
 

 

Projeto do centro cofundado pelo Politécnico de Leiria está a votação até dia 15 de setembro 

 

Centro Ciência Viva do Alviela reabre ao público 

e vê projeto entre finalistas do Natura 2000 Award  
 

Depois de reabrir ao público na segunda-feira, dia 1 de junho, após dois meses e meio de encerramento como 

medida de contenção de propagação do novo coronavírus (COVID-19), o Centro Ciência Viva do Alviela viu o 

seu projeto “Mundo de cabeça para baixo: conhecer e preservar os morcegos” ser anunciado como um dos 27 

finalistas do Natura 2000 Award da Comissão Europeia. O projeto está a votação através do link 

https://natura2000award-application.eu/finalist/1104 até ao dia 15 de setembro, e, caso seja o mais votado, 

será depois distinguido com o prémio European Natura 2000 Citizens Award, como reconhecimento do finalista 

favorito do público. 

 

«Esta é uma excelente forma de retomarmos a atividade do Centro. No primeiro dia de reabertura recebemos 

algumas famílias ao longo do dia, que se mostraram agradadas com as medidas de segurança que adotámos 

para prevenir o contágio pela COVID-19, e hoje é com muito orgulho e alegria que tivemos conhecimento de 

que o nosso projeto “Mundo de cabeça para baixo” foi anunciado pela Comissão Europeia como um dos 27 

projetos europeus finalistas ao Natura 2000 Award, entre 79 projetos candidatos», declara Paula Robalo, 

Diretora Executiva do Centro Ciência Viva do Alviela. «Temos aqui a oportunidade de dar a conhecer o nosso 

trabalho além-fronteiras, mas também a quem ainda não o conhece em Portugal, que pode agora fazê-lo no 

site do Natura 2000 Award e demonstrar o seu apoio através do seu voto», desafia Alexandra Nascimento, 

Vogal da Direção. 

 

O projeto “Mundo de cabeça para baixo: conhecer e preservar os morcegos” visa consciencializar para a 

conservação dos morcegos no sistema de grutas do Alviela, localizadas no Parque Natural das Serras de Aire 

e Candeeiros. No âmbito deste projeto, o Centro Ciência Viva do Alviela lançou uma grande campanha de 

informação sobre as grutas e as suas 12 espécies de morcegos residentes. Foi criada uma exposição itinerante 

para escolas, foram lançados dois concursos nacionais direcionados a estudantes para a realização de vídeos 

em stop-motion, um portal com recursos pedagógicos em vários formatos, e o livro ilustrado “Vida de Morcego”, 

oferecido a duas mil crianças do primeiro ciclo do ensino básico.  

 

Foram também realizadas visitas de campo para estudantes do segundo e terceiros ciclos, e workshops 

direcionados a professores, gerentes de turismo e funcionários da Rede Nacional de Centros de Ciências, além 

da Noite Europeia dos Morcegos. O elevado número de pessoas atingidas destaca o sucesso deste projeto na 

conscientização sobre a importância da conservação das grutas do Alviela e os seus morcegos. Ao todo, o 

projeto “Mundo de cabeça para baixo: conhecer e preservar os morcegos” atingiu entre 50 000 e 100 000 

pessoas em Portugal, e as 150 ações da Noite dos Morcegos envolveram mais de três mil participantes em 

várias partes do País.  

 

Sobre o Centro Ciência Viva do Alviela 

 

O Centro Ciência Viva do Alviela é um espaço de divulgação científica e tecnológica, integrado na Rede 

Nacional de Centros Ciência Viva. Inaugurado a 15 de dezembro de 2007, este Centro foi desenvolvido com o 

objetivo de valorizar o imenso património natural da nascente do rio Alviela e zona envolvente, funcionando 

simultaneamente como recurso estratégico de divulgação científica e educação ambiental.  

 

Em 2011, o Centro Ciência Viva do Alviela foi constituído como associação científica e técnica sem fins 

lucrativos, tendo como associados fundadores a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e 

Tecnológica, a Câmara Municipal de Alcanena, o Politécnico de Leiria e o Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas. 

 

https://natura2000award-application.eu/finalist/1104


 

 

Os morcegos, a água e o carso são as temáticas exploradas neste Centro Ciência Viva através de exposições 

interativas e de atividades diversas para os vários públicos, das quais se destacam a Noite dos Morcegos, os 

Cafés de Ciência, os programas de ocupação nas férias escolares e os passeios científicos. 

 

 

 Leiria, 4 de junho de 2020 

 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação  

João Alves da Costa * 939 234 511 * 244 859 130 * jac@midlandcom.pt 

António Laranjeira * 939 234 505 * 244 859 130 * ajl@midlandcom.pt  

Patrícia Rocha * 939 230 020 * 244 859 130 * pr@midlandcom.pt 
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