como
melhorar
a
sustentabilidade
urbana?
workshop online

neste workshop online iremos apresentar
e discutir diversas formas que temos
enquanto

cidadãos

de

promover

a

biodiversidade e a sustentabilidade das
nossas cidades
no final iremos lançar uma aplicação
para ciência cidadã que vos pediremos
para testar e avaliar
este workshop é organizado pelo cE3c – Centro de
Ecologia,

Ambiente

e Alterações

Ambientais

da

5 julho 2021

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e

9:30 – 15:00

BiodiverCities da Comissão Europeia

pelas Bibliotecas de Lisboa no âmbito do projeto

serviços ecossistemas | agricultura & ecologia | promover
biodiversidade | bibliotecas & sustentabilidade | dilemas
sustentabilidade ambiental | ciência cidadã
Pedro Pinho | João Alpedrinha | Carlota Sanches | Raquel Mendes | Filipa Barros | Cristina Branquinho

registo
registo &
& +info
+info
participação gratuita
registo obrigatório

BiodiverCities is
funded by the
European Union

como
melhorar
a
sustentabilidade
urbana?
workshop online
5 julho 2021
9:30 – 15:00

registo:

a participação é gratuita com registo
obrigatório; no dia anterior ao evento os
participantes registados irão receber o
link o workshop

Ecological Mapping

é uma aplicação de ciência cidadã para
recolher dados sobre a estrutura dos
habitas urbanos. Estes dados serão
depois utilizados por investigadores
para melhorar a caraterização da
biodiversidade urbana e dos seus
serviços dos ecossistemas

download app

a app EcoMap pode ser descarregada
aqui (android ).

hora de Portugal continental

9:30

9:40

9:40

10:00

10:00

10:20

boas vindas e apresentação do programa
funções e serviços dos ecossistemas
a Caravana AgroEcológica nas escolas

10:20

10:40

intervalo

10:40

11:00

11:00

11:20

11:20

11:40

11:40

12:00

ações para melhorar a biodiversidade local
biblioteca do Jardim da Estrela: uma biblioteca para a sustentabilidade
princípios e dilemas da sustentabilidade
Eco Mapping: apresentação de app para ciência cidadã

12:00

14:00

intervalo & teste app num jardim próximo de cada participante

14:00

15:00

avaliação da app pelos utilizadores

BiodiverCities is
funded by the
European Union

