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De Portugal a África
para estudar
carnívoros, búzios
gigantes e cigarras
A National Geographic Society distinguiu três

estudantes da Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa com bolsas de início de

carreira. África é a próxima paragem dos

investigadores dedicados à biodiversidade e

conservação.

Com 16 anos, Martina Panisi fazia criação
de búzios gigantes num terrário que tinha
em casa. Agora, com 24, está prestes a
partir para São Tomé e Príncipe, pela
segunda vez, para estudar uma espécie
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nativa de caracol gigante naquelas ilhas —
o búzio-d'obô. A Martina Panisi juntar-se-
ão Gonçalo Curveira Santos e Gonçalo
Costa, formando assim o trio de jovens
recentemente destacados
pela National Geographic Society. Os
estudantes no Centro de Ecologia,
Evolução e Alterações Ambientais (cE3c)
da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL) receberam bolsas Início
de Carreira, criadas para dar a
oportunidade de liderar um projecto a
estudantes que estão a começar uma
carreira científica. Até à data, apesar de
a National Geographic Society atribuir
anualmente mais de 450 bolsas de vários
tipos, apenas 20 foram entregues a
projectos portugueses.

É a primeira vez que os três universitários
recebem uma bolsa que lhes financia
um projecto próprio – até porque não é
nada fácil conseguir uma, explica
Gonçalo Curveira Santos: “É um mundo
muito competitivo e, para pessoas em
início de carreira, é muito difícil competir
com pessoas mais experientes para
conseguir bolsas individuais. O que
fazíamos era tentar juntar os nossos
projectos a outros que já tinham
financiamento — o que é complicado,
porque há sempre incompatibilidades.”

Todos os projectos, que vão ser financiados
com apoios entre os cinco e os 10 mil
dólares, direccionam-se para um só
continente — África —, seja para estudar
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moluscos, insectos ou, no caso de
Gonçalo Curveira Santos, carnívoros
terrestres.

“A África do Sul é uma região do mundo
particularmente biodiversa em termos dos
carnívoros terrestres que encontramos.
Engloba cerca de 35 espécies, o que é um
valor muito considerável comparando com
outros países, como Portugal, que tem
pouco mais de dez espécies. Lá [na África
do Sul] encontramos desde o leão, que
pode chegar aos 200 quilos, a pequenos
carnívoros que nem sequer um quilograma
pesam”, destaca Curveira Santos. “E estas
espécies habitam numa paisagem muito
fragmentada por causa da intervenção
humana. Numa pequena escala podemos
encontrar áreas protegidas, reservas
privadas dedicadas ao turismo e, mesmo ao

Gonçalo Curveira-Santos
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lado, áreas profundamente humanizadas,
sejam elas fazendas de caça ou gado ou até
comunidades tribais.”

São estes os vários motivos que o vão levar
novamente a África do Sul para entender
TÓPICOS

National Geographic Portugal África

Biodiversidade Animal Actualidade
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