
melífera), outro negativo (o plátipo)
Destinatários: público geral
Local: Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Coruche
Calendarização: abril 2021
Organização: Ambios Portugal com apoio da Câmara Municipal de Coruche e da EEC PROVERE
Montado de Sobro e Cortiça
Estimativa orçamental: 0 €

1.3. Inauguração do storymap para o Caminho da Cegonha em Coruche
Objetivos: divulgação científica sobre biodiversidade e serviços dos ecossistemas
Descrição: inauguração de um storymap (apresentação de informação relativa a uma área
geográfica de forma visual e interativa) referente à biodiversidade e serviços de ecossistema
que se podem encontrar ao longo do Caminho da Cegonha, percurso pedestre próximo da vila
de Coruche
Destinatários: público geral
Local: Coruche, Portugal
Calendarização: setembro 2021
Organização: Ambios Portugal
Estimativa orçamental: 0 €

2. Formação

2.1. Reunião da Comissão de Gestão do projeto WildSkills
Objetivos: discussão do projeto
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Descrição: discussão do plano orçamental, das tarefas individuais para cada parceiro e a
calendarização prevista para o projeto
Destinatários: membros parceiros (Ambios Portugal, Ambios Ltd., Barn Owl Foundation,
Universidade de Évora, Universidade de Pádua, WWF Hungria)
Local: Online, ZOOM
Calendarização: março 2021
Organização: Ambios Ltd.
Estimativa orçamental: 0 €

2.2. Formação de técnicos colaboradores em primeiros socorros
Objetivos: formação de técnicos colaboradores da Ambios Portugal em primeiros socorros
Descrição: formação em sistema integrado de emergência médica, suporte básico de vida,
exame da vítima, primeiros socorros gerais e trauma
Destinatários: técnicos colaboradores da Ambios Portugal
Local: Coruche
Calendarização: março 2021
Organização: Búzios
Estimativa orçamental: 0 €

2.3. Mobilidade virtual do projeto WildSkills (junho 2021)
Objetivos: testar ambiente online de formação e partilha de informação
Descrição: testar materiais de ensino virtual de introdução a técnicas de identificação de
espécies no campo, partilha de experiência por parte dos alunos da mobilidade física
Destinatários: alunos de ensino superior
Local: Online, ZOOM
Calendarização: junho 2021
Organização: Ambios Portugal, Ambios Ltd., Barn Owl Foundation, WWF Hungria,
Universidade de Évora e Universidade de Pádua.
Estimativa orçamental: 0 €

2.4. Programa de estudos intensivo do projeto WildSkills (julho 2021)
Objetivos: formação alunos de ensino superior em técnicas de identificação no campo
Descrição: formação de alunos internacionais de Portugal, Hungria, Reino Unido e Itália em
técnicas gerais de identificação de aves, árvores e mamíferos no campo, em mobilidade
Destinatários: alunos de ensino superior
Local: Hungria
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Calendarização: julho 2021
Organização: Barn Owl Foundation e WWF Hungria
Estimativa orçamental: 2320 €

2.5. Multiplier Event do projeto WildSkills
Objetivos: outreach dos resultados do projeto
Descrição: disseminação de resultados do projeto e receção de feedback avaliativo
Destinatários: alunos de ensino superior
Local: Zoom
Calendarização: julho 2021
Organização: Barn Owl Foundation e WWF Hungria
Estimativa orçamental: 0 €

2.6. Duas mobilidades de curta duração (2 semanas) do projeto Erasmus + WSIS
Objetivos: formação em monitorização de comunidades biológicas, interpretação de dados de
campo
Descrição: formação de adultos em técnicas de amostragem de campo (de invertebrados, aves
e plantas), de identificação de espécies (com recurso a guias de campo e conteúdos online),
registo de observações biológicas (cadernos de campo, aplicações móveis (eg: iNaturalist,
eBird) e diários de natureza) e comunicação da ciência (caminhadas guiadas)
Destinatários: alunos do ensino superior e/ou licenciados
Local: Coruche, Portugal
Calendarização: agosto e setembro 2021
Organização: Ambios Portugal, Ambios Ltd., CMC
Estimativa orçamental: 7560 €

2.7. Multiplier Event do projeto WildSkills (outubro 2021)
Objetivos: outreach dos resultados do projeto
Descrição: disseminação de resultados do projeto e receção de feedback avaliativo
Destinatários: alunos de ensino superior
Local: Zoom
Calendarização: outubro 2021
Organização: Ambios Ltd.
Estimativa orçamental: 0 €

2.8. Formação de curta duração de staff do projeto WildSkills (outubro 2021)
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Objetivos: formação membros parceiros do projeto
Descrição: formação membros parceiros do projeto em técnicas de transferência de
conhecimento e metodologias de outreach
Destinatários: Ambios Portugal, Ambios Ltd., Barn Owl Foundation, WWF Hungria,
Universidade de Évora e Universidade de Pádua
Local: Southampton, Reino Unido
Calendarização: outubro 2021
Organização: Ambios Ltd.
Estimativa orçamental: 2560 €

2.9. Reunião transnacional virtual do projeto WildSkills
Objetivos: discussão do estado do projeto
Descrição: discutir o progresso do projeto e fazer a planificação do que falta fazer, discutir
disseminação de resultados, verificar estado de cada parceiro perante tarefas atribuídas
Destinatários: Ambios Portugal, Ambios Ltd., Barn Owl Foundation, WWF Hungria,
Universidade de Évora e Universidade de Pádua
Local: Zoom
Calendarização: novembro 2021
Organização: Ambios Ltd.
Estimativa orçamental: 0 €

2.10. Uma mobilidade de longa duração (14 semanas) do projeto Erasmus + WSIS
Objetivos: formação em monitorização de comunidades biológicas, interpretação de dados de
campo, comunicação da ciência
Descrição: formação de adultos em técnicas de amostragem de campo (de invertebrados, aves
e plantas), de identificação de espécies (com recurso a guias de campo e conteúdos online),
registo de observações biológicas (cadernos de campo, aplicações móveis (eg: iNaturalist,
eBird) e diários de natureza), comunicação da ciência (percursos guiados/ orientados) e
desenvolvimento de projetos individuais/de grupo em contexto de comunicação da ciência
Destinatários: alunos do ensino superior e/ou licenciados
Local: Coruche, Portugal
Calendarização: outubro a dezembro 2021
Organização: Ambios Portugal, Ambios Ltd., CMC
Estimativa orçamental: 15 540 €
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Calendarização
Atividades

jan

fev

1.1. Publicação da GEIA
1.2. Inauguração da exposição “Ciência & Arte
no Montado – Interações planta-inseto:
polinizadores e pragas florestais” no
Observatório do Sobreiro e da Cortiça
1.3. Inauguração do storymap complementar
ao Caminho da Cegonha em Coruche
2.1. Reunião da Comissão de Gestão do
projeto WildSkills
2.2. Formação de técnicos colaboradores em
primeiros socorros
2.3. Mobilidade virtual do projeto WildSkills
2.4. Programa de estudos intensivo do projeto
WildSkills
2.5. Multiplier Event do projeto WildSkills
2.6.1. Mobilidade curta Erasmus + WSIS
2.6.2. Mobilidade curta Erasmus + WSIS
2.7. Multiplier Event do projeto WildSkills
2.8. Formação de curta duração de staff do
projeto WildSkills
2.9. Reunião transnacional virtual do projeto
WildSkills
2.10. Mobilidade longa Erasmus + WSIS
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mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Orçamento
Rúbrica

Descrição

Valor

Recursos humanos

12,301.15 €

Formação de técnicos colaboradores em primeiros socorros

Funcionamento

Compra de computador portátil

796.74 €

Compra de discos externos 1TB (2)

120.00 €

Compra de impressora

369.00 €

Seguro de Responsabilidade Civil

163.50 €

Outros centros de custos

756.87 €

Mobilidade curta (2 semanas) WSIS (comida e alojamento)

3780 €

Mobilidade curta (2 semanas) WSIS (comida e alojamento)

3780 €

Mobilidade longa (14 semanas) WSIS (comida e alojamento)

Projetos Erasmus +

0.00 €

Mobilidade virtual do projeto WildSkills

0.00 €

Programa de estudos intensivo do projeto WildSkills (viagem,
comida e alojamento)

2,320.00 €

Multiplier Event do projeto WildSkills (virtual)

0.00 €

Multiplier Event do projeto WildSkills (virtual)

0.00 €
2,560.00 €

Reunião transnacional virtual do projeto WildSkills

0.00 €

Seguro de Voluntário (2 mobilidades curtas e 1 longa WSIS)

335.67 €

Outros centros de custos (transporte, aluguer de veículo e
alojamento de colaboradores)

3,500.00 €

Inauguração da exposição “Ciência & Arte no Montado –
Interações planta-inseto: polinizadores e pragas florestais” no
Observatório do Sobreiro e da Cortiça

0.00 €

Inauguração do storymap para o Caminho da Cegonha em
Coruche

0.00 €

Publicação da GEIA (3ª edição)

0.00 €
TOTAL

Totais por rúbrica

15 540 €

Reunião da Comissão de Gestão do projeto WildSkills (virtual)

Formação de curta duração de staff do projeto WildSkills
(viagem, comida e alojamento)

Atividades previstas

0.00 €

46,322.93 €

Funcionamento

14,507.26 €

Projetos Erasmus +

31,815.67 €

Atividades previstas

0.00 €
TOTAL
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46,322.93 €

