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Em tempos de COVID-19 muito se fala 
sobre morcegos e o seu papel crucial 
no ecossistema. Mas será que 
sabemos mesmo de quem estamos a 
falar?  
 
Os morcegos polinizam várias 
espécies de plantas, permitindo que 
tenhamos fruta e florestas saudáveis. 
Além disso controlam as populações 
de insetos, que são potenciais 
destruidores de culturas agrícolas e 
transmissores de doenças. Se nunca 
os viu no céu do Porto tem agora uma 
boa oportunidade para o fazer!  
 
Venha com a família conhecer melhor 
estes seres da noite. 

 
No ano em que se comemoram 30 
anos do Acordo EUROBATS - Acordo 
sobre a Conservação das Populações 
de Morcegos Europeus – e os 25 anos 
de Noites de Morcegos, 12 das quais 
comemoradas ininterruptamente pela 
Equipa de Educação Ambiental do 
Município do Porto, não poderíamos 
deixar passar esta efeméride sem a 
assinalarmos à altura.  
 
Assim, propomos sete noites para 
conhecer, ver e ouvir os morcegos do 
Porto, num roteiro que nos leva até 
aos mais importantes espaços verdes 
da cidade! 

 

   
 

• Viveiro Municipal do Porto | 9 de julho|20:15  
• Parque da Pasteleira |17 de julho| 20:15 
• Quinta do Covelo | 24 de julho | 20:00 
• Parque Oriental | 6 de agosto | 20:00 
• Parque da Cidade (Núcleo Rural) | 14 de agosto| 19:45  
• Parque de S. Roque | 20 de agosto| 19:30 
• Jardins do Palácio de Cristal | 16 de outubro | 18:00 



 
 

 
Informação adicional  
 
* A atividade destina-se a todos os interessados e é muito adequada para famílias. 

* As sessões são orientadas pela Dra. Luzia Sousa, bióloga. 

* A atividade realizada exclusivamente ao ar livre e tem a duração máxima de 2 horas.  

* A inscrição será realizada exclusivamente através de formulário on-line disponibilizado para o efeito.  

* As inscrições para cada sessão serão abertas 8 dias antes de cada atividade.  

* É permitida a pré-inscrição de um participante ou, no caso de uma família, até 4 pessoas.  

* Se pretender efetuar mais inscrições deverá submeter novo formulário. 

* Os participantes com idades até aos 18 anos devem participar sempre na companhia de um adulto. 

* Na confirmação da inscrição serão dados os detalhes do local exato do encontro e outras 
informações práticas serão remetidas via e-mail (esta informação ser-lhe-á enviada até dois dias antes da 
sessão).  

* O número máximo de participantes por sessão é de 20 pessoas (crianças incluídas). O uso de máscara é 
obrigatório para maiores de 10 anos.  

* Após confirmação de inscrição caso preveja que não possa comparecer por favor informe com a 
brevidade possível de modo a ser ativada a lista de espera e permitir-se a participação de outros 
interessados.  

* A atividade não está coberta por seguro (colocando uma cruz num local para o efeito). 

* Caso as condições climatéricas não o permitam (chuva) as sessões não serão realizadas. 

* Os portadores do Cartão Porto (https://cartao.porto.pt/) terão acesso prioritário a 50% dos créditos de 
inscrição nas oficinas.  

* Em caso de dúvida contacte poderá contactar-nos via e-mail para: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt  
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