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Esta exposição visa dar a conhecer uma pequena parte das mais de 700

espécies de biodiversidade já identificadas no IPS.

Visite os  espaços  exteriores  dos  campi  do  IPS e  registe as  suas

observações na plataforma Biodiversity4All (ou com a app iNaturalist),

em cujo site pode conhecer todas as espécies já identificadas no IPS.

1- Linho-Bravo 
[José Sousa]

(Linum bienne, P. Miller, 1768)

2- Polígono-de-Jardim 
[Diogo Oliveira]

(Persicaria capitata, H. Gross, 1913)

3- Erva-abelha 
[José Sousa]
(Ophrys apifera, W. Hudson, 1762)

4- Sobreiro 
[Diogo Oliveira]

(Quercus suber, C. Linnaeus, 1753)

5- Musgo-de-penas-áspero
[José Sousa]

(Brachythecium rutabulum, W. Schimper, 1853)

6- Líquen-dos-telhados
[José Sousa]
(Xanthoria parietina,  C. Linnaeus, 1753)

7- Saltão 
[Diogo Oliveira]

(Cyrtaspis tuberculata, Barranco, 2005)

8- Cauda-de-andorinha
[José Sousa]

(Papilio machaon, C. Linnaeus, 1758)

9- Mosca-louva-a-deus
[Diogo Oliveira]
(Mantispa styriaca, Poda, 1761)

10- Sardão 
[Diogo Oliveira]

(Timon lepidus, Daudin, 1802)

11- Trepadeira-azul 
[José Sousa]

(Sitta europaea, C. Linnaeus, 1758)

12- Morcego-de-ferradura-
pequeno [Diogo Oliveira]
(Rhinolophus hipposideros, Bechstein, 1800)



Diogo  Oliveira é  Biólogo  com
mestre em Biologia da Conservação,
Fotógrafo  de  Natureza  e  Professor
convidado no IPS. O seu gosto pela
Natureza  levou-o  desde  cedo  a
dedicar-se à fotografia. Na fotografia
de  Natureza  prefere  fotografar
animais mas o seu portfólio também
inclui  paisagem  e  retrato.
Desenvolveu  técnicas  fotográficas
para várias classes de animais mas
tem um gosto especial por anfíbios e
répteis.   Participou  em  vários
projetos  de  conservação,  e
atualmente  colabora  com  entidades
na  proteção  e  conservação  das
espécies  em Portugal.  Foi  autor  do
guia de fauna da Tapada da Ajuda, e
contribuiu  com  diversas  fotografias
para  ilustrar  guias  e  artigos  de
ciências.  Também realiza atividades
de educação ambiental em escolas e
para famílias, é guia de passeios de
Natureza  e  realiza  workshops de
fotografia.

José  Sousa exerce  a  sua
atividade  profissional  como
Professor  no  Instituto
Politécnico de Setúbal na área
da  Engenharia  Eletrotécnica.
Amante  da  fotografia  e  da
Natureza  desde  jovem,  foi  a
proximidade  à  diversidade
ornitológica  na  Serra  da
Arrábida e no Estuário do Sado
que nele despoletou uma forte
curiosidade  em  explorar  o
mundo do Birdwatching na sua
vertente  fotográfica.  O
conhecimento  e  experiência
adquiridos ao longo de mais de
15  anos  de  dedicação  à
fotografia  de Natureza levou-o
a alargar o seu interesse para
além das aves, aspeto que fica
patente  nesta  exposição  em
que contribui com trabalhos de
registo  fotográfico  da
Biodiversidade  do  IPS  de
forma mais abrangente.
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