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Introdução 
A biodiversidade é traduzida pela variedade de vida que existe na Terra, onde se integram todos 

os tipos de plantas, animais, fungos e microrganismos. Representa a riqueza natural do planeta, 

sendo a base para as nossas vidas, suportando muitos serviços básicos dos quais dependemos 

tal como a água que bebemos e o ar que respiramos. 

A nível mundial tem-se assistido a uma perda acentuada da biodiversidade, sendo esta perda 

sentida a nível local e regional. A alteração dos ecossistemas, com a destruição de habitats e a 

exploração não sustentável de recursos tem acelerado a extinção de várias espécies, sendo 

necessário adotar uma postura responsável e consciente para a conservação da natureza. 

Este guia pretende dotar os professores do 1º ciclo de informação sobre uma espécie com 

elevado valor ambiental em Portugal, alertando para as várias ameaças e sensibilizando para 

medidas e boas práticas a serem implementadas com o objetivo de assegurar a sua conservação. 

Pretende-se que o documento seja uma ferramenta de trabalho e que, para além de dar a 

conhecer a espécie medronheiro, seja utilizado como apoio para o desenvolvimento de 

atividades com os alunos, no sentido de promover a educação para a natureza e para a sua 

conservação. Nesse sentido é apresentada uma atividade prática que o professor pode 

desenvolver com os alunos na sala de aula.  

 

 

 

  



 

   

  

  

O Medronheiro 

Ficha de identificação do Medronheiro 

 Reino: Plantae 

 Classe: Magnoliopsida 

 Subclasse: Asteridae 

 Ordem: Ericales 

 Família: Ericaceae 

 Género: Arbutus 

 Espécie: Arbutus unedo 

 Nome comum: Ervedeiro; Êrvedo; Êrvodo; Medronheiro; Medronheiro-comum; Meródios. 

O medronheiro é um arbusto ou uma árvore de pequeno porte, de folha perene, considerado 

uma planta ornamental devido à beleza dos seus frutos e flores que sobressaem do verde-escuro 

das suas folhas.  

Na floresta autóctone, em Portugal, é possível encontrar diversas espécies de elevado valor 

ornamental, paisagístico e ecológico, sendo o medronheiro um exemplo significativo e de grande 

potencial a nível nacional.  

O medronheiro é um dos mais importantes e conhecidos arbustos mediterrâneos, devido ao seu 

valor ornamental, como planta melífera e medicinal, e à utilização das suas flores, frutos e 

madeira.  

As folhas e o ritidoma (casca) são utilizados na curtimenta de peles por conterem taninos, assim 

como na medicina tradicional pelas suas propriedades adstringentes, diuréticas e antisséticas das 

vias urinárias. A madeira é considerada um ótimo combustível e boa para tornear e os ramos 

mais jovens são utilizados na indústria da cestaria. De referir que o medronheiro também é 

considerado uma espécie ornamental e com interesse apícola devido à abundância da sua 

floração.   

Os seus frutos, designados por medronhos, têm poder antibacteriano e, para além de serem 

utilizados na alimentação, são usados na produção da famosa aguardente, muito comum na 

região do Algarve, pelo fato de quando maduros possuírem uma determinada quantidade de 

álcool. Com o medronho ainda é possível produzir licores, vinagre, bolachas e compotas. O seu 

consumo a fresco, em quantidade, não é recomendável porque são indigestos podendo levar a 

embriaguez e a dores de cabeça.  

Em Portugal, o medronheiro é explorado, principalmente, nas Serras de Monchique e do 

Caldeirão, para a produção de aguardente. Considerado um produto regional do Algarve, a 

produção da “aguardente de medronho” esteve estagnada durante um longo período de tempo, 

voltando a ressurgir com o aumento da procura e da sua rendibilidade. A exploração desta 

espécie está totalmente integrada nos hábitos culturais das populações das áreas serranas do 

Algarve, desde a apanha do medronho até à destilação para produção de aguardente.     

http://pt.wikipedia.org/wiki/Accipitriformes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Accipitridae


 

   

  

  

Como identificar o Medronheiro 

O medronheiro é um arbusto ou uma árvore de pequeno porte que pode atingir 8 a 12 metros de 

altura, não ultrapassando, normalmente, os 5 metros. O tronco desta espécie vegetal é 

constituído por um ritidoma pardo-avermelhado ou pardo-acinzentado, delgado, fendilhado, 

muito escamoso e caduco em pequenas tiras acastanhadas nos exemplares mais antigos. A copa 

do medronheiro apresenta uma forma oval, densa e com ramos muito espessos. As folhas são 

persistentes, de grande dimensão, com pecíolo curto, alternadas, lanceoladas, coriáceas, glabras, 

lustrosas, com uma cor verde-escura intensa e brilhante na página superior e mais clara na 

página inferior, serrilhadas e com nervura central proeminente. As flores são brancas e matizadas 

de verde ou rosa, hermafroditas, dispostas em pequenas inflorescências em panículas (cachos) 

pendentes. Os frutos são baciformes, globosos, granulosos ou encrespados à superfície, de cor 

vermelha quando maduros e compostos por sementes pequenas, angulares e de cor castanha no 

seu interior.  

O medronheiro floresce entre o outono e o início do inverno (de outubro a fevereiro) ocorrendo a 

maturação dos frutos no outono do ano procedente, podendo ser colhidos entre setembro e 

dezembro quando apresentam uma cor vermelha. O medronheiro só frutifica após 8 a 10 anos 

de vida. É nesta fase de conjugação entre floração e maturação dos frutos que o medronheiro se 

reveste de cores diversas tornando-se numa bela árvore ornamental. Nesta conjugação de cores 

destaca-se o verde brilhante das folhas, o branco das flores e o amarelo dos frutos, numa fase 

inicial, passando a vermelho numa fase posterior da maturação.    

No medronheiro podem ser encontrados, ao mesmo tempo, frutos maduros e flores, na medida 

em que o fruto demora um ano a amadurecer. Apesar de ser uma espécie vegetal que pode 

atingir os 200 anos de vida, o período em que é mais produtiva ocorre entre os 15 e os 25 anos.  

 

  

A reter: 

 Espécie vegetal de folha persistente 

 Pode viver até os 200 anos de vida 

 Floração de outubro a fevereiro 

 Maturação do fruto no outono do ano procedente 

 Folhagem verde brilhante, flores brancas e frutos vermelhos, quando maduros 



 

   

  

  

Habitat 

O medronheiro é uma espécie mediterrâneo-atlântica, que pode ser encontrada principalmente 

no sul da Europa, norte de Africa e Palestina. Pode também ser encontrado no norte de Espanha, 

nas regiões das Landes e da Bretanha em França e na zona ocidental da Irlanda. 

Em Portugal, distribui-se espontaneamente por todo o território, excepto nas áreas mais secas do 

sul e frias do norte do país. Ocorre com maior frequência a sul do Tejo, sobretudo nas serras de 

Monchique e do Caldeirão.  

É um arbusto que pode ser encontrado em bosques mistos, sobreirais, azinhais, matos, encostas 

e precipícios e desfiladeiros fluviais. 

 Prefere solos frescos, soltos, profundos, siliciosos e ricos em matéria orgânica, mas também 

pode ser encontrado em solos rochosos, secos e calcários verificando-se uma grande capacidade 

de adaptação a qualquer tipo de solos. Pode viver até um máximo de 1200 metros de altitude. 

Precisa de humidade para sobreviver, não em grande quantidade, e ambiente de semi-sombra. 

Apresenta uma grande resistência à geada, suportando temperaturas até aos 15 graus negativos 

e períodos de seca, no entanto é pouco resistente a elevadas amplitudes térmicas. De referir que 

é um arbusto muito resistente à poluição industrial. 

O medronheiro ainda tem a particularidade de, após um incêndio florestal ou corte, regenerar 

naturalmente por rebentos de toiça, ou seja, através de rebentos que se desenvolvem junto ao 

solo.  

 

  

A reter: 

 Em Portugal ocorre por todo o país, com maior incidência a sul do Tejo 

 Prefere áreas temperadas, sombra e solos frescos e ricos em matéria orgânica 

 Resistente a geadas, secas e poluição 

 Pouco resistente a elevadas amplitudes térmicas 

 Regenera após um incêndio florestal ou corte 



 

   

  

  

Vida em ecossistema 

A exploração do medronheiro tem uma grande importância e uma influência significativa no 

combate à desertificação, na medida em que ajuda à fixação de populações nas áreas serranas 

pelo seu valor económico quando devidamente explorado e mantido. O aumento da produção e 

do volume de negócios com o comércio da “aguardente de medronho” contribuiu para a 

valorização económica do medronheiro e a maior procura desta espécie para plantação. No 

entanto, uma produção intensiva sustentável é fundamental para preservar toda a biodiversidade 

envolvente, principalmente se a exploração do medronheiro ocorrer em zonas de montado ou de 

formações vegetais de elevado valor ecológico. 

O medronheiro é uma espécie com um elevado valor ambiental porque, com o seu sistema 

radicular muito ramificado e a introdução e fixação de nutrientes resultante da acumulação de 

matéria orgânica proveniente da decomposição das folhas, contribui significativamente para a 

formação e conservação do solo. 

A densidade da copa e a sua persistência e longevidade são também fatores que promovem o 

aumento de diversidade de espécies vegetais.  

Contribui também para o aumento da biodiversidade animal, principalmente das espécies 

silvestres constituintes da fauna local, pelo fato de dar abrigo, proteção e alimento a diversos 

seres vivos, principalmente nos períodos de escassez de alimento e de condições climáticas 

adversas.  

É uma espécie que tem facilidade em viver em consociação, adaptando-se principalmente a áreas 

de montado de sobro e de azinho, os quais são extremamente ricos em biodiversidade, estando 

identificados como os ecossistemas mais importantes. 

 

 

  

A reter: 

 Contribui para a formação e conservação do solo, protegendo da 

desertificação  

 Tem elevado valor económico pela exploração dos frutos. 

 Elevado valor ambiental porque protege o solo e promove o aumento da 

biodiversidade animal 

 Habita principalmente em montados de sobro e azinho, sendo ecossistemas 

com importância para a conservação da natureza 



 

   

  

  

Principais ameaças 

O medronheiro é uma espécie que deveria ser protegida por lei de forma a regulamentar a sua 

exploração. Apesar de ainda não ser uma espécie ameaçada, são-no muitos dos locais onde 

habita, sendo a redução do habitat uma das grandes preocupações relativas à sua conservação.  

 

 Redução de habitat 

O medronheiro é uma espécie que se distribui ao longo de todo o território nacional, com maior 

incidência no sul do país. Ao longo dos tempos esta é uma das principais áreas onde se tem 

assistido a um aumento da pressão populacional e consequentemente, a uma pressão 

urbanística, industrial e de desenvolvimento turístico, que afetam gravemente o ordenamento do 

território. A construção de infraestruturas em áreas de ocorrência de medronheiro pode levar a 

perdas significativas de habitat, sendo uma ameaça potencial para esta espécie vegetal.  

 Sobre-exploração 

O medronheiro é uma espécie bastante explorada, sobretudo no Algarve, para o fabrico de 

“aguardente de medronho”. Devido ao seu crescente interesse económico, a sua produção deve 

ser incentivada desde que mediante uma exploração integrada e sustentável de forma a não 

ameaçar esta espécie típica desta região. É necessário perceber que o medronheiro não produz 

só “aguardente” mas tem todo um potencial ambiental e social que deve ser preservado.  

 Aumento do risco de incêndio florestal 

O aumento do risco de incêndio florestal é uma ameaça importante ao medronheiro na medida 

em que atrasa o seu desenvolvimento, altera as propriedades do solo e diminui o seu rendimento 

económico e a presença de fauna e flora, afetando fortemente a paisagem.  

Apesar do medronheiro ser uma espécie com elevada capacidade de regeneração após um 

incêndio florestal, as suas populações podem ficar gravemente danificadas consoante a 

intensidade do incêndio.  

Um exemplo da ameaça dos incêndios florestais já ocorreu entre 2003 e 2004 nas Serras de 

Monchique e do Caldeirão, que viram arder aproximadamente 30.000 hectares em cada uma 

delas. É nestas duas serras que predominava o medronheiro que, com este episódio catastrófico, 

ficou com grande parte do seu território danificado.  

 Alterações climáticas 

As alterações climáticas são uma ameaça ao medronheiro porque lhe estão associados 

fenómenos de temperaturas extremas e períodos de seca prolongada que esta espécie poderá 

não suportar. De uma forma geral, o medronheiro apresenta grande dificuldade em sobreviver 

em ambientes com temperaturas muito elevadas ou baixas sendo o seu crescimento afetado 

pelos períodos de seca.  

A ocorrência de períodos de seca e de inundações não só representam ameaças a esta espécie 

vegetal como a toda a biodiversidade presente no mesmo habitat, diminuindo a disponibilidade 



 

   

  

  

de alimento para as espécies animais, afetando a disponibilidade de água, a conservação das 

propriedades físico-químicas do solo e as relações de simbiose entre as várias espécies.   

 Más práticas de gestão 

A aplicação de más práticas na gestão das áreas de matos ou bosques com predominância de 

medronheiro pode ser uma ameaça na medida em que a utilização de maquinaria pesada ou a 

realização de desbastes excessivos pode levar ao empobrecimento do solo, ao corte das raízes e 

à redução da espécie.   

 

 

 

 

  

A reter: 

Principais ameaças: 

 Redução de habitat 

 Más práticas de gestão 

 Aumento do risco de incêndio florestal 

 Alterações climáticas 

 

A reter: 

 Arbusto autóctone de Portugal 

 Planta ornamental devido à beleza do contraste de 

cores das suas flores e frutos 

 Utilizações do medronheiro: 

 Folhas e ritidoma: indústria dos curtumes 

 Madeira: combustível  

 Frutos, “medronhos”: produção de 

aguardente, típica da região do Algarve 



 

   

  

  

Medidas de conservação 

O medronheiro é uma espécie com um elevado valor ambiental, porque protege os solos, 

contribui para o combate à desertificação e todos os seus constituintes podem ser devidamente 

aproveitados pelo Homem, ou seja, a madeira pode ser utilizada para lenha, o fruto para a 

alimentação, as flores para decoração, as folhas e ritidoma para a indústria de curtumes e os 

ramos para o fabrico de cestos. Assim, no sentido de manter e preservar o medronheiro 

espontâneo existente em Portugal, têm sido identificadas as seguintes medidas para minimizar as 

limitações existentes à conservação da espécie: 

 Incentivo ao aumento da produção de “aguardente de medronho”; 

 Aumento da produção e diversificação de produtos derivados do medronho; 

 Promoção do cultivo de medronheiros em jardins domésticos; 

 Incentivo à propagação seminal do medronheiro; 

 Proteção do medronheiro com legislação própria; 

 Implementação de regras de gestão florestal sustentável; 

 Formação e sensibilização de agricultores e da comunidade em geral sobre a importância 

dos medronheiros no ecossistema, dando ênfase aos impactos que a extinção desta 

espécie terá a nível ambiental, social e económico; 

 Promoção de medidas de ordenamento, gestão e defesa estrutural que reduzam o risco 

de incêndio, de forma a preservar o habitat do medronheiro; 

 Aumento da reflorestação com medronheiro em diversos habitats; 

 Promoção da importância da reflorestação de espécies autóctones, nomeadamente com 

medronheiro.  

  

  

A reter: 

Principais medidas de conservação: 

 Aumento da produção de derivados do medronho 

 Políticas de reflorestação 

 Formação e sensibilização 

 Medidas de propagação seminal e plantação doméstica 

 Promoção da importância das espécies autóctones  



 

   

  

  

Atividades a realizar em sala de aula 

Diz BINGO ao Medronheiro 

 Objetivo 

Transmitir e consolidar os conceitos mais importantes sobre o medronheiro. 

 Material 

Folha de papel e caneta. 

 Instruções 

O professor divide a turma em equipas e distribui a cada uma delas uma folha de papel com uma 

tabela de bingo e uma caneta, para participarem no jogo. Caso não cheguem a um consenso, o 

professor intervém e define as equipas, aleatoriamente.  

É o professor que dá início ao jogo, que cronometra cada exercício individualmente e que marca 

a pontuação das equipas.  

O professor escreve no quadro 20 palavras diferentes das quais, cada equipa escreve na sua 

tabela de bingo, aleatoriamente, 9. De seguida, o professor começa a fazer uma pergunta, dando 

1 minuto a cada equipa para discutir ideias e sublinhar na sua tabela a resposta, isto se a 

resposta estiver entre as suas 9 palavras. Passado o tempo-limite estabelecido, o professor faz 

uma nova pergunta e assim sucessivamente, até passar pelas 20 palavras do quadro.  

A equipa que sublinhar primeiro as suas 9 palavras diz em voz alta BINGO, ganha 5 pontos e o 

professor distribui-lhe uma nova tabela de bingo para continuar o jogo. Após conferir se a equipa 

identificou corretamente as palavras correspondentes às perguntas que o professor leu até 

então, quando terminar o jogo, contabiliza-se a pontuação de todas as equipas e ganha a que 

tiver mais pontos. De referir que, por cada pergunta rodeada??, cada equipa ganha 1 ponto. É 

importante que o professor transmita a informação que este jogo consiste numa competição 

saudável, logo é proibido as equipas comunicarem entre si, quer para ajudar, quer para 

desestabilizar. Caso esta situação se verifique as equipas são desclassificadas.  

 Exemplo da Tabela de Jogo 

DIZ BINGO AO MEDRONHEIRO 

Medronho Incêndios Lenha 

Flores Medronhal Aguardente 

Fevereiro Poluição Frio 



 

   

  

  

Cruzada do Medronheiro 

 Objetivo  

Apreender e consolidar conhecimentos relacionados com o medronheiro, adquirindo ao mesmo 

tempo espírito de equipa e companheirismo. 

 Material  

Folha de papel e caneta. 

 Instruções 

O professor divide a turma em equipas e distribui a cada uma delas uma folha de papel com um 

esquema de palavras cruzadas e uma caneta, para participarem no jogo. Cada equipa escolhe 

um elemento que será o porta-voz. Caso não cheguem a um consenso o professor intervém e 

define as equipas, aleatoriamente.   

É o professor que dá início ao jogo, que cronometra cada exercício individualmente e que marca 

a pontuação das equipas.  

O professor dá início ao jogo com a leitura de uma primeira pergunta cuja resposta encaixará no 

esquema de palavras cruzadas, na vertical ou horizontal. Cada equipa tem 1 minuto para chegar 

a um consenso e transmitir a resposta final ao porta-voz que irá preencher devidamente o jogo. 

Após o tempo-limite estabelecido, o professor lê uma nova pergunta e assim sucessivamente até 

preencher todo o esquema de palavras cruzadas. 

No final do jogo, o professor corrige todos os esquemas em simultâneo, dando as respostas 

corretas às perguntas solicitadas. Por cada resposta certa, a equipa ganha 1 ponto. Se acertar no 

jogo completo a equipa ganha um bónus de 5 pontos.  

É importante que o professor transmita a informação que este jogo consiste numa competição 

saudável, logo é proibido as equipas comunicarem entre si, quer para ajudar, quer para 

desestabilizar. Caso esta situação se verifique as equipas são desclassificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  

 Exemplo de esquema de palavras cruzadas  

 

 

 

  



 

   

  

  

1, 2, 3 Medronheiro outra vez 

 Objetivo  

Promover o aumento de conhecimentos relevantes sobre o medronheiro ao mesmo tempo que 

aumenta a capacidade de comunicação e o espírito de equipa. 

 Material  

Cartolinas de três cores diferentes. 

 Instruções 

O professor divide a turma em equipas. Cada equipa escolhe um elemento que será o porta-voz. 

Caso não cheguem a um consenso o professor intervém e define as equipas, aleatoriamente.   

Neste jogo o professor terá de ter uma série de perguntas de resposta múltipla, 

preferencialmente escritas num formato fácil de projetar para a turma completa.  

O professor começa por escolher um aluno aleatoriamente, que será o ajudante durante todo o 

jogo. O ajudante terá que se dirigir ao quadro para apontar as respostas das diversas equipas. 

No quadro estão dispostas duas tabelas distintas, uma para apontar as respostas das equipas e a 

outra a pontuação.  

Posteriormente, o ajudante distribui a cada equipa um total de três cartões de cores diferentes, 

numerados de 1 a 3, cujo objetivo é levantar um cartão numerado consoante a equipa decida 

qual a resposta certa. Assim, o professor começa por ler a primeira pergunta e dá apenas 1 

minuto para cada equipa chegar a um consenso e transmitir a resposta final ao porta-voz. Este 

levantará o cartão número 1, 2 ou 3 consoante a resposta da equipa. Mas atenção, só levantam 

o cartão após indicação do professor, pois é suposto levantarem todos ao mesmo tempo para 

não copiarem uns pelos outros.  

O professor, após todos os alunos levantarem os seus cartões de resposta, transmite a resposta 

certa, para o ajudante preencher devidamente a pontuação de cada equipa. Por cada resposta 

certa a equipa ganha 1 ponto. Se no final do jogo uma equipa acertar em todas as perguntas, 

tem um bónus de 5 pontos. Ganha a equipa que tiver mais pontos.  

É importante que o professor transmita a informação que este jogo consiste numa competição 

saudável, logo é proibido as equipas comunicarem entre si, quer para ajudar, quer para 

desestabilizar. Caso esta situação se verifique as equipas são desclassificadas.  

 Exemplo de cartões de jogo 

  

1  2 3 



 

   

  

  

Encontra-Me 

 Objetivo 

Apelar aos conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo relacionados com o medronheiro e 

aplicá-los de uma forma prática e eficaz, apelando à criatividade e imaginação de cada aluno. 

 Material  

Não requer nenhum material específico de suporte de jogo 

 Instruções 

O professor divide a turma em equipas. Cada equipa escolhe um elemento que será o porta-voz. 

Caso não cheguem a um consenso o professor intervém e define as equipas, aleatoriamente.   

O professor dá início ao jogo, começando por projetar uma imagem, de cada vez, de elementos 

relacionados com o medronheiro e outras espécies vegetais, sem dar qualquer pista do que as 

equipas estão a ver. Cada projeção pode demorar 30 segundos de visualização.  

Cada equipa, no final da projeção das imagens, tem 10 minutos para elaborar uma história com 

todos os elementos relacionados com o medronheiro. Por cada elemento identificado cada equipa 

ganha 1 ponto. De seguida, apresentam a sua história na forma de teatro, composição, entre 

outras. No final, todas as equipas têm de votar na história que mais gostaram, sendo proibido 

votarem na da sua equipa. A melhor história ganha um bónus de 10 pontos.  

É importante que o professor transmita a informação que este jogo consiste numa competição 

saudável, logo é proibido as equipas comunicarem entre si, quer para ajudar, quer para 

desestabilizar. Caso esta situação se verifique as equipas são desclassificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  

 Exemplo de Fotografias de Jogo  

Quantas fotografias estão relacionadas com o medronheiro? 

 R: 7 fotografias 

 

 

  



 

   

  

  

Agarra o Medronho 

 Objetivo 

Apelar aos conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo relacionados com o medronheiro e 

aplicá-los de uma forma prática e eficaz, apelando à criatividade e imaginação de cada aluno. 

 Material 

Não requer nenhum material específico 

 Instruções 

O professor divide a turma em duas equipas. Cada equipa organiza-se para que cada elemento 

tenha um número (de 1 até ao número máximo de elementos de cada equipa). Esta escolha de 

numeração não pode ser do conhecimento do professor nem da equipa adversária e cada 

elemento tem de decorar o seu número. Caso não cheguem a um consenso o professor intervém 

e seleciona um elemento por equipa.  

De seguida, o professor lê em voz alta uma pergunta e chama um número aleatório para os 

elementos com esse número, respeitantes a cada uma das equipas. Estes vão a correr para junto 

do professor e respondem à pergunta. À equipa do elemento que acertar na pergunta é atribuído 

1 ponto. Depois de responderem à pergunta cada elemento fica com a mesma hipótese de retirar 

o lenço ao professor, sendo que o mais rápido volta a correr para o lado da sua equipa, 

ganhando 2 pontos. Após este desafio o professor faz uma nova pergunta e assim 

sucessivamente. No final são contabilizados os pontos de cada equipa e ganha a que tiver maior 

pontuação.  

É importante que o professor transmita a informação que este jogo consiste numa competição 

saudável, logo é proibido as equipas comunicarem entre si, quer para ajudar, quer para 

desestabilizar. Caso esta situação se verifique as equipas são desclassificadas.  

 

 Exemplo da área de jogo 
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Glossário 
Biodiversidade – É a variedade de organismos vivos do meio terrestre, do meio marinho e 

doutros ecossistemas aquáticos, compreendendo os complexos ecológicos de que esses 

organismos fazem parte. O conceito de biodiversidade abrange a diversidade dentro de cada 

espécie, entre espécies e entre ecossistemas. 

Ecossistema – É um sistema formado por organismos vivos e pelo meio com o qual trocam 

matéria e energia. É constituído por componentes bióticos (plantas, animais, microrganismos) e 

abióticos (água, solo, entre outros), que interagem entre si para formar uma estrutura com uma 

função. 

Espécie – Conjunto de indivíduos que apresentam as mesmas características morfológicas, 

fisiológicas, ecológicas, bioquímicas, entre outras, e que são capazes de se reproduzirem entre si 

originando descendentes férteis. 

Habitat – Meio definido pelos fatores abióticos e bióticos próprios onde essa espécie ocorre em 

qualquer das fases do seu ciclo biológico, definindo o território que a espécie utiliza para 

desenvolver o seu ciclo de vida e onde as suas populações ocorrem naturalmente. 

Nome científico – Consiste numa nomenclatura binomial em que o nome de cada espécie é 

formado por duas palavras: o nome do género e o restritivo específico (normalmente um adjetivo 

que qualifica o género). Os nomes utilizados são em latim e devem sempre ser escritos em 

itálico. O primeiro nome inicia-se sempre em maiúscula e o segundo sempre em minúscula. A 

principal vantagem é o nome ter uso universal, independente da língua de trabalho, evitando 

erros e problemas de tradução. 

Nome comum – Nome pelo qual determinada espécie é conhecida a nível local. 

  



 

   

  

  

Websites de interesse  
ONGA nacionais de cariz ambiental: 

 AAMDA - Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente 

http://www.amigosdomindelo.pt 

 ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa 

http://www.abae.pt/ 

 Associação de Estudos do Alto Tejo 

http://www.altotejo.org/ 

 ALDEIA 

http://www.aldeia.org 

 Amigos dos Açores - Associação Ecológica 

http://www.amigosdosacores.pt/ 

 ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

http://www.aspea.org/ 

 GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento de Território e Ambiente 

http://www.geota.pt 

 LPN – Liga para a Proteção da Natureza 

http://www.lpn.pt 

 OIKOS - Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria 

http://www.oikos.pt/ 

 PATO - Associação de Defesa do Paúl de Tornada 

http://www.associacao-pato.org/ 

 Quercus – Associação Portuguesa de Conservação do Ambiente 

http://www.quercus.pt 

Outras ligações: 

 BioDiversity4ALL 

http://www.biodiversity4all.org/ 

 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

http://www.icnf.pt 

 IUCN – International Union for Conservation of Nature 

http://www.iucn.org 

 Greenpeace Portugal 



 

   

  

  

http://www.greenpeace.org/portugal/pt/ 

 Naturlink 

http://www.naturlink.pt  

 Noctula Channel  

http://noctulachannel.com/ 

 World wildlife foundation 

http://www.worldwildlife.org 

 

 

 

http://www.naturlink.pt/
http://noctulachannel.com/

