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O QUE É O C.I.S.A.?
Boticas conta agora com um centro de referência em edu-
cação ambiental: O Centro de Interpretação e Sensibiliza-
ção Ambiental (C.I.S.A.).

Localizado no Boticas Parque, este local pretende tam-
bém ser um espaço lúdico e pe dagógico que, além de 
apresentar algumas espécies e ecossistemas da região, 
promove jogos interativos para o público jovem e não só, 

turísticas e ambientais do parque. O C.I.S.A. surge como 
parte do “Plano de Compensação de Flora e Fauna” ela-
borado pela Iberdrola, com a tutela da Agência Portuguesa 
de Ambiente (APA), que tem como objetivo compensar os 
efeitos da construção do Sistema Eletroprodutor do Tâme-
ga (SET) nos ecossistemas.

DIVIRTA-SE ENQUANTO 
APRENDE:
O objetivo do C.I.S.A. é, principalmente, a divulgação cien-

-
ritifera), uma vez que uma das principais medidas de com-
pensação da Iberdrola foi criar um Centro de Reprodução 

próprio Boticas Parque.

Aproveitando a criação do espaço, foram acrescentadas 
informações de mais duas espécies presentes na região 

caso da Toupeira- de-Água (Galemys pyrenaicus) e a Bor-

sobre as medidas que foram desenvolvidas para preservar 

-
que que, inicialmente, funcionou como viveiro de plantas, 
depois como centro de criação de trutas para a região, 
constituindo-se, mais recentemente, como um pólo dina-
mizador de promoção do turismo e da natureza.

Por último, descubra o SET, construído pela Iberdrola (pro-
-

do por três barragens (Alto Tâmega, Daivões e Gouvães), 
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MEXILHÃO-DE-RIO

uma espécie ameaçada que precisa, para a sua so-

-

primeira fase de desenvolvimento.

Esta espécie marca presença nesta região, nomea-
damente, em alguns locais do rio Beça.

vive, graças à forma como se alimenta. Durante a 
-

da sua biodiversidade.

BORBOLETA AZUL

sendo  esta planta a primeira refeição das suas lar-

dentro do seu formigueiro, até ao verão seguinte.

borboleta-azul. A descaracterização dos solos faz 
com que as espécies que fazem parte do ciclo de 

nestas zonas, inviabilizando a sua preservação. Esta 
espécie foi sinalizada em alguns locais da região.

TOUPEIRA-DE-ÁGUA

-

anos, causada, principalmente, pela degradação 
-

Esta espécie é considerada como um “bio-indica-

-

AS NOSSAS ESTRELAS


