
  
 
 

Departamento Imagem e Comunicação Institucional, 14 Maio 2010 
1 

 

                                                                                            
 

Grupo associa-se ao “Dia B”- Dia Internacional 
da Biodiversidade 
 
No ano em que se comemora o Ano Internacional da Biodiversidade, o grupo Portucel Soporcel 
associou-se às comemorações promovidas pelo Museu de História Natural e o Centro de 
Biologia Ambiental - o Bioeventos 2010.  
 
Com o objectivo de promover a importância da biodiversidade na sustentabilidade do planeta, 
bem como definir qual o papel das sociedades humanas na sua preservação, a 
iniciativa irá promover um conjunto de acções com vista à participação da 
sociedade civil desafiando-a na tarefa de observação e inventariação do 
património natural nacional. 
 
A iniciativa será lançada no dia 22 de Maio - “Dia B” podendo os cidadãos   
efectuarem a sua inscrição no website www.biodiversity4all.com. Com a 
inscrição será disponibilizado, para download gratuito, o GUIA DE CAMPO DO 
DIA B, publicação patrocinada pelo Grupo. Este Guia consiste num catálogo 
com cerca de 200 espécies comuns em Portugal, que inclui imagens e uma 
descrição da distribuição geográfica das espécies e das características que 
mais facilmente permitem a sua identificação.  
 
Esta peça tem uma vertente prática pois os utilizadores do Guia de Campo do “Dia B” podem 
procurar um local apropriado para registar as espécies que observam. As fotografias das 
espécies observadas deverão ser colocadas na área pessoal criada no site. Deste modo, a 
informação ficará acessível ao público e aos profissionais que trabalham na área da 
Biodiversidade. 
 
A versão impressa do Guia de Campo, apresentada publicamente no dia 13 de Maio numa 
sessão em que o Grupo esteve representado pelo Eng.º João Soares - Assessor para a Floresta 
e Ambiente -, foi produzida com papel oferecido pelo grupo Portucel Soporcel. O Guia de 
Campo será distribuído na edição de dia 20 de Maio da revista Visão, e estará também à venda 
na Livraria Barata em Lisboa, no Museu Nacional de História Natural, no Pavilhão do 
Conhecimento, em alguns Centros Ciência Viva e noutras livrarias do País. 
 
Dia 22 Maio participe e faça parte do “Dia B”! 
   
 
 
 

Para mais informações sobre Bioeventos 2010, consulte o link 
http://bioeventos2010.ul.pt/ 

 
 


