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“Aves do Alentejo” procuram fundos
Um dos mais recentes projetos de educação ambiental
da SPEA ambiciona chegar a mais crianças
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) lançou uma
campanha de crowdfunding para angariar fundos para estender a mais
crianças o projeto “Aves do Alentejo”. Este projeto de educação ambiental
dirigido aos alunos do Alentejo, do 4º ano pretende transmitir a importância
das aves silvestres que vivem em seu redor. O objetivo da campanha,
dinamizada com o apoio da Fundação Mais, que irá decorrer até 20 de maio, é
angariar 4000€ de modo a ser possível visitar 50 escolas e envolver cerca de
1000 alunos. Visite o site http://www.raiseyourcause.org e apoie esta
campanha.
O professor Carlos, mais conhecido por Kau, é o embaixador e professor deste
projeto que tem como personagens principais o francelho, o sisão, a abetarda, o
tartaranhão-caçador e o cortiçol-de-barriga-preta. O objetivo é explicar aos mais
novos a importância destas aves e a relevância que os campos agrícolas e
pastagens representam para elas.
Segundo este professor, ”quando ficámos a conhecer a Fundação Mais e esta
iniciativa do Raise your Cause, achámos que seria uma oportunidade de alargar o
âmbito de um projeto de educação ambiental com um potencial único e com
resultados positivos. Queremos transmitir que é possível compatibilizar a agricultura
e o desenvolvimento rural com a conservação da natureza, impedindo a extinção de
espécies. Estas crianças serão os nossos embaixadores para sensibilizar os pais,
explicando-lhes a importância de conservar os nossos valores naturais.”
O valor final dos fundos angariados irá determinar o número de escolas que serão
visitadas. Neste momento já estão ser desenvolvidas ações nas escolas do
concelho de Évora, mas o objetivo é chegar a todo o distrito de Évora.
Faça o seu donativo em http://www.raiseyourcause.org/p/aves_do_alentejo
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Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – A SPEA é uma Organização Não Governamental de
Ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. A SPEA faz parte
da BirdLife International, uma aliança de organizações de conservação da natureza em mais de 100
países, considerada uma das autoridades mundiais no estudo das aves, dos seus habitats e nos
problemas que os afetam. | www.spea.pt
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