	
  

Nota de Agenda
Atividade a realizar na M ata Nacional do Buçaco em julho

Cursos de Herpetologia
A Herpetologia é a disciplina científica que se dedica ao estudo dos répteis e
anfíbios. Nem sempre bem compreendidos, estes animais encontram-se cada vez
mais ameaçados devido a vários fatores, entre eles a perda de habitat.
Sendo a Mata do Buçaco um verdadeiro oásis para a biodiversidade e considerada
um importante local de alimentação, refúgio ou reprodução para algumas espécies
destes singulares animais, esta atividade será uma excelente oportunidade para
ficar a conhecer melhor estes grupos.
O primeiro curso, a realizar no dia 12 de julho, irá dar destaque aos anfíbios,
enquanto o segundo curso, a realizar no dia 19 de julho, destacará os répteis. Para
cada um destes grupos será feita uma introdução ao respetivo grupo em Portugal,
tendo a oportunidade de aprender as principais características da biologia destes
animais, a importância que têm nos ecossistemas, e como identificar as espécies
que ocorrem no nosso país. Depois das sessões teóricas, serão realizadas saídas
de campo, que no caso dos anfíbios será noturna, onde serão realizadas buscas
pelos anfíbios e répteis que ocorrem na Mata do Buçaco.
O custo por participante é de 50€, por curso, e de 70€, se se inscreverem nas duas
ações de formação. Além da participação no curso e certificado de presença, inclui
a oferta de um voucher de entrada na Mata e um café + bolo na Esplanada da
Mata. O número mínimo de participantes por curso é 5 e o número máximo 25.
A pré-inscrição é obrigatória com pagamento de 50% do valor.
Inscrições e informação através do 231 937 000 ou setoreducativo@fmb.pt. É
aconselhável consultar o regulamento para inscrições nas atividades da Mata
Nacional do Buçaco em www.fmb.pt.
Sobre o formador Vasco Flores Cruz:
Vasco Flores Cruz é ecólogo e fotógrafo de natureza e vida selvagem e tem
desenvolvido projetos na área da conservação e divulgação da biodiversidade, em
particular relacionados com anfíbios, répteis e os habitats de que estes animais
dependem.
Como investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO – UP) participou num projeto de
conservação de habitats prioritários e criação de micro-reservas com o objetivo de
preservar as populações de anfíbios da Paisagem Protegida Local do Litoral Sul de
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Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo, e em projetos de
conservação/sensibilização como a campanha Charcos com Vida ou a
exposição Anfíbios – Uma pata na água outra na terra.
Desenvolve ainda um projeto de divulgação da herpetofauna nacional
intitulado Anfíbios & Répteis de Portugal, assente nas novas plataformas de
comunicação on-line, palestras, ações de formação e exposições dinamizadas um
pouco por todo o país.

Para mais informações, contactar:
Joana Amado
comunicacao@fmb.pt
Tlm.: 231 937 000
Fundação Mata do Buçaco
www.fmb.pt
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