Centro de Formação Ambiental
- Lisboa -

de 19 a 23 de Outubro de 2009

OBJECTIVOS
Outubro 2009

Fornecer a perspectiva da riqueza da fauna portuguesa, principais ameaças e
instrumentos de conservação das espécies, com especial destaque para
espécies ameaçadas. Dotar os formandos das ferramentas de conservação de
espécies em Portugal.
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Componente teórica
•

Conceitos: biodiversidade e valor de conservação.

•

Introdução à fauna de Portugal: principais grupos e espécies, e seu
estado de conservação. Destaques sobre espécies de fauna ameaçadas
em Portugal.

•
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Horário
Segunda a Sexta - das18 h às 21 h

Duração

Entidades e instrumentos de conservação: legislação, ferramentas e
fontes de informação.

15 horas

Local

Componente prática
•

Elaboração de estratégias de conservação de espécies: aquisição de
conhecimentos sobre a espécie, discussão de prioridades e medidas de
conservação (e.g. lince-ibérico).

•

Discussão final: balanço do estado da conservação de fauna em
Portugal, prioridades e estratégias de conservação.

FORMADOR

LPN – Centro de Formação Ambiental
Estrada do Calhariz de Benfica, 187
1500-124 Lisboa

Inscrição
Associados da LPN – 100 €
Estudantes – 120 €
Não associados da LPN – 140 €

Informações e Inscrições

Nuno Pedroso

PÚBLICO ALVO
Técnicos e público em geral com interesse em adquirir conhecimento básico
sobre a fauna portuguesa e sua conservação. Estudantes universitários de
cursos com aplicação ao estudo e conservação de espécies de fauna.

Tel. 21 778 00 97 – 21 774 01 76
Fax. 21 778 32 08
lpn.formacao@lpn.pt
www.lpn.pt

Torne-se sócio da LPN
A sua ajuda será preciosa para incrementarmos a nossa acção e poderá usufruir das vantagens de ser nosso associado, obtendo descontos nas nossas
iniciativas!
Sócio Individual: 25 € (20 € por débito bancário)

A LPN é entidade acreditada por:

| Sócio Juvenil (<18): 15 € | Sócio Colectivo: 120 €

