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No Dia de Portugal, o projeto Noite Europeia dos Investigadores 2015 desafia os cidadãos a descobrir
a Rota da Biodiversidade de Lisboa com um programa para toda a família.
 
 É um pássaro? É um morcego? Não. É o BioBlitz Monsanto 2015! Que seres vivos podemos encontrar
em Monsanto? Quantas espécies de animais e plantas conseguimos identificar num só dia?
 
 No próximo dia 10 de junho, quarta-feira, das 09h00 às 00h00, investigadores de diferentes
especialidades convidam toda a população a participar no levantamento das diferentes espécies que
habitam um troço da Rota da Biodiversidade de Lisboa. Com encontro marcado no Anfiteatro Keil do
Amaral, no Parque Florestal de Monsanto, o BioBlitz Monsanto conta com 12 sessões dedicadas a
diferentes grupos de seres vivos, desde aves e répteis a morcegos e borboletas noturnas. No final do
dia, o resultado do esforço coletivo de investigadores e cidadãos será apresentado e discutido por
todos os participantes. Será que conseguirão identificar mais de 200 espécies? Junte a família e os
amigos e aceite este desafio.
 
 O BioBlitz Monsanto 2015 é uma iniciativa do projeto Noite Europeia dos Investigadores 2015
(www.noitedosinvestigadores.org) numa parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações
Ambientais (cE3c), Biodiversity4All, Tagis - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal e a
Sociedade Portuguesa de Botânica.
 
 Aves
 
 Répteis
 
 Árvores e arbustos
 
 Borboletas
 
 Libélulas e anfíbios
 
 Gafanhotos e grilos
 
 Flores, herbáceas e insetos
 
 Líquenes e musgos
 
 Mamíferos
 
 Aves noturnas
 
 Morcegos
 
 Borboletas noturnas
 
 Apresentação dos resultado
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 A Noite Europeia dos Investigadores - Researchers' Night - é uma iniciativa promovida pela Comissão
Europeia no âmbito das Ações Marie Curie, com o objetivo de celebrar a Ciência e de a aproximar dos
cidadãos. Sob a coordenação do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de
Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa e foi preparado um programa anual de atividades em Lisboa,
dirigido a toda a população, que culmina na noite do dia 25 de setembro de 2015 com uma grande
festa da Ciência a acontecer em Lisboa e em várias cidades europeias.
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