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O principal objetivo deste primeiro Atlas foi “organizar a informação que temos sobre a

distribuição das espécies de morcegos em Portugal

Um trabalho de mapeamento permitiu saber a distribuição de 24 espécies de morcegos presentes

em Portugal e descobrir onde se encontram algumas menos conhecidas, um contributo importante

para analisar a sua evolução e definir medidas de conservação.

O principal objetivo deste primeiro Atlas foi “organizar a informação que temos sobre a distribuição

das espécies de morcegos em Portugal Continental, [pois] existem muitos dados ´perdidos´”, disse

hoje à agência Lusa a chefe da Divisão de Conservação da Biodiversidade do Instituto da

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O projeto, que decorreu durante dois anos e envolveu cerca de 150 pessoas, também pretendia

contribuir para a criação de uma base de dados da distribuição das espécies, disponível para todos

os que trabalham na conservação dos morcegos, e para a sensibilização da população para a

importância destes animais no equilíbrio dos ecossistemas.

Quando questionada acerca da existência de conclusões inesperadas na pesquisa, Ana Rainho

explicou que o Atlas vai ser a referência para a construção de projetos futuros e, “sendo o ponto zero

deste trabalho, as surpresas são sempre relativas e a partir daqui é que será analisado como no futuro

a distribuiçao das espécies vai ou não alterar-se, como evolui no tempo”.
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