
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O Projeto Charcos com Vida nasceu em 2011 com o principal objetivo de 

promover a participação dos cidadãos na descoberta, valorização e 

conservação dos charcos e da sua biodiversidade e desenvolver o 1º Inventário 

Nacional de Charcos. 

Após os primeiros anos de funcionamento, o Projeto teve excelentes resultados e 

uma grande projeção pública!  

 

No entanto, o Projeto está agora em fase final de financiamento, o que significa 

que temos de fazer todos os esforços para garantir o seu funcionamento para o 

próximo ano! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantir a sua continuação, a campanha “Não deixe os Charcos sem Vida” 
pretende: 

1. Garantir o trabalho desenvolvido a nível da sensibilização dos cidadãos e da 
conservação da biodiversidade das zonas húmidas; 

2. Finalizar novos materiais de suporte ao estudo de charcos, tais como Guias de 
Campo e Chaves de Identificação; 

3. Continuar os estudos científicos e académicos que estão a decorrer e acolher 
novos projetos e atividades. 



 

O seu apoio vai contribuir diretamente para a conservação dos charcos! Com a 

sua ajuda prevemos atingir os seguintes resultados no próximo ano: 

 174 charcos inventariados (ultrapassando os 2000 charcos!); 

20 charcos construídos; 

42 atividades desenvolvidas com mais 1060 alunos; 

26 cursos, permitindo a formação de 390 trainees; 

 3 novas chaves/guias de identificação (Larvas de anfíbios, macroinvertebrados 

e plantas de zonas húmidas); 

1 estágio/projeto de Licenciatura; 

1 tese de Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alguma vez pensou na importância dos charcos??  Para além de terem uma 
biodiversidade mais elevada do que rios ou lagos, os charcos fornecem-nos vários 
serviços e benefícios:  

 

1. Ajudam a diminuir os efeitos das alterações climáticas: controlam as cheias (funcionando 

como esponjas), capturam o CO2 da atmosfera (devido à elevada presença de plantas, etc);  

2. Reservam e filtram/purificam a água (podem ser usados como fitoetares – estações de 

tratamento que usam plantas para filtrar e purificar a água); 

3. Regulam o ciclo dos nutrientes e têm uma elevada produção primária, ambas necessárias 

ao bom funcionamento das cadeias alimentares, onde nós nos inserimos; 

4. Ajudam no controlo de pragas: os anfíbios e larvas de libélulas comem muitos mosquitos 

picadores e pragas agrícolas (como lesmas); 

6. Grande valor científico-pedagógico e estético  (os charcos são muito bonitos de se 

observar e até potenciam uma melhor saúde física e mental); 
 

Mesmo assim, os Charcos e a sua biodiversidade estão muito ameaçados devido a:  

1. Degradação e destruição do habitat;  

2. Poluição (ago-químicos, lixo doméstico/gado);  

3. Alterações climáticas, que levam a secas mais frequentes;  

4. Práticas de gestão incorretas (ex: esvaziamento de tanques/charcos em alturas de 

reprodução de sapos e rãs);  

5. Aparecimento de novas doenças (ex: fungo quitridio nos anfíbios, que mata populações 

inteiras). 

 
 

Com a sua ajuda podemos mitigar estes efeitos! 



 

Para além de participar num Projeto tão importante, contribuindo para a 

promoção da biodiversidade e da consciência ambiental, receberá um 

agradecimento personalizado e pode obter as seguintes ofertas: 

 
 

 

1.    Toda a ajuda conta 
 

 

Queremos que todos participem nesta Campanha, por isso irá receber um papel de 

parede digital (para computador, tablet ou telemóvel) do nosso colaborador Pedro 

Alves. Para além disso colocamos o seu nome no nosso website charcoscomvida.org 

 

 

 

 

 



 

2.    Postais Charcos com Vida 
 

Apoie o nosso Projeto e receba dois Postais Charcos com Vida das suas espécies 

preferidas, assinados pela nossa equipa e com um agradecimento personalizado. Além 

disso colocamos o seu nome no nosso website. 

 

 
 

3.    Fã dos Charcos 

Seja um verdadeiro fã dos Charcos e receba um saco artesanal de pano (35,5 x 41 

cm) feito pela nossa equipa, um Postal Charcos com Vida assinado pela nossa equipa e 

um Voucher para visita guiada ao  (Novo Terminal de Cruzeiros no Porto de Leixões)! 

Terá ainda o seu nome no website charcoscomvida.org 

Os primeiros 50 terão direito a um Pin Charcos com Vida!! 
 

 
 

http://www.charcoscomvida.org/


4.    KIT Explorador de charcos 

Para crianças e adultos, este KIT permite explorar os charcos, contendo as ferramentas 
necessárias para recolha e identificação da biodiversidade que for encontrada! 
O KIT contém: um saco artesanal de pano (35,5 x 41 cm), um cartaz Charcos com Vida 
(48 x 68 cm), um camaroeiro, duas caixas de petri, uma pipeta, uma Chave de ID de 
ovos e larvas de anfíbios, uma Chave de ID de macroinvertebrados e ainda o seu nome 
no website. 
 

 
 
 

5.    KIT Charcos com Vida para Escolas 

Especialmente desenvolvido para as Escolas, permite estudar e explorar os charcos 
com as ferramentas necessárias para recolha e identificação da biodiversidade 
encontrada!! O KIT contém: apresentação sobre os charcos um saco artesanal de pano 
(35,5 x 41 cm), um cartaz Charcos com Vida (48 x 68 cm), um tabuleiro científico, cinco 
camaroeiros, cinco caixas de petri, cinco pipetas, uma Chave de ID de ovos e larvas de 
anfíbios, uma Chave de ID de macroinvertebrados e ainda o nome da Escola e turma 
no website. 
 

 



6.    Fim-de-semana Charcos e Chill-out 

Desfrute uma noite* para duas pessoas no turismo-rural Casa das Palmeiras 

(casadaspalmeiras.weebly.com), no sopé da Serra da Estrela com acesso à quinta, ao 

charco construído pela nossa equipa e à piscina biológica! Usufrua de 30% de desconto 

na 2ª noite (opcional) e receba um postal Charcos com Vida, um saco artesanal de pano 

(35,5 x 41 cm), nome no website e novidades do Projeto. 

*fora da Época Alta (1 Agosto a 30 Setembro) e Épocas Festivas. 
 
 

 
 

7.    Construção de Charco para a Biodiversidade 

Vamos dar apoio ao planeamento e construção do seu charco! Oferecemos ainda uma 

tela de impermeabilização (3x2 m ou 4x6 m) e plantas aquáticas. Receberá ainda o KIT 

Explorador de Charcos (um saco artesanal de pano (35,5 x 41 cm), um cartaz Charcos 

com Vida (48 x 68 cm), um camaroeiro, duas caixas de petri, uma pipeta, uma Chave de 

ID de ovos e larvas de anfíbios, uma Chave de ID de macroinvertebrados) e o seu nome 

no website! 
 

 



 

8.    Expedição Charcos com Vida 

Não perca a oportunidade única de participar numa Expedição de 3 dias num dos 

locais mais bonitos de Portugal, a Serra da Estrela, onde pode aprender e praticar 

diversas técnicas para o estudo e conservação de anfíbios com duas noites incluídas no 

turismo rural Casa das Palmeiras. 

E ainda um saco artesanal de pano (35,5 x 41 cm), uma Chave de ID de ovos e larvas 

de anfíbios, uma Chave de ID de macroinvertebrados, o nome no website e notícias do 

Projeto. 
 

 
 

 
O valor solicitado é o mínimo que o Projeto necessita para manter a sua 

continuidade! Nesta Campanha estamos a trabalhar para recolher o máximo possível 

para manter o Projeto a correr durante o próximo ano e para tal, toda a ajuda é crucial 

para atingirmos o nosso objetivo! No entanto, se não for possível atingir todo o valor 

solicitado agora, teremos de continuar a trabalhar em novas Campanhas e ideias para 

chegarmos lá! 



 

O Projeto compreende uma vasta rede de Parceiros e conta com um considerável número 

de Entidades e Particulares Inscritos no Projeto que contribuem de forma ativa para o seu 

sucesso e divulgação. 

A presente Campanha conta com o excelente apoio das seguintes entidades: 

    

       

 
 

CIIMAR | Universidade do Porto | Naturlink | ABAE | Casa das Palmeiras | APH-Associação Portuguesa de 

Herpetologia  |  Froglife | EPCN - European Pond Conservation Network 

 

 

Se não lhe é possível fazer um donativo, nós compreendemos! Mesmo assim, há muitas 

maneiras de nos ajudar:  

Fale da nossa Campanha aos seus amigos, colegas e familiares! 

Espalhe a mensagem, especialmente aos amigos envolvidos na comunicação/divulgação!  

Partilhe esta Campanha pelo email, Facebook, Twitter, etc. 

Visite o nosso website charcoscomvida.org e inscreva-se no Projeto Charcos com Vida - AQUI. 

Visite e explore os charcos e partilhe a sua experiência no nosso Facebook! 

 

http://www.charcoscomvida.org/quem-somos/apoiosparceiros
http://www.charcoscomvida.org/quem-somos/inscritos
http://www.ciimar.up.pt/
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home
http://naturlink.pt/
http://abae.pt/
http://casadaspalmeiras.weebly.com/
http://apherpetologia.wix.com/herpetos
http://apherpetologia.wix.com/herpetos
http://www.froglife.org/
http://www.europeanponds.org/
http://www.charcoscomvida.org/
http://www.charcoscomvida.org/como-participar/inscricao
https://www.facebook.com/charcoscomvida/


 

Queremos agradecer a todas as pessoas envolvidas na criação desta Campanha, 

por darem o seu tempo e experiência, imagens, apoio e muito mais! Um 

OBRIGADO muito grande! 
 

Pedro Alves (Design da Campanha, fotografias e imagem de rela para saco de pano) 

Inês Sena (Desenho de Libelinha para saco de pano) 

Synkronos Pictures (filmagens e pós-produção do video da Campanha) 

Daniela Barbosa e D. Maria da Paz (elaboração dos sacos de pano) 

Molduprenda (estampagem dos sacos de pano)  

 

Mais informação? Contacte-nos! 
E: geral@charcoscomvida.org | T: (+351) 223 401 899 

Facebook/charcoscomvida 

mailto:geral@charcoscomvida.org
https://www.facebook.com/charcoscomvida/

