
 
 
 
  
 
 

 
 

 A Fundação de Serralves e a Lipor promovem a 7.ª edição do evento Bioblitz, que em 2021 apresenta 
um novo formato, firmando a sua importância junto da comunidade educativa e público geral, 
enquanto catalisador do conhecimento sobre biodiversidade urbana.  

 Online com atividades durante cinco dias, dirigidos em exclusivo às Escolas, entre 31 de 
maio e 4 de junho,  

 No fim-de-semana, nos dias 05 e 06 de junho, para todo o público no Parque de Serralves 
(entrada gratuita).  

 

“Descobre a Natureza do Parque de Serralves com a Lipor” é o tema da 7ª edição de 2021 do 
Bioblitz que durante uma semana, no formato online de segunda a sexta-feira e no Parque de 
Serralves no fim-de-semana, receberá visitantes de todo o país.  

O Bioblitz é um evento pedagógico e científico de referência, no âmbito da educação e 
sensibilização para o Ambiente, Biodiversidade e Sustentabilidade. Procura dar a conhecer a 
fauna e flora do Parque de Serralves, promovendo a consciencialização da comunidade para 
a importância da biodiversidade, através da conexão entre metodologias exploratórias, 
científicas, artísticas e culturais, na construção de uma narrativa contemporânea para a 
sustentabilidade, inspirada no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, 
“Proteger a Vida Terrestre”. 
 

Em 2021, o evento conta com um programa diverso, constituído por Oficinas, Saídas de 
Campo, Visitas Temáticas e Espetáculos! 
 
E um fim-de-semana dedicado à exploração e partilha do conhecimento sobre Biodiversidade. 
Um convite para experienciar o Parque de Serralves! 
 

 

 

 

 

 

BIOBLITZ  
 

DE 31 DE MAIO A 06 DE JUNHO  
SEG a SEX: ONLINE  
SÁBADO E DOMINGO: 10h00 às 19h00 

Mecenas: LIPOR



 
 
 
  
 
 

 
 

PROGRAMA ESCOLAS  

31 maio – 04 junho 

A semana é reservada à participação das Escolas, em formato online, convidando alunos e professores 
a conhecer a biodiversidade do Parque de Serralves, a participar nas seguintes atividades: 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

Oficinas Pedagógicas| Saídas de Campo| Visitas Temáticas 

Estas atividades consistem em sessões assíncronas, constituídas por um vídeo acompanhado de uma 
proposta de atividade para implementação, com sugestão de ferramentas e metodologias para 
exploração com os alunos em autonomia na sua realidade escolar. 

Recursos: Vídeo; Proposta de Atividade 

Duração do vídeo: variável mediante temática   

Visitas Virtuais 

Estas visitas síncronas são um convite para conhecer o Treetop Walk e a Exposição no Parque de 
Serralves “A Floresta”, através da exploração de um laboratório vivo virtual 3D, uma experiência 
alternativa à visitação in loco. 

Kits de Monitorização e Inventariação da Biodiversidade 

Propostas de atividades para realização em autonomia de apoio às saídas de campo nas temáticas: 
Líquenes; Borboletas; Briófitas; Aves e Flora. 

 

PRÉ-ESCOLAR  

OFICINAS PEDAGÓGICAS 

ÁRVORES  
Viver como uma árvore  
Para ver uma árvore, não basta vê-la. Desde a raiz até às folhas, uma árvore é toda ela uma morada 
gentil que recebe de ramos abertos os nossos sonhos e afetos. À sombra de uma árvore, perde-se o 
tempo em mil contemplações. O nosso olhar vive na sua copa de folhas, saltitando de ramo em ramo 
como um pássaro. Sempre que inspiramos, um pouco da árvore preenche-nos. Sempre que expiramos, 
reunimo-nos de novo com a árvore! 
 
AVES 
Aves acidentais 
As aves caracterizam-se por uma enorme liberdade de movimentos, percorrendo distâncias que 
podem, por vezes, ultrapassar 10 000 quilómetros. Ao longo destes extensos percursos necessitam de 
espaços confortáveis para se alimentar e descansar. Será que conseguimos ajudá-las, recebendo-as na 
nossa escola? Vamos construir um pequeno abrigo/comedouro e criar as condições para que elas 
parem à nossa porta, janela ou árvore – e, com isso, ganharmos tempo para as observar. Quantas aves 
diferentes conseguiremos acolher e identificar? 



 
 
 
  
 
 

 
 

 
LÍQUENES  
Viver juntos! 
Já alguma vez viste algas fora do mar ou da praia? E se eu te dissesse que temos algas a crescer nas 
árvores? Os líquenes são uma espécie de seres vivos muito particular, composta por um fungo e uma 
alga. E vivem juntos no mesmo corpo! Se repararmos com atenção nos troncos das árvores podemos 
encontrar à nossa volta estas pequenas algas que com a ajuda de um fungo aprenderam a viver fora 
do mar. 
Nesta oficina vamos levar esta premissa ainda mais longe e imaginar criaturas e plantas fantásticas 
que resolveram viver juntas no mesmo corpo e aprenderam a existir em lugares inesperados! 
 
MORCEGOS 
A voar, a voar…é que se vê os morcegos! 

De asas abertas para o mundo, o morcego define a sua rota e inicia a sua jornada. De onde vêm e para 
onde vão? Como se orientam? 

E porque dormem pendurados de cabeça para o chão?  
Através dos seus olhos misteriosos, somos convidados a visitar, sensorialmente, locais e esconderijos 
habituais dos morcegos e a deixar ecoar memórias dos mesmos. 
 
VISITA TEMÁTICA ANIMAIS DA QUINTA 
Morada: A Quinta! 

Na Quinta do Parque de Serralves coabitam muitos animais. Esta experiência envolve-nos no 
quotidiano destes animais, mostrando-nos como se relacionam e comunicam e as características que 
os tornam únicos. A morada é o Parque de Serralves, uma casa dinâmica onde se respira 
biodiversidade. 

 
1.º/2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO  
 
OFICINAS PEDAGÓGICAS 
 
ÁRVORES  
Modo Árvore 
As árvores são muito importantes no nosso planeta Terra. Para além dos recursos que nos oferecem, 
são a casa de muitos outros seres vivos, quem melhor exprime e comunica as estações do ano e quem 
nos dá sombra nos dias quentes de verão e nos abriga da chuva durante o inverno. Mas as árvores não 
são todas iguais! Se olharmos com atenção verificamos que algumas, são pontiagudas e cónicas como 
o pinheiro e outras são frondosas e arredondadas como o carvalho. Esta oficina convida ao encontro 
com as árvores e arbustos e a valorização da importante missão que desempenham. 
 
ANFÍBIOS 
Por água ou por terra? 
Os anfíbios são seres vivos singulares associados a “duas vidas” porque o seu ciclo de vida depende do 
meio aquático e terrestre. Têm um importante papel para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas e 



 
 
 
  
 
 

 
 

com o meio urbano a ocupar grande parte do seu habitat, encontram-se num estado de conservação 
preocupante. A sua pele nua torna-os muito sensíveis à poluição e no Parque de Serralves encontram 
os espaços ideais com alimento, abrigo e para se reproduzirem. Aqui, podemos encontrar a rã-verde, 
o tritão-de-ventre-laranja, o sapo-parteiro-comum e a salamandra-de-pintas-amarelas. Esta oficina 
convida à descoberta das características deste grupo e de como poderemos assumir a missão de os 
proteger. 
 
BRIÓFITAS E LÍQUENES 
Briófitas e Líquenes: reais e imaginários! 
As briófitas e líquenes, devido às suas pequenas dimensões, passam muitas vezes despercebidos, 
camuflados ou escondidos em qualquer ambiente, natural ou urbano. Pequenos em tamanho, mas 
grandes em missão, desempenham papéis essenciais nos ecossistemas, comunicando através das suas 
formas e cores diversas.  Inspirados pelas espécies que habitam os espaços do Parque de Serralves, o 
desafio é observar, identificar e registar estes seres vivos na envolvência da escola. 
 
VISITA TEMÁTICA 
TREETOP WALK  
Lá Fora 
  
Lá fora há tanto para descobrir, observar e comtemplar! Esta aventura convida a descobrir a 
biodiversidade na tua escola ou na sua envolvente. Que árvores vivem por aí? Que aves espreitam por 
entre as folhas e ramos dessas árvores? Serão melros, gaios, pegas-rabudas, piscos de peito ruivo? E 
nos troncos dessas árvores existem líquenes? Como são as suas cores e texturas? E os sons? Já paraste 
para escutar os sons que evolvem a tua escola? São urbanos ou naturais? São fortes ou subtis? Como 
te fazem sentir? Inspirados por uma visita ao Treetop Walk1 e com as ferramentas adequadas, será 
possível contemplar, de uma forma especial, a grandeza e valor da biodiversidade na tua escola ou na 
sua envolvente. 
 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

SAÍDAS DE CAMPO 
Nas saídas de campo será explorada a Biodiversidade do Parque de Serralves com a ajuda de 
investigadores especialistas dos diferentes grupos taxonómicos. 

ANFÍBIOS  
Observação e Identificação de Anfíbios  
Os anfíbios são o grupo de vertebrados mais ameaçado do mundo, mas, apesar da sua grande  
vulnerabilidade e importância ambiental, bem como a sua fácil observação e identificação, este grupo  
continua a ser largamente desconhecido e negligenciado pela população em geral. Esta atividade  
pretende dar a conhecer e estimular o interesse pelos anfíbios de uma forma dinâmica e 
marcadamente  prática. Será efetuada uma introdução teórica sobre as principais características e 
importância dos  anfíbios, bem como dos métodos, materiais e cuidados para a sua observação, 
manuseamento e  identificação, após a qual se realizará uma saída de campo para a observação de 
adultos e larvas de  anfíbios e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. 
 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

AVES 
Descobrir as aves de Serralves 
As aves sempre fascinaram o ser humano, quer pela sua capacidade de voar e canto, assim como pela 
beleza da sua plumagem, muitas espécies apresentando belas e chamativas cores. Esta atividade  
permitirá que os alunos se familiarizem com diversas espécies que podem ser observadas num espaço  
como este, em contexto urbano, e consigam associar determinadas espécies a habitat específicos,  
entendam conceitos como espécies residentes e espécies migradoras, o que são espécies autóctones 
e, por contraponto, espécies exóticas. De uma forma geral vão inteirar-se da diversidade de aves que 
pode ser encontrada num espaço como Serralves. 
 
ÁRVORES E ARBUSTOS 
Descobrir as árvores e arbustos de Serralves 
O Parque de Serralves está situado num local da cidade do Porto com um clima muito benigno, que  
permite o crescimento de plantas diferentes, entre as quais algumas espécies nativas do nosso país,  
quer das zonas de clima atlântico, quer da parte mediterrânica. Todas as árvores e arbustos presentes  
no Parque estão identificadas e georreferenciados numa plataforma, que é usada para divulgação e  
gestão do património botânico do Parque. De uma forma geral vão inteirar-se da diversidade de 
árvores e  arbustos que pode ser encontrada num espaço como Serralves. 
 
BRIÓFITAS  
Passeio à lupa – à descoberta de cinco espécies comuns de Briófitas (Musgos e Hepáticas) em 
Serralves 
As briófitas são plantas terrestres, vulgarmente conhecidas por musgos e estima-se que globalmente  
existam cerca de 18.000 espécies. Estas plantas são de pequena dimensão, não apresentam sistema  
condutor especializado e são muito dependentes do grau de humidade do ambiente em que ocorrem. 
As  briófitas desempenham papéis ecológicos essenciais em muitos ecossistemas, tais como retenção 
de  água, contribuição para a formação de solo, como espécies pioneiras na colonização de 
microhabitats,  reciclagem de nutrientes, produção de biomassa e fixação de carbono. No Parque de 
Serralves, as briófitas colonizam os mais diversos substratos e habitats. 
 

2.º/3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

VISITAS VIRTUAIS 
Estas visitas síncronas são um convite para conhecer dois espaços de Serralves através da exploração 
de um laboratório vivo virtual 3D, uma experiência alternativa à visitação in loco. 

Visita ao Treetop Walk 
31 de MAI, 1, 2 e 4 de JUN 

Visita à Exposição “A Floresta” 
31 de MAI, 1, 2 e 4 de JUN 

 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

KITS DE MONITORIZAÇÃO E INVENTARIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
Temáticas: Líquenes; Borboletas; Briófitas; Aves e Flora 

A Plataforma da Biodiversidade de Serralves http://biodiversidade.serralves.pt/pt/ apresenta a 

biodiversidade presente no Parque e disponibiliza um conjunto de recursos didáticos para a exploração 

da biodiversidade em contexto urbano.  

ATIVIDADES LIPOR  

OFICINAS PEDAGÓGICAS 

PRÉ-ESCOLAR, 1.º/2.º/3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

Resíduos ou elementos naturais? 
O Oceano permite que o planeta Terra seja habitável. E nós, o que lhe oferecemos? 
Cerca de 82% de todo o lixo marinho é constituído por plásticos (49% plásticos descartáveis, 27% 
plásticos de equipamento de pesca e 6% outros plásticos). Os restantes 18% correspondem a outros 
materiais como vidro, papel, metal, têxteis, entre outros. 
 
PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
 
Foca-te! 
O Oceano permite que o planeta Terra seja habitável. E nós, o que lhe oferecemos? Cerca de 82% de 
todo o lixo marinho é constituído por plásticos (49% plásticos descartáveis, 27% plásticos de 
equipamento de pesca e 6% outros plásticos). Os restantes 18% correspondem a outros materiais 
como vidro, papel, metal, têxteis, entre outros. 
 
1.º /2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO  
 
Detetive dos microplásticos 
Os Microplásticos são todas as partículas de plástico na faixa de 0,1-5 mm. Existem no oceano mais de 
51 triliões destas partículas, 500 vezes mais do que estrelas na nossa galáxia. Os microplásticos podem 
ser primários (produzidos para produtos de higiene, como esfoliantes ou pastas dentífricas) ou 
secundários (fragmentos com origem na degradação de plásticos com dimensões maiores). 
 

2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
 
É melhor prevenir do que remediar! 
Para o combate do Lixo Marinho é essencial a adoção de medidas preventivas. No dia-a-dia, existem 
comportamentos que podem ser alterados e melhorados. As boas práticas baseiam-se nos 5 R’s: 
Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Reeducar. 
 
ENSINO SECUNDÁRIO 
 
Há rio e mar, há lixo para transformar 



 
 
 
  
 
 

 
 

O Oceano permite que o planeta Terra seja habitável. E nós, o que lhe oferecemos? Cerca de 82% de 
todo o lixo marinho é constituído por plásticos (49% plásticos descartáveis, 27% plásticos de 
equipamento de pesca e 6% outros plásticos). Os restantes 18% correspondem a outros materiais 
como vidro, papel, metal, têxteis, entre outros. 
 
2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
 

Quantificação de microplásticos 
Os Microplásticos são todas as partículas de plástico na faixa de 0,1-5 mm. Existem no oceano mais de 
51 triliões destas partículas, 500 vezes mais do que estrelas na nossa galáxia. Os microplásticos podem 
ser primários (produzidos para produtos de higiene, como esfoliantes ou pastas dentífricas) ou 
secundários (fragmentos com origem na degradação de plásticos com dimensões maiores). 
 
2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO  
 
Lado B  da Lipor 
Trilho Ecológico 
 
Por defender a preservação da biodiversidade, desde 2009 que a LIPOR promove a (re)aproximação 
da Comunidade ao rio Tinto, devolvendo-o à população, através do desenvolvimento de mais uma 
infraestrutura: o Trilho Ecológico da LIPOR. Ao percorrer o Trilho Ecológico, a LIPOR dá a conhecer a 
biodiversidade existente junto ao rio Tinto, apresenta as técnicas de engenharia natural aplicadas para 
a requalificação de linhas de água e promove o contacto da população com a envolvência. 
 

MUNICÍPIOS LIPOR 

MUNÍCIPIO MAIA 

OFICINAS PEDAGÓGICAS 

1.º. E 2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
> Chuveiro na garrafa 
> Pizza na Quinta 
> Vulcão Efusivo 
> Coelho da Páscoa 
> Ciclo da Água 
> Pão Artesanal 
> Plantação de morangos 
> Caixas Ninho 
> Semear flores silvestres torna um jardim sustentável e florido? 
> As flores podem ser portadoras de mensagens? 
> À Descoberta – Parque de Avioso - S. Pedro – O Carvalho 
 

MUNICÍPIO MATOSINHOS 

VÍDEO PEDAGÓGICO 
1.º,  2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

As marés negras resultam de derrames de petróleo e seus derivados, provocando catástrofes 
ecológicas nos oceanos e zonas costeiras, destruindo populações de aves marinhas, peixes, crustáceos 
e moluscos e causando enormes prejuízos à atividade pesqueira e turística. As aves marinhas ficam 
impregnadas de petróleo e as suas penas ganham permeabilidade, ficando os animais mais pesados, 
afogando-se ou morrendo por hipotermia. Descubra mais sobre esta problemática através de uma 
atividade experimental que vai permitir compreender o que é uma maré negra e os seus impactes nos 
organismos e habitats aquáticos, testar a imiscibilidade do óleo na água e avaliar diferentes métodos 
e materiais de limpeza e descontaminação de áreas afetadas. 
 
MUNICÍPIO DO PORTO 
 
VÍDEOS PEDAGÓGICOS 
1.º E 2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
À volta das aves 
Torna-te num verdadeiro explorador e tenta encontrar as aves que aparecem nesta lista de vídeos, 
facilmente avistadas durante todo o ano em jardins e parques do Porto. Descobre ainda algumas 
curiosidades sobre cada espécie e onde gostam mais de fazer o seu ninho. Reconhece-as pela sua cor 
e cântico distintos e ainda outras características específicas como penas de diferentes tamanhos, bicos 
de diversas formas, ovos com diferentes dimensões e cores, modos distintos de se deslocarem… Com 
este conjunto de vídeos propomos ir à procura das aves e reconhecer as suas singularidades. 
 
1.º,  2.º E 3.º  CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
À volta das plantas 
Assiste aos nossos vídeos e identifica algumas espécies perto de  casa ou no jardim da escola. Poderás 
fazer esta exploração com a ajuda de um guia de campo ou através de aplicações móveis, que te vão 
ajudar a reconhecer as plantas, desde a origem das espécies, ao tipo de folha, a época de floração e 
frutificação. Fica a saber como o podes fazer, mesmo sem perceber nada do assunto. 
 
1.º,  2.º E 3.º  CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
À volta dos insetos 
Observa e escuta o zum zum dos insetos. Será que consegues perceber o que querem dizer? Procura-
os perto de ti pelas suas diferentes cores, distintas formas geométricas e formas de estar na vida e 
percebe porquê que sem eles o nosso planeta não existia. 
 
1.º E  2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
À volta das árvores 
Descobre as árvores à tua volta, a textura das suas cascas e para que podem servir, a cor e o formato 
das suas folhas e os frutos que dão. Com a ajuda dos nossos vídeos vais ficar a saber onde algumas 
destas espécies gostam mais de viver, sendo assim mais fácil encontrá-las. Depois, senta-te à sombra 
das árvores e, com os elementos que ela te dá, como folhas e pequenos ramos, que encontrarás no 
chão, e ainda com outros elementos da natureza - pedrinhas, pétalas de flores e tantas outras coisas 
– diverte-te a fazer pequenas construções. 
 
 
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM 
 
OFICINA PEDAGÓGICA 
1.º E  2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

Um Mar de Algas 
Este workshop visa demonstrar passo a passo a operação de utilização de algas marinhas na criação 
de marcadores de livros. Pretende-se, de uma forma dinâmica e interativa despertar o interesse pela 
biodiversidade marinha, com particular enfoque nas algas marinhas que caracterizam a costa rochosa 
do norte de Portugal, onde se insere o concelho da Póvoa de Varzim. Esta atividade poderá ser utilizada 
como recurso pedagógico para as escolas, podendo ser facilmente replicado nas salas de aula 
 

FILMES CINEECO - Extensão LIPOR/BIOBLITZ 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Entre baldosas, Nicolas Conte | Argentina, 2019 | Animação (9’) 

Uma flor bela e delicada cresce no meio da selva de asfalto. Uma lata de lixo da rua é testemunha 
dos maus-tratos infligidos à flor na via pública poluída. Preocupada com esse tormento, a lata de lixo 
tenta encontrar uma forma de proteger a flor. 

2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

O Peculiar Crime do Sr. Jacinto, Bruno Caetano | Portugal, 2019 | Animação (11’) – Prémio Educação 
Ambiental e Prémio da Juventude, CineEco 2020 
Numa cidade onde a natureza foi proibida, o pequeno crime de um homem simples desencadeia 
consequências inesperadas. 
 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Um Mar de Lixo, Tânia Paiva | Portugal, 2019 | Documentário, Rádio Comercial (36’) – Menção 
Honrosa, Prémio Valor da Água, CineEco 2020 
“Um Mar de Lixo” é um documentário sobre a maior ação de limpeza de praias em Portugal. Um 
trabalho da autoria da jornalista Tânia Paiva e Tiago Mendes dos Santos que acompanharam a 
associação Brigada do Mar ao longo de 18 dias de limpeza nas praias do concelho de Grândola, em 
Portugal. Foram encontradas toneladas de lixo, desde garrafas de plástico, cotonetes, redes de pesca, 
lâmpadas fluorescentes e muito, muito mais. Em maio de 2019, durante a realização deste 
documentário, centenas de voluntários recolheram 20 toneladas de lixo, ao longo dos 45 quilómetros 
da costa entre Troia e Melides. 
 

COMUNIDADE EDUCATIVA E PÚBLICO GERAL 

A Alma de Um Ciclista, Nuno Tavares | Portugal, 2020 | Documentário (73’11’’) – Prémio Camacho 
Costa, Melhor Longa em Língua Portuguesa, CineEco 2020 
Através de um grupo de ciclistas “clássicos” e do seu interesse comum pela bicicleta clássica, vamos 
descobrir valores que se vão perdendo na nossa sociedade moderna, como a importância da amizade, 
da ecologia, da valorização do antigo, da rejeição ao consumismo e, de outras premissas importantes 
para atingir uma vida mais feliz, mais simples e mais preenchida com o que realmente importa. Tal 
como na vida, neste documentário, as bicicletas transportam-nos na nossa descoberta, na nossa 
reflexão. 
 

 



 
 
 
  
 
 

 
 

MUNICÍPIOS LIPOR 

COMUNIDADE EDUCATIVA E PÚBLICO GERAL 
Horário| 18H-19H30 

Ciclo de Conversas Online “Os Municípios Lipor e a Biodiversidade” 

Este ciclo é composto por 4 conversas na temática “A promoção da Biodiversidade nos Munícipios 
Lipor”. 

PROGRAMA 

Mercês Ferreira (Espinho) - A estratégia ambiental e de sustentabilidade do Município 
Iva Rodrigues (Gondomar) - Projeto de Reabilitação e valorização da ribeira da Archeira e dos rios Tinto 
e Torto no concelho de Gondomar 
Moderador: Juliano Ferreira (Grupo de Trabalho da Biodiversidade Lipor) 
 
01 JUN 
Oradores 
Hugo Silva (Maia) - Biodiversidade no Parque de Avioso S. Pedro 
Tiago Gomes (Matosinhos) - Centro de Recuperação de Paisagem 
Moderador: Tânia Pinto (Grupo de Trabalho da Biodiversidade Lipor) 
 
02 JUN 
Oradores  
Marta Silva (Porto)  
Paulo Célio Alves (CIBIO-InBIO/Póvoa de Varzim) - A Monitorização da biodiversidade do Parque da 
Cidade da Póvoa de Varzim 
Moderador: Diana Nicolau (Grupo de Trabalho Biodiversidade Lipor) 
 
04 JUN 
Oradores  
Raquel Viterbo (Valongo) - Paisagem Protegida Regional das Serras do Porto 
Rita Freire (Vila do Conde) – Biodiversidade e futuro do território 
Moderador: Telmo Machado (Grupo de Trabalho Biodiversidade Lipor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

 
 

PROGRAMA PARQUE  

05 E 06 DE JUNHO 

OFICINAS PEDAGÓGICAS 
Temáticas: Árvores; Anfíbios e Répteis; Aves; Briófitas e Líquenes; Insetos; Micromamíferos  
Funcionamento: Em contínuo 
 
Árvores 
Local: Bosque das Faias 
Pés na Terra e Ramos no Céu  
Um passarinho pediu-me para ser a sua árvore. Transformei-me numa árvore vaidosa.  
Ele sussurrou-me ao ouvido cantos e melodias e eu contei-lhe todos os segredos das árvores. Nesta 
oficina, cada um de nós se transforma em árvore e descobre os segredos das diferentes espécies 
arbóreas do Parque e com a ajuda da pintura, do desenho e da imaginação, vamos explorar e conhecer 
o grande ecossistema que a árvore alberga. 
 
Anfíbios e Répteis 
Local: Clareira dos Teixos 
O mundo fantástico dos anfíbios e répteis! 
Os anfíbios e os répteis são seres fantásticos, esquivos e misteriosos. Apresentam modos de vida e 
adaptações ao ambiente muito distintas. Junta-te a nós e vem descobrir as diferenças entre estes dois 
grupos, explorar os seus modos de vida, conhecer os seus habitats e abrigos, a forma como comunicam 
e as ameaças que enfrentam. 
 
Aves 
Local: Clareira dos Teixos   
Aves raras  
As aves são conhecidas pela sua plumagem exuberante, de cores ricas e intensas e variada combinação 
de tonalidades, roupagem que as distingue de outros seres vivos. Nesta atividade, vamos explorar 
estas características cromáticas utilizando a técnica do teste psicológico de Rorschach. A partir da 
pintura e do desenho e misturando várias cores, que tipos de pássaros vão surgir dessas manchas? 
Seremos criadores de novas espécies. 
 
Briófitas e Líquenes 
Local: Bosque das Faias 
Um manto protetor – seres que cuidam 
Desde as superfícies das rochas do deserto ao substrato congelado das regiões polares, do verde-
pálido, ao castanho e vermelho ferrugem, surgem explosões silenciosas de formas e cores. Estes são 
os briófitos e os líquenes! Desempenham funções ecológicas valiosas, e juntos nas florestas, criam 
microclimas e retêm uma grande quantidade de água, verdadeiros feitos heroicos, na maioria das 
vezes “silenciosos”. Inspirados pela sua beleza e generosidade e com recurso a múltiplos materiais, 
naturais e reutilizáveis, vamos mergulhar nos seus mantos protetores e emergir com novas 



 
 
 
  
 
 

 
 

reinvenções do seu extraordinário mundo vivo. 
 
Insetos 
Local: Arboreto Séc. XIX 
Insetos há muitos! 
Os insetos têm um papel muito importante no equilíbrio dos ecossistemas. Embora o seu tamanho 
seja relativamente pequeno, constituem são um dos maiores grupos de animais. O Parque de Serralves 
é casa de muitos insetos polinizadores e auxiliares que encontram aqui o abrigo e alimento para se 
reproduzirem e desempenharem as suas importantíssimas missões. Podemos encontrá-los nos locais 
mais escondidos e difíceis de imaginar, mas de olhar atento para os troncos, folhas e flores e no rasto 
dos aromas vamos observar! 
 
Micromamíferos 
Local: Arboreto Séc. XIX 
Micromamíferos que encaixam contigo! 
O que é um micromamífero? Porque são tão importantes no equilíbrio dos ecossistemas?  
Nesta oficina vamos procurar explorar os pequenos mamíferos que habitam o Parque de Serralves e 
“peça a peça” caracterizar a sua morfologia e identidade. 

SAÍDAS DE CAMPO  
Nas saídas de campo será explorada a Biodiversidade do Parque de Serralves com a ajuda de 
investigadores especialistas dos diferentes grupos taxonómicos.  
 
Local de saída| Casa de Serralves 
Duração: 1H 
Sujeito a levantamento de bilhete 30min antes do início da atividade no local. 
 
Árvores e Arbustos 
SÁB e DOM: 11H| 12H 
 
Briófitas 
SÁB e DOM: 15H | 16H 
 
Anfíbios 
SÁB e DOM: 17H | 18H 
 
Aves 
SÁB e DOM: 10H| 17H 



 
 
 
  
 
 

 
 

VISITAS ORIENTADAS AO PARQUE 

SÁB e DOM: 10H| 11H| 12H| 15H| 16H| 17H 
Local: Casa de Serralves 
Duração: 1H 
Sujeito a levantamento de bilhete 30min antes do início da atividade no local.  
 

ATIVIDADES EM AUTONOMIA 

TREETOP WALK 
Um convite à exploração do passadiço elevado ao nível da copa das árvores, uma experiência 
impactante de observação da biodiversidade e paisagens do Parque. 
 
SÁB e DOM: 10H às 19H 
Funcionamento: Em contínuo 
 
ESPETÁCULO  
“E-nxada”, de Erva Daninha 
SAB 16H  
DOM 11H30 
Local: Ténis 
Duração: 45 min 
Espetáculo com lugares sentados e bilhética própria. Sujeito a levantamento de bilhete 30min antes 
do início do espetáculo na bilheteira de atividades, junto à Casa de Serralves.  
 
Espetáculo de circo contemporâneo que remete para a ruralidade, a sua desconstrução e imaginário 
sob um ponto de vista urbano e contemporâneo. Investigação artística através da relação do corpo e 
do objeto em cruzamento com a instalação plástica, composição sonora e iluminação. Partindo da ideia 
do trabalho original e primário e do seu lugar no espaço urbano atual, escolhemos um objeto que cava 
os tempos até hoje – a enxada. Símbolo de trabalho, de ligação entre o passado e o presente, de 
repetição e equilíbrio comuns ao circo contemporâneo. Uma alusão poética ao trabalho da terra 
através de um objeto/alfaia ancestral que relaciona o homem com a paisagem. Partimos do ritual, do 
esforço e resistência, para simbolicamente apresentar um qualquer ciclo agrícola. Cavar, semear, 
germinar, regar e colher. 
 Através da desconstrução da enxada aludimos ao espírito da materialidade rural para o contexto 
urbano, crescentemente imaterial/evanescente. Recordar as origens, a importância da agricultura na 
fixação dos povos e do seu desenvolvimento e a relação do homem com a natureza. Dialéticas 
arcaicas/contemporâneas no território português em transformação acelerada. Onde fica o rural e 
para onde segue? Um encontro entre duas estruturas de regiões diferentes de contextos sociais, 
económicos e políticos distintos.  
A Erva Daninha, uma companhia de novo circo da cidade do Porto integrada num contexto urbano 
cosmopolita, em diálogo com a Binaural/Nodar uma estrutura da região de Lafões cujo trabalho incide 
sobre o experimental em contexto rural. 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

Ficha Artística 
Direção artística e conceção plástica: Vasco Gomes, Julieta Guimarães   
Interpretação: Jorge Lix, Filipe Contreras, Vasco Gomes   
Iluminação: Romeu Guimarães   
Composição sonora: Luís Costa   
Cocriação: Erva Daninha, Binaural/Nodar   
Coprodução: Teatro Nacional São João   
Apoios: Teatro Municipal do Porto, Instituto Politécnico do Porto   
 
ESPETÁCULO 
“As árvores não têm pernas para andar”, de Joana Gama 
SAB 11H  
DOM 10H30| 15H30| 17H   
Local: Pátio do Ulmeiro  
Duração: 45 min 
Espetáculo com lugares sentados e bilhética própria. Sujeito a levantamento de bilhete 30min antes 
do início do espetáculo na bilheteira de atividades, junto à Casa de Serralves.  
 
Já repararam que desde que são semeadas, as árvores permanecem sempre no mesmo sítio, a partir 
do qual se alimentam, se defendem e se reproduzem? Não são como nós, que nascemos num país e 
podemos viajar ou até ir morar para o outro lado do planeta. E tal como a música difere de continente 
para continente, podemos encontrar árvores muito diferentes espalhadas pelo mundo: árvores que 
são autênticas casas, outras que movem multidões para serem admiradas, outras que produzem 
material que já chegou à lua… Mas não quero estragar a surpresa: no meu concerto vou contar-vos 
histórias sobre o mundo maravilhoso das árvores com a ajuda de um pequeno grande instrumento: o 
toy piano! 
 
Co-produtores 
Fundação Lapa do Lobo (encomenda do Projeto Alcateia), Centro Cultural Vila Flor, São Luiz Teatro 
Municipal, Teatro Municipal do Porto - Rivoli. Campo Alegre, CAE Sever do Vouga 
 
Ficha artística 
Joana Gama, toy piano & histórias 
João Godinho, música original 
Francisco Eduardo, ilustrações 
Eles©, cenografia 
 
GREEN MARKET 
SÁB e DOM: 10H às 19H 
Local: Alameda dos Castanheiros-da-Índia 
Funcionamento: Em contínuo 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

O Mercado volta ao Parque de Serralves com a missão de incentivar uma alimentação e estilo de vida 
sustentável, privilegiando o que de melhor se faz em Portugal! Este mercado combina uma seleção de 
produtos ecológicos e biológicos com design sustentáveis de artesãos locais. Para quem gosta de 
comprar diretamente ao produtor aqui encontra desde fruta e legumes, ervas aromáticas, cogumelos 
frescos, queijo artesanal, granolas, biscoitos diversos, entre outros, tornando o mercado paragem 
obrigatória. 
 

ESPAÇO LIPOR 
 
OFICINAS PEDAGÓGICAS 
Local: Clareira das Bétulas 
 
LIPOR 
Há Rio e Mar, há Lixo para Transformar 
SAB e DOM | 10H-13H e 14H30-19H 
O que é o lixo marinho? Que tipo de resíduos são encontrados no rio e no mar? O que são 
microplásticos? Vem conhecer pequenas experiências que demonstram as consequências das nossas 
atitudes, por via da identificação de micro plásticos e da sua origem, distinguindo-os dos elementos 
naturais presentes na praia. 
 
MUNÍCIPIOS LIPOR 
 
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM 
Nem tudo o que vem à rede é peixe  
SAB e DOM |10H30-12H30 e 14H00-17H30 
Funcionamento: em contínuo 
 
A presença dos plásticos nos oceanos está aos olhos de todos e a biodiversidade marinha encontra-se 
seriamente ameaçada pelo impacto da poluição marinha, onde a poluição por plásticos assume 
particular destaque. Esta situação assume maior relevância para os povos que sempre viveram do mar. 
Através da pesca foram conhecendo a biodiversidade marinha e com o mar estabeleceram uma 
relação especial de respeito, admiração e até medo, estando esta relação evidente em diversas 
manifestações do quotidiano. A ligação do povo poveiro ao mar sempre foi muito forte e essa 
representação foi perpetuada de geração em geração através de símbolos como a nossa camisola 
poveira. Um dos símbolos utilizados são as siglas poveiras que eram usadas como brasão ou assinatura 
familiar para assinalar os seus pertences. Neste sentido, esta atividade pretende que as famílias 
possam criar um símbolo de família tendo como inspiração as siglas poveiras e os elementos marinhos 
constantes da camisola, utilizando, para isso, o lixo marinho recolhido nas nossas praias poveiras e que 
cada vez mais marcam presença nas redes dos pescadores poveiros. Assim, agora os pescadores 
passam, através da amostragem das suas redes, a contatar com a diversidade de lixo marinho que 
afeta negativamente a biodiversidade marinha da qual depende a sua atividade económica. 
 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

 

MUNÍCIPIOS FUNDADORES 
 
OFICINAS PEDAGÓGICAS 
Local: Clareira das Azinheiras 
 
MUNICÍPIO DE GUIMARÃRES 
Universo debaixo de água: rio 
SAB 11H | DOM 15H 
Duração: 60 min 
Exploração da bacia hidrográfica do Ave e da sua biodiversidade 
1º parte - O participante inicia com uma viagem guiada por painéis expositivos sobre a caracterização 
geográfica do rio Ave (nascente, foz, extensão) passando por uma abordagem pelas espécies de fauna 
e flora mais representativas da região, reconhecendo e diferenciando as espécies autóctones das 
invasoras. 2º parte - Cada participante terá ao seu dispor figuras que deverá selecionar e posicionar 
adequadamente num painel de acordo com as características descritas por cada espécie. 3ª parte – O 
participante é convidado a analisar a qualidade ecológica da água através da observação de 
macroinvertebrados à lupa. Os respetivos macroinvertebrados serão identificados seguindo um guião. 
 
Universo debaixo de água: criaturas do planeta azul  
SAB 10H | DOM 16H  
Duração: 90 min 
Apresentação do livro “Criaturas do Planeta Azul” 
É um livro peculiar e divertido com curiosidades sobre algumas criaturas relacionadas com os oceanos 
e que fazem parte do nosso planeta. A paixão da autora pela ilustração e pelos animais, e a 
sensibilidade para com as ameaças que inúmeras espécies enfrentam cada vez mais, deram origem a 
este projeto lúdico-didático em forma de ilustrações dedicado aos nossos oceanos. Para um público 
maioritariamente infantojuvenil, o livro pretende sensibilizar e ao mesmo tempo divertir o leitor. 
 
MUNICÍPIO DE OVAR 
Bioresíduos e sustentabilidade 
DOM| 10H-13H E 14H-17H 
Duração: 3H 

Ao olharmos atentamente para o caixote do lixo em casa, encontramos com frequência cascas de 
frutas, de legumes, de ovos, borras de café ou pão, que resultam da preparação e do consumo de 
alimentos. A este sem fim de resíduos orgânicos, juntam-se folhas, ramos e ervas, que resultam da 
manutenção dos canteiros, das hortas ou do jardim lá de casa. O que fazer a estes biorresíduos? Nesta 
oficina vamos colocar em prática pequenas ideias simples de valorização destes resíduos, seja para a 
organização de uma pilha de composto, para a construção de soluções amigas da biodiversidade do 
seu jardim, ou até produtos originais para a limpeza doméstica. 

 



 
 
 
  
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS 
O Pequeno Peixe de Rio: o ruivaco-do-Oeste 
SAB E DOM 
Horário: 10H-17H  
Duração: 30 min 
 
Os peixes nativos de água doce de Portugal estão seriamente ameaçados devido a numerosos fatores 
que desequilibram os cursos de água, como a poluição, a destruição de habitats e a escassez de água. 
Algumas das medidas mais importantes para ajudar a proteger estes peixes envolve a preservação da 
vegetação aquática e o restauro das galerias ripícolas, mas também, aumentar o conhecimento sobre 
a ictiofauna nativa dos nossos rios! Os pequenos rios e ribeiras do centro do país, que constituem a 
Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, albergam diferentes peixes de água doce, alguns dos quais 
não existem em nenhum outro rio do Mundo! Um destes peixes é o pequeno ruivaco-do-Oeste 
(Achondrostoma occidentale)! Durante esta atividade pretende-se dar a conhecer o ruivaco-do-Oeste, 
uma das espécies mais emblemáticas da ictiofauna das linhas de água do concelho de Torres Vedras, 
mas também, alertar para algumas das ameaças às linhas de água doce e sensibilizar para a 
importância da conservação dos habitats ribeirinhos. Será desenvolvido um separador de livros em 
formato de ruivaco-do-Oeste e será decorado ao gosto dos participantes, com recurso a utilização de 
materiais reutilizados. 
 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
Hotel de insetos 
DOM 10H-13H E 14H-16H  
Duração: 15 min 
 
Para conseguirmos um bom equilíbrio ecológico nas nossas hortas e jardins, precisamos de aliados. Os 
insetos são heróis com que podemos contar. Ajudam quando as pragas atacam as culturas e são 
indispensáveis na polinização, que aumenta a produção de frutos e sementes. Neste atelier vamos 
construir um hotel que lhes sirva de abrigo usando materiais como tijolos, troncos, bambu, palha, 
folhas secas e rolinhos de papel. A ideia é preencher os espaços livres de forma a fornecer diferentes 
tipos de recantos, fendas, túneis e camas aconchegantes para os insetos. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
MECENAS: 
A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos 
produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de 
Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 1 milhão 
de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR desenvolveu uma 
estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, baseada em três 
componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e Valorização Energética, 
complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados e de resíduos previamente 
preparados.  

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR firma todos 
os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base a projeção de um 
modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos das práticas circulares de 
suporte. A atuação da Organização permite consolidar um posicionamento que se preconiza pela 
criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela reintrodução do “resíduo” como “recurso” na 
cadeia de valor. 

A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, através da 
partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 

 
 


