
Dia da Ecologia 

14 de setembro

BIODIVERSIDADE NA VARANDA
Campo Aberto – associação de defesa do ambiente

de colaboração com

NAVIA – Formação. Educação. Ambiente. 



O Seu Logótipo ou Nome Aqui

Sumário

O Dia da Ecologia, 14 de setembro, é organizado pela SPECO 

-Sociedade Portuguesa de Ecologia, de colaboração com a 

EEF -Fundação Europeia de Ecologia, tendo o alto patrocínio 

da Comissão Nacional da UNESCO. Criado inicialmente com 

uma dimensão europeia, é atualmente de âmbito mundial.

Pela relevância e premência da temática, quer a 

nível ambiental como social, a Campo Aberto não 

podia deixar de se unir às celebrações deste dia.
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Ecologia

“ O estudo do ambiente natural, inclusive das 

relações dos organismos entre si e com o seu 

entorno. ” 

Ernst Haeckel (1834-1919)

Ecologia na atualidade

- Ciência transversal, aglutinadora

- Procede por e privilegia equipas interdisciplinares, onde se 

abordam diversos temas com o foco na sustentabilidade

- O estudo do indivíduo, da população, da comunidade, dos 

diversos habitats e ecossistemas, da biodiversidade em 

geral, com a análise das inter-relações entre eles, 

possibilita o estabelecimento de medidas de gestão 

adequada de recursos naturais, a escolha de políticas e 

estratégias sustentáveis, assim como pode ajudar nas 

decisões em várias esferas e sectores como por exemplo a 

saúde, economia e política 

- Desta forma, a Ecologia e o seu objeto de estudo, permite 

a manutenção e bem-estar da Terra, assegurando o nosso 

futuro e dos nossos filhos
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O estudo da Ecologia é importante pois ficamos a 

conhecer e a entender as perturbações e desequilíbrios 

causados a populações e ecossistemas pela ação 

humana. É importante celebrar este dia pois marca, 

torna solene, a necessidade de analisar, estudar, 

conhecer o tema, as problemáticas, desafios que 

enfrenta, assim como cria oportunidade de discussão e 

obtenção de soluções, para ultrapassar as dificuldades.

www.ecologyday.eu/pt/
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Exemplos

• Em Portugal: faculdades, escolas e centros ambientais

promovem palestras, debates, workshops, percursos

ambientais, visitas guiadas e exibições de filmes
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Atividade
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Biodiversidade na varanda

• A participação da Campo Aberto, de colaboração 

com a NAVIA, no Dia da Ecologia/Ecology Day 

consiste em chamar a atenção da possibilidade 

de qualquer pessoa, mesmo em meio urbano e 

periurbano, contribuir para o estímulo e incentivo 

à biodiversidade, componente estudada pela 

Ecologia, que se encontra em franco declínio

• Simultaneamente, os interessados em vir a 

participar no projeto adiante descrito são 

convidados a manifestar o seu interesse 

enviando um email para: 

contacto@campoaberto.pt tendo em assunto 

«Biodiversidade na Varanda»
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Atividade
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Cultive a sua varanda!

VIDA SELVAGEM À JANELA... OU NA ALGIBEIRA

Cultivar plantas é sempre abrir a possibilidade de elas 

virem a ser visitadas (e a servir de alimento) a animais. É 

por isso um contributo, por vezes pequeno mas não 

desprezível, para a conservação da natureza, desde que o 

cultivo não recorra a herbicidas, pesticidas, adubos 

químicos de síntese ou organismos geneticamente 

modificados. Seja em varandas, terraços, pequenos 

jardins ou hortas (... de algibeira) em quintais ou outros 

locais a que se tenha acesso, e a imaginação inspire. 

Poderemos assim contribuir para a manutenção de 

populações de aves, sobretudo passeriforme, de insetos 

polinizadores e de outros seres vivos.
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Atividade
Proposta – cultive a sua varanda!

Observar a sua varanda durante um ano

Se já cultiva em vasos ou floreiras, numa varanda ou numa hortinha de algibeira (três metros quadrados no primeiro caso, talvez, meia dúzia ou uma dúzia no segundo, 

ou alguma variante aproximada), ou se quer começar a fazê-lo, e, além de uma ajuda à alimentação da família (nada desprezível), aceita ao mesmo tempo partilhar a 

observação da biodiversidade que nela se abrigar, veja a nossa proposta (a implementar caso haja um mínimo de 10 interessados, em datas e calendário a definir):

Fase 1
Apresentação da iniciativa

• O que é?

Cultivar plantas e favorecer a 
biodiversidade em pequena escala.

• Porquê?

É urgente preservar a biodiversidade e 
todos podemos ajudar.

• Para quem?

Todos em geral, incluindo 
em meio urbano e periurbano.

• Que fazer?

Para já, apenas manifestar interesse 
para: contacto@campoaberto.pt

Fase 2
Implementação e acompanhamento

• Duração: um ano.

• Apoio aos participantes 
(esclarecimento de dúvidas, 
acompanhamento, etc)

• Registo de observações escritas num 
«diário de bordo» pelo participante, 
de imagens, desenhos ou fotos.

• Eventual partilha através do espaço 
digital da Campo Aberto.

Fase 3

Finalização

• Balanço final

• Divulgação e debate sobre 
resultados e trabalhos futuros.
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Exemplos no Mundo

Exemplos de iniciativas que defendem o uso de espaços, muitas vezes de 

reduzidas dimensões e em zonas urbanas, para promover a biodiversidade:

- Nature Conservancy Canada – plantas em casa

- Toronto and Region Conservation Authority – balcony gardening

- The Nature Conservancy e o Cornell Lab of Ornithology: Habitat Network
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Curiosidade – História do dia da 
Ecologia / Ecology Day

No contexto da celebração do 150.º aniversário da publicação da 

obra Ökologie und Chorologie, do pioneiro Ernst Haeckel, surgiu a 

ideia do Ecology Day numa mesa redonda realizada em Bruxelas.

A data escolhida, 14 de setembro [de 1886], é a data da publicação 

desse livro de E. Haeckel, que inaugura o termo e o conceito de 

ecologia como ciência.

Desde a sua  criação, tem sido coordenado pela SPECO - Sociedade 

Portuguesa de Ecologia em colaboração com a EEF - Federação 

Europeia de Ecologia. Inicialmente celebrado a nível da Europa, 

alcançou em 2019 âmbito internacional, como por exemplo nos 

Estados Unidos da América, na Rússia, Índia e em Moçambique.
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Obrigado!
José Carlos Costa Marques / Maria João Almeida

contacto@campoaberto.pt  / navia.bio@gmail.com 

naviabio.pt


