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DIVULGAR CIÊNCIA 
 
 

      Ajuda a melhorar a educação  
      Desmistifica crenças e conceitos errados 
      Desenvolve o espírito crítico 
      Aumenta o respeito pela investigação e pelos seus      

promotores 
     Devolve à sociedade o investimento efectuado na 

investigação 
     Pode promover novos projectos e aplicações 

tecnológicas  
 



 

Então afinal o que é um cogumelo? 

O corpo frutífero de um fungo, que resulta da sua reprodução 
sexuada  e libertará esporos que originarão outros fungos 



 

ACÇÕES ANTERIORES 



OBJECTIVOS 
Micologia - importante para conservação e manutenção dos ecossistemas.  
Os cogumelos fazem parte do imaginário colectivo das sociedades, desde 
as histórias de fadas até à gastronomia gourmet e estão associados alguns 
mitos e lendas. 

INFORMAR 

DESMISTIFICAR 

ALERTAR 

PROMOVER O CONHECIMENTO 



 Produção de um conjunto de conteúdos audiovisuais para serem 
difundidos pelos meios de comunicação social. 

 
 
               
 
 
 
 
 

Biologia, ecologia e usos diversos dos fungos produtores de 
cogumelos. 

ACÇÕES 

RIGOR CIENTÍFICO  
 
         Interactividade  

Linguagem acessível 
 
  Carácter lúdico 



IMPRENSA ESCRITA 

Contributo  
para o 

desenvolvimento 
do Alentejo 

Desde 
2008 

Semanário  + 10.000 exemp. 

Todo o Alentejo 
GRATUÍTO 



PORTAIS - WEB SITES 

Criado em Março de 2000 
É uma referência na área do 

ambiente e gestão de recursos 
naturais – Português 

1 600 000 visualizações 
mensais 

Portal ambiental de maior 
tráfego da Europa 





 

RÁDIO e TELEVISÃO 

Entrevista 
 para a Radio Sim 

Outono 2011 



PRESENCIAL 

Biologia no Verão 

Ocupação 
de jovens 
nas Férias 

Semana C&T 2011 



 

RESULTADOS 

Portal Naturlink -  44.671 visualizações entre 15 de Abril de 2011 e 30 de 
Abril de 2012 dos conteúdos produzidos no MOC. 
 

Maior interesse da população sobre a temática dos cogumelos 
(diversos contactos de escolas, estudantes, etc querendo saber 
mais sobre cogumelos) 
 
Tomada de consciência da enorme variedade de cogumelos e do 
seu papel nos ecossistemas 
 
Contactos para esclarecer questões sobre cogumelos (perguntas e 
envio de fotos) 
 
Contactos visando a produção de cogumelos para consumo 
 
 



 

Contudo nunca é demais 
esclarecer… 

 
 
      Os cogumelos não são plantas (vegetais) 

      Apenas a identificação da espécie de fungo constitui um 
critério seguro para avaliar a comestibilidade de um cogumelo 

      Nem todos os cogumelos são decompositores 

      A identificação de fungos produtores de cogumelos é uma 
tarefa especializada e que requer anos de experiência 

      Nenhum cogumelo é fatal por contacto cutâneo 

 

 



Mistérios por desvendar… 

Porque existem cogumelos com cores e odores 
tão diversos? 
 
 



 

ATRACÇÃO 
A cor e odor atraem potenciais dispersores de esporos 

A cor de carne podre ou de dejectos, a 

par de um odor análogo, atrai moscas e 

varejas que consomem o cogumelo.  

Os esporos serão depositados num 

local rico em matéria orgânica e 

germinarão facilmente.  



FUTURO 
Estes passos encaminham-nos para que o 

Terceiro Reino deixe de ser um grupo esquecido 
e passe a ser considerado de igual importância, a 
diversos níveis,  ao Reino dos Animais e ao Reino 

das Plantas 




