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Memória descritiva
O Concelho de Arganil tem vindo a ser fortemente afetado por invasões

biológicas, fruto da desertificação do interior, incêndios florestais, do abandono das
terras, introdução de espécies ornamentais em jardins, entre outros. Face a este
problema, que tanto ameaça a Biodiversidade, o Clube Ciência Viva dinamizou ao
longo do ano letivo várias ações de sensibilização sobre o tema “Invasões Biológicas”.
Após a realização de workshops, sensibilizações para os alunos instalarem a aplicação
do mapeamento de espécies invasoras, saídas de campo para identificar zonas
afetadas pela erva-das-Pampas, começou a promover ações de arranque, com o apoio
da Câmara Municipal de Arganil, a qual foi muito sensível e cooperante face a este
problema.

Estas ações foram iniciadas em Fevereiro e iriam continuar até ao final do ano
letivo, no entanto a Pandemia de Covid-19 levou à interrupção das mesmas, tendo
sido apenas arrancadas duas ervas-das-Pampas de média dimensão e mais de cem de
pequenas dimensões, em apenas duas saídas para o efeito. Estas ações envolveram
seis alunos voluntários do Clube Ciência Viva e seis alunos do 11º D, do Curso
Profissional de Auxiliar de Saúde. Ainda assim, foi feito um apelo à comunidade local
com a colocação de um painel publicitário no centro da vila de Arganil e foi abordado
este problema na Comemoração do 38º Aniversário da Paisagem Protegida da Serra
do Açor, que ocorreu no dia 3 de março, na Mata da Margaraça, para uma ilustre
plateia de convidados.



Ação: erva-das-Pampas junto à EB2,3 de Arganil, num jardim público
(cortada pela equipa da Câmara Municipal após nosso pedido)



Ação: erva-das-Pampas numa zona residencial, cortada e arrancada por
alunos voluntários do Clube Ciência Viva e da turma do 11º D, do curso
Profissional de Auxiliar de Saúde, com a colaboração da Câmara Municipal.





Ação: erva-das-Pampas de pequenas dimensões na zona industrial,
arrancada por alunos voluntários do Clube Ciência Viva, com a colaboração
da Câmara Municipal.



Ação: erva-das-Pampas de pequenas dimensões na zona industrial,
arrancada por alunos voluntários do Clube Ciência Viva, com a colaboração
da Câmara Municipal.



Ação: no dia 3 de março, durante a Comemoração do 38º Aniversário da
Paisagem Protegida da Serra do Açor, os alunos do Clube apresentaram um
breve resumo das atividades desenvolvidas e foram “apadrinhados” pelo
Professor Jorge Paiva.



Ação: no dia 3 de março, durante a Comemoração do 38º Aniversário da
Paisagem Protegida da Serra do Açor, os alunos do Clube apresentaram um
breve resumo das atividades desenvolvidas e foram “apadrinhados” pelo
Professor Jorge Paiva.



Ação: Painel publicitário – outdoor, a divulgação e a informação a toda a 
população também é uma forma de agir.





As atividades 
realizadas 
tiveram o apoio:

Clube Ciência Viva
Docentes:

• Teresa Brandão (Coord)

• Lina Simões

• Ana Alves

Alunos:

• Alexandra Paiva

• Claudino Martins

• Edna Rosa

• Francisco Batista

• Hugo Ladeira 

• Raquel Lourenço

• Alunos 11º D

Agrupamento de

Escolas de Arganil
• Anabela Soares

• Ana Margarida Gomes

• Bárbara Almeida

• Bruno Maganinho

• Helena Alves

• Vânia Silva

Câmara Municipal 
de Arganil

• Luís Almeida

• Érica Castanheira

• Nuno Santos


