
04/02/2019 Nova espécie de abelha em Portugal | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/01-02-2019/nova-esp%C3%A9cie-de-abelha-em-portugal 1/7

Share (0) Tweet (0) LinkedIn (0)

Entrevista com Ana Gonçalves

Nova espécie de abelha em Portugal
01-02-2019

O mestrado em Biologia da
Conservação existe com esta
designação e estrutura desde
2006/2007. Em 2016 o curso foi revisto
e aprovado pela A3ES.

Para Rui Rebelo, professor do
Departamento de Biologia Animal de
Ciências ULisboa e coordenador do
curso, os principais pontos fortes desta
formação de acordo com os seus
alunos e docentes são vários:
atualidade e importância do tema;
grande motivação dos estudantes;
combinação de conhecimentos
teóricos sólidos e de trabalho de
campo em mais de metade das
disciplinas, destaque para a estação
de campo na serra de Grândola que
permite a imersão numa experiência
real de trabalho de campo ao longo
de vários dias; ambiente de
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Fonte  Nicolas Vereecken

Protosmia lusitanica

Sabia que em Portugal existe uma nova espécie de
abelha? Chama-se Protosmia lusitanica e até agora
apenas se conhece um único exemplar, uma fêmea
coletada por Ana Gonçalves, na primavera de 2016,  no
Parque Natural do Vale do Guadiana, nas margens do
Rio Vascão, em Mértola.

“É uma descoberta interessante no sentido em que as
abelhas são, como se sabe, importantes polinizadores,
mas encontram-se em declínio”, diz a jovem que concluiu
a licenciatura em Biologia na Universidade de Coimbra e
estuda agora em Ciências ULisboa, no mestrado em
Biologia da Conservação.

“Saber quais as espécies que existem é fundamental
para qualquer esforço de conservação futuro. Além
disso, há uma lacuna enorme no conhecimento
taxonómico dos invertebrados e esta espécie só vem
confirmar a riqueza biológica de Portugal, que tanto
urge proteger e dar a conhecer”, refere Ana Gonçalves.

Octávio S. Paulo, professor do Departamento de Biologia
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ensino/aprendizagem informal;
parcerias com várias instituições e
individualidades, que interagem com
os estudantes de diferentes formas
“De um modo geral os alunos
apresentam elevada frequência às
avaliações, com classificações muito
satisfatórias”, comenta Rui Rebelo a
propósito dos resultados positivos
deste mestrado. “A produção de
trabalho reconhecido
internacionalmente é-nos indicada
pelo bom desempenho dos alunos que
passam deste ciclo para o seguinte em
território nacional ou no estrangeiro,
assim como dos que integram o
mercado de trabalho”, conclui.

Animal de Ciências ULisboa e seu orientador, comenta
que “encontrar novas espécies para a ciência é sempre
um acontecimento da maior relevância científica” -
acrescentando que - “uma das funções primordiais dos
biólogos é de facto descrever a biodiversidade que nos
rodeia. É através do conhecimento da biodiversidade
que se promove a sua conservação e divulgação junto do
público não especialista, público esse que em última
análise é crucial para tornar eficaz a conservação das
espécies e dos habitats”.

Ana Gonçalves ingressou no mestrado em Biologia da
Conservação em 2016. No grupo CoBiG2 do Centro de
Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c),
liderado por Octávio S. Paulo, desenvolve um projeto
acerca de um grupo de dípteros endémicos da Península
Ibérica e foca-se nas relações filogenéticas, taxonomia,
ecologia e biogeografia destas espécies. “É nas instalações do cE3c que tenho feito a grande maioria
do trabalho, sobretudo a parte molecular e descrição das espécies.  De resto, apesar de ter começado
a frequentar o mestrado em 2016, entrei em contacto com o meu orientador em finais de 2014 e logo aí
comecei a fazer algumas análises exploratórias ao nível da genética”, conta Ana Gonçalves.

 
Até agora apenas se conhece um único exemplar da fêmea coletada por Ana Gonçalves, na primavera de 2016, no Parque

Natural do Vale do Guadiana, nas margens do Rio Vascão, em Mértola 
Imagem cedida por AG

 

Octávio S. Paulo refere ainda que a descoberta de Ana Gonçalves é muito relevante pois promove a
conservação dos polinizadores, fundamentais nas atividades agrícolas e na segurança alimentar. “Tem
sido cientificamente muito fácil trabalhar com a Ana Gonçalves, que tem grande iniciativa e
capacidade de definir aquilo que lhe interessa”, comenta o docente mencionando que a sua
intervenção tem sido a de simplesmente ajudar no planeamento do projeto e contribuir para a
interpretação dos dados, exatamente as duas coisas que mais gosta de fazer na atividade científica.

O artigo “Uma nova espécie de Protosmia (Protosmia) lusitanica nov.sp. descoberta em Portugal” da
autoria de Gérard Le Goff e Ana Gonçalves está online na ZOBODAT.

Na entrevista que se segue fica a conhecer a investigação de Ana Gonçalves e os seus planos para o
futuro.
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Ana Gonçalves com uma coleção de

Diptera 
Fonte Rui Andrade

 

Ana Gonçalves (AG) - Sim. O tema da minha tese é
acerca de um pequeno projeto, que integra estudos
sobre a taxonomia, genética e ecologia de um grupo de
moscas endémicas de Portugal e que inclui espécies que
não estavam descritas. Em 2014 eu participei no curso de
filogeografia dado pelo professor Octávio e perguntei se
tinha interesse em fazer análises genéticas às moscas
que eu já andava a coletar. Ele ficou interessado e deu-
me a oportunidade de começar a trabalhar no grupo
CoBiG2. Quando me candidatei ao mestrado de Biologia
de Conservação foi com o objetivo de avançar com esse
trabalho no grupo, sendo também a minha tese de
mestrado.

AG - O mestrado está a correr muito bem e a parte letiva
foi uma excelente oportunidade para ganhar
conhecimentos e experiência no âmbito da conservação
das espécies e dos ecossistemas em que se inserem. É um
mestrado muito diverso e relativo a uma temática ampla
(o que abre muitas portas) que é cada vez mais
fundamental. A par com as aulas, o trabalho de campo
foi especialmente interessante e recompensador.

A tese também está a ser uma boa experiência e os
resultados têm sido muito positivos. Tenho tido bastante apoio dos colegas do grupo com mais
experiência. Tenho aprendido bastante sobre a componente prática e teórica da genética, que é um
tema que não é abordado profundamente no mestrado. Assim tenho a possibilidade de obter uma
formação um pouco mais completa de acordo com os meus interesses.

AG - Neste ano que se segue à conclusão do meu mestrado, começarei a trabalhar na elaboração da
Lista Vermelha dos Invertebrados de Portugal. Eu vou trabalhar sobretudo com a avaliação do estado
de conservação dos dípteros. É uma excelente oportunidade para conciliar os meus conhecimentos em
entomologia com o que aprendi no mestrado. A minha participação a tempo total será até setembro
de 2019 porque o meu objetivo é continuar a fazer investigação na área da genética e taxonomia.
Estou interessada em participar num mestrado com componentes muito fortes de evolução e
sistemática, na Universidade de Munique, na Alemanha. Penso que me dará ferramentas
complementares muito boas para depois tirar o melhor partido do doutoramento. Entretanto, tenho
trabalho de campo planeado para coletar insetos durante este ano Coleto frequentemente em

— O tema da tese está relacionado com o
projeto que está a desenvolver no grupo
CoBiG2?

— Como está a correr o mestrado?

— Quais são os seus planos para curto/médio prazo?
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01-02-2019

Nova espécie de abelha em Portugal
Sabia que em Portugal existe uma nova espécie de abelha? Chama-se Protosmia lusitanica e até agora
apenas se conhece um único exemplar, uma fêmea coletada por Ana Gonçalves, na primavera de 2016, no
Parque Natural do Vale do Guadiana, nas margens do Rio Vascão, em Mértola.

31-01-2019

“Está a ser uma experiência muito interessante”
Susana Custódio preside à Comissão Executiva do ORFEUS - Observatories & Research Facilities for European
Seismology, integrado no EPOS - European Plate Observing System.

29-01-2019

Novas fontes de energia não carbónicas
Nuno A. G. Bandeira modelou computacionalmente as propriedades eletroquímicas de óxidos de molibdénio.
O investigador da Universidade de Lisboa pretende continuar a estudar moléculas originais e interessantes
seja qual for a sua finalidade. “A tabela periódica ainda tem muito para nos dizer”, diz o cientista.

28-01-2019

Entrevista a Carlos A. Góis-Marques
Estudo de fósseis revela a extinção de uma árvore da família do chá que se encontrava presente há 1,3
milhões de anos na ilha da Madeira. Carlos A. Góis-Marques, aluno de doutoramento em Geologia, é um dos
autores desta investigação.

21-01-2019

Teoria da Imitação
É o mecanismo mimético que nos permite interatuar uns com os outros, compreender os sentimentos dos
amigos, e viver a compaixão e a empatia”, in Campus com Helder Coelho.

18-01-2019

Literatura e Ciência

Biologia da Conservação Espécies Protosmia lusitanica Abelhas moscas

Biodiversidade Biologia Alunos Mestrados Ana Gonçalves Octávio S. Paulo

Rui Rebelo

trabalho de campo planeado para coletar insetos durante este ano. Coleto frequentemente em
Portugal e Espanha, mas por vezes há viagens a locais mais distantes. As expedições mais
importantes, das quais gostaria de fazer parte, serão à Namíbia, Mongólia e Guiana Francesa. A da
Namíbia está garantida, as restantes dependerão do tempo e fundos disponíveis.

Texto por
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