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Venham celebrar connosco o DIA MUNDIAL DAS ABELHAS e conhecer a 

diversidade e importância destes insetos fantásticos! 

 

PROGRAMA 

 

9:30-13:15 Ciclo de palestras Sala 1.3.23 

(Anfiteatro 

FCIÊNCIAS.ID) 

14:30-16:00 Bee-Bioblitz FCUL Ponto de encontro: 

relvado junto à Horta 

FCUL 

https://www.biodiversity4all.org/projects/bee-bioblitz-fcul 

16.00-17:00 Workshop de identificação de 

abelhas "Urban Bees - A closer 

look to our friendly neighbours" 

Sala 2.3.34 

Atividades gratuitas com inscriçao obrigatória em:  

http://bit.ly/cE3c-WorldBeeDay2019 

 

Financiamento:  

FCT Unit funding – ref. UID/BIA/00329/2013 (2015-2018); UID/BIA/00329/2019 

  

https://www.biodiversity4all.org/projects/bee-bioblitz-fcul
http://bit.ly/cE3c-WorldBeeDay2019
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Ciclo de palestras 

9:30 – 13:15 –- Sala 1.3.23 (Anfiteatro FCIÊNCIAS.ID) 

9:30 – 9:50 Abertura FCUL, cE3c, CESAM, SPEN 

 

09:50 Andreia Albernaz Valente (apis domus) 

Abelhas? Muito mais que mel. 

As abelhas são extremamente diversas no que respeita a características físicas, como 

tamanho, cor, pilosidade, estruturas de transporte de pólen, ou comprimento da língua..., mas 

também em termos de necessidades ecológicas. De especialistas a generalistas, de solitárias a 

sociais, de construtoras natas a ocupadoras de espaços livres, a espantosa diversidade destes 

insectos encontra-se ainda muito truncada à  sua 

representante mais mediática, a abelha-do-mel. No entanto, 

nos bastidores da biodiversidade, as outras 679 espécies 

presentes em Portugal aguardam a nossa atenção. 

  

 

(foto: Apis mellifera, photoCredit: Orianne Rollin)  
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10:05 Isabel Marques (cE3c, FCUL & LEAF, ISA) 

O que nos podem dizer as redes de interações polinizadores-

plantas sobre a qualidade dos ecossistemas? 

A polinização é um processo chave para a sustentabilidade de vários ecossistemas, com 

inúmeros benefícios sociais e económicos. Mas, para assegurar (ou restaurar) os serviços de 

polinização é necessário conhecer como a gestão dos ecossistemas afeta a diversidade de 

polinizadores e as redes de polinização planta-polinizador. Neste estudo, testámos o papel dos 

polinizadores como indicadores da saúde ambiental dos ecossistemas utilizando a 

diversidade de insetos e plantas e o número de redes de interação planta-polinizador, 

comparando diferentes agrossistemas (montado, monoculturas de eucalipto e de pinheiro, 

campos de arroz, olivais tradicionais e a monocultura intensiva do olival). Finalmente, 

avaliámos o impacto das alterações ambientais nas redes de interação planta-polinizador e a 

eficácia das estratégias de restauração ecológica em ambientes alterados. 
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10:20 Carla Rego (cE3c, FCUL) 

Projeto 2gether - À descoberta das interações entre insetos e 

plantas. 

O projeto “2gether-Interacções ameaçadas exclusivas de um 'hotspot' de biodiversidade”, 

financiado pela FCT (ref. PTDC/BIA-BIC/1013/2014), tem como principal objetivo o estudo 

das interações inseto-planta em ecossistemas insulares oceânicos. O estudo da biodiversidade 

insular e das suas interações ecológicas é crucial dado 

que estes ecossistemas são dos mais ameaçados a nível 

global e onde o maior número de extinções foi 

registado. Neste estudo, beneficiando da maior 

simplicidade ecológica dos ecossistemas insulares, 

procurámos avaliar de que modo as espécies 

introduzidas e a perturbação humana afetam as redes 

de polinização nativas.  

(foto: Amegilla maderae, photoCredit: Carla Rego) 
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10:35 Ricardo Costa (cE3c, FCUL) 

Os polinizadores do massaroco (Echium candicans). 

A ilha da Madeira possui um grande número de plantas endémicas, ou seja, espécies que 

só nela podem ser encontradas naturalmente. Uma das espécies mais carismáticas é o Echium 

candicans, localmente chamado de massaroco. Este é um arbusto que pode atingir os 2 metros, 

sendo encontrado em zonas de floresta nativa e matos de altitude. Entre abril e maio produz 

um grande número de flores, as quais estão organizadas em estruturas semelhantes a 

massarocas. Para estas plantas produzirem sementes precisam do auxílio de polinizadores, os 

quais visitam as flores em busca de alimento (pólen e néctar). Em ilhas a fauna existente é 

muito menor do que no continente, o que resulta num número muito inferior de espécies 

disponíveis para polinizar esta planta. Contudo uma grande diversidade de grupos pode ser 

observada a visitar as flores do massaroco. A maioria destes são abelhas, principalmente 

abelhões, vários grupos de moscas e algumas borboletas. 

Um dos visitantes mais icónicos é a lagartixa da Madeira 

(Teira dugesii). Trepando pelas flores para lamberem o 

néctar, estes répteis poderão ser importantes 

polinizadores, principalmente onde são abundantes. A 

diversidade dos polinizadores em ilhas, ainda que 

reduzida, é vital para a manutenção da devida 

reprodução das espécies plantas que nelas existem. Como 

tal, é necessário não só o conhecimento, como a proteção 

destas comunidades e dos habitats naturais em que ocorrem.  

(foto: Lasioglossum wallostonii, photoCredit: Ricardo Costa)  
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10:50 Carlos Figueiredo (CESAM, FCUL) 

Diversidade de polinizadores em áreas vinícolas em produção 

biológica. 

A Herdade do Esporão, situada em Reguengos de Monsaraz, Alentejo, encontra-se em 

modo de produção biológico. Assim sendo, não utiliza produtos químicos de síntese, 

apostando na fertilização orgânica e na adopção de práticas agrícolas que possam garantir um 

ecossistema diverso e rico além de condições favoráveis para as actividades económicas 

realizadas na Herdade (produção de vinhos e azeites). Não necessitando de polinizadores 

para a produção de vinho e azeite, a sua preservação é fundamental à manutenção de um 

ecossistema agrícola biodiverso, essencial às práticas de agricultura biológica. Apresentam-se 

os resultados preliminares da dissertação de mestrado cujo principal objectivo é avaliar a 

diversidade e abundância relativa de polinizadores nos diferentes habitats da Herdade do 

Esporão (vinha, olival e ecossistema natural), de modo a compreender se existem benefícios 

concretos associados a este tipo de prática agrícola. 
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11:30 Andreia Penado (cE3c, FCUL) 

O impacto do abandono agrícola sobre a comunidade de 

abelhas no Nordeste de Portugal. 

O declínio dos polinizadores tem vindo a ser associado à intensificação da agricultura, 

mas o reverso, o abandono agrícola, também poderá ser prejudicial devido à perda de habitat 

para os polinizadores. Com o abandono da agricultura tradicional, muitas áreas serão 

dominadas numa primeira fase por arbustos (por um longo período de tempo), e numa fase 

posterior por árvores (floresta). Consequentemente, podem ser criados habitats pouco 

benéficos para as abelhas. Esta hipótese foi testada na tese de Doutoramento de Andreia 

Penado (2018), que demonstrou que áreas abandonadas recentemente tendem a ter maior 

diversidade e abundância de abelhas, comparadas a 

zonas arbustivas. No entanto, áreas de floresta 

mediterrânea (carvalhais) apresentaram uma 

surpreendente diversidade de abelhas. Deste modo, 

é aconselhável criar um plano de gestão que evite o 

domínio da paisagem pelas comunidades arbustivas, 

e mantenha zonas agrícolas e florestas 

mediterrânicas, essenciais para a conservação das 

abelhas e outros polinizadores.  

(foto: Bombus pascuorum, photoCredit: Andreia Penado) 
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11:45 Orianne Rollin (cE3c, FCUL) 

Effect of massively bee introduction. 

Since the rise of agriculture, human populations have domesticated plant and animal 

species to fulfil their needs. The use of managed pollinators to pollinate crops has become 

more and more common with the increased dependency of agriculture crop production on 

animal pollination. About 20 species of social and solitary bees are commercially reared for 

pollination services. However, three of these species – Apis mellifera, Bombus terrestris, 

Megachile rotundata - are currently the most intensively managed bee species, and have 

particularly extended their geographic range due to voluntary or accidental introduction for 

crop pollination (and honey production in the case of the honey bee A. mellifera). Some recent 

studies investigate the potential role of the massively introduced managed pollinators species 

in the functioning of ecosystems. Here we present the main effects of these massive 

introduction and use of managed bee species on both plants and wild pollinators communities 

and their interactions: (i) How these major massively introduced managed insect species 

impact natural communities by identifying how they affect other species, through competition 

(direct and apparent competition), facilitation 

(attraction, spillover), pathogen transmission (virus, 

parasites)? (ii) How massively introduced managed 

insect species can alter the structure of plant –

pollinator networks? Which functional consequences 

for the plant and pollinators communities?  (iii) What 

are the features of Massive introduced managed bee 

species in sensitive environments, such as oceanic 

islands and protected areas, and both urban areas and 

agro-systems? 

(foto: Eucera nigrescens, photoCredit: Orianne 

Rollin) 
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12:00 Sofia Seabra (cE3c, FCUL) 

Ocorrência de hibridação entre abelhões comerciais e nativos – 

potenciais riscos e medidas de gestão. 

Os abelhões são polinizadores muito eficientes de culturas como o tomateiro. Desde os 

finais dos anos 80 são criados e comercializados em larga escala por todo o mundo. No nosso 

país, os abelhões comercializados provêm de outras zonas da Europa, onde a espécie, Bombus 

terrestris, tem características diferentes das encontradas na 

Península Ibérica. Usando milhares de marcadores genéticos 

espalhados pelo genoma, detetámos a ocorrência de híbridos 

entre abelhões comerciais e nativos em duas zonas de Portugal 

onde a utilização de colmeias comerciais tem sido intensiva em 

estufas. Discutem-se os riscos e propõem-se medidas para 

minimizar esta contaminação genética. 

(foto: Colmeia comercial de Bombus terrestris, 

photoCredit: Sofia Seabra) 
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12:15 Maria João Verdasca (cE3c, FCUL) 

Dinâmica da invasão da Vespa velutina na Europa. 

A vespa asiática (Vespa velutina), uma predadora voraz da abelha-do-mel e de muitos 

polinizadores selvagens é um caso de sucesso de invasão na Europa. Para a implementação de 

um plano de controlo adequado e dado o impacto negativo desta espécie na biodiversidade 

nativa, na saúde pública e na economia, torna-se necessário compreender a sua dinâmica de 

invasão. Nesta comunicação serão apresentados os resultados da avaliação da dinâmica do 

nicho de Vespa velutina na Europa e a identificação de novas regiões em risco de invasão. 

 12:30-13:15 Fórum de discussão  
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Bee-Bioblitz FCUL 
14:30-16:00.–  Ponto de encontro: relvado junto à Horta FCUL 

 

Monitores: Andreia Penado, Isabel Marques, Orianne Rollin, Miguel Azevedo, 
Eduardo Marabuto, Ricardo Costa, Gonçalo Costa, Carlos Figueiredo, Sofia Seabra, 
Carla Rego 
 

Percorrendo alguns dos espaços da FCUL, vamos procurar e conhecer as abelhas do campus 

FCUL e os seus hábitos, ao mesmo tempo que participamos num projeto internacional de 

amostragem por ciência cidadã. 

 

Os registos obtidos serão publicados em: 

https://www.biodiversity4all.org/projects/bee-bioblitz-fcul 

 

 

Workshop de identificação de abelhas 
16.00-17:00.–  Sala 2.3.34 

Miguel Azevedo (CESAM, FCUL) 

"Urban Bees – A closer look to our friendly neighbours" 

We will have a simple identification workshop, where the audience could get a closer look to 

the variety of wild bees that exits around them. The activity will focus on the basic steps of 

identification, with a Key to the genera and some magnifying glasses. It will have the history 

behind every specimen identification to stimulate the audience participation. For example, 

each group could have an ID Key, when they proceeded through the right steps of 

identification they would have different facts about this specific species, building an ecological 

trait list throughout the activity. 


