EVOA considerado um dos melhores centros de interpretação em
zonas húmidas do mundo

O EVOA foi no passado dia 9 de novembro reconhecido como um dos melhores centros de
interpretação em zonas húmidas do mundo. O prémio foi entregue na 14ª Reunião da
Conferência das Partes Contratantes da Convenção de Ramsar sobre Zonas Húmidas, conhecida
como Ramsar COP14, a decorrer em Genebra, Suíça, tendo o EVOA sido selecionado por um
painel internacional de profissionais altamente reconhecidos nesta área.
Os juízes ficaram particularmente impressionados com a acessibilidade do EVOA, incluindo não
apenas a mobilidade, mas também com a ampla gama de idiomas que usa na sua
comunicação", diz Chris Rostron, diretor do WLI entidade líder do processo: "O centro atende
desde o jardim de infância até adultos e oferece a todos uma rica experiência baseada na
ciência."
O EVOA disponibiliza diversas atividades de observação de aves, com sessões ou passeios
privados e em grupo, seguindo as marés ou mesmo à noite (incluindo uma atividade de ciência
cidadã, que pretende contar corujas à noite), workshops e pequenos eventos, incluindo
atividades culturais.
Para a Companhia das Lezírias a atribuição deste prémio ao EVOA, uma das suas áreas, é o
reconhecimento de 10 longos anos de dedicação e investimento e do compromisso constante
de consciencializar os visitantes relativamente à importância do Estuário do Tejo para as aves e
para as pessoas, esperando que este galardão fomente uma crescente consciencialização dos
cidadãos para as questões ambientais, em particular para a problemática da água, e ao mesmo
tempo sirva de incentivo para captar mais visitantes, tanto nacionais como internacionais, e
sobretudo a comunidade escolar, para um espaço emblemático em termos de natureza e
biodiversidade, mesmo às portas de Lisboa.
Com uma atividade cada vez mais focada na sustentabilidade – lema que tem vindo a aplicar
em todas as áreas de atuação – a Companhia das Lezírias tem incentivado a investigação e
conservação, apoiando os mais diversos projetos nacionais, europeus e globais, procurando
integrar e partilhar conhecimentos, experiências e saberes na busca das melhores práticas de
preservação e dinamização ambiental.
O Star Wetland Center Award é uma nova iniciativa para reconhecer as melhores práticas em
ecoturismo e educação em zonas húmidas. É coordenado pela Wetland Link International (WLI),

uma rede internacional de apoio para todos os que colaboram nos mais de 300 centros de
interpretação situados em zonas húmidas espalhadas pelo mundo, ao longo das diversas rotas
migratórias das aves.

