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Voluntários combatem espécies invasoras na Mata da
Machada

O centro de educação

ambiental (CEA) localizado na

Mata Nacional da Machada

dinamizou uma ação de

voluntariado destinada ao

arranque de chorões, uma das

espécies invasoras existentes

neste espaço da reserva

natural local, que integra,

igualmente, o Sapal do Rio

Coina. Esta acção de limpeza

está enquadrada no projecto

Biodiscoveries que é visto por

Bruno Vitorino como algo de

“extrema importância para

estas áreas naturais”.

O vereador responsável pelo centro de educação ambiental da Câmara Municipal do

Barreiro acrescenta que só com o “contributo de todos” é “possível chegar ao

controlo das espécies invasoras”. O autarca lembra os esforços que a câmara tem

desenvolvido junto da entidade gestora, Instituto de Conservação Natureza e Florestas

(ICNF), para que a área do parque aventura, “há muito abandonada”, seja “gerida

pela entidade responsável”.

 

O vereador revela que o CEA está a trabalhar num “protocolo com o ICNF”, que prevê

a “cedência de vários edifícios”, de forma que seja “possível recuperá-los”, e

“pô-los ao serviço das pessoas”. Esta ação de limpeza está inserida no projeto

Biodiscoveries, em desenvolvimento por parte da Câmara Municipal do Barreiro. Nesta

ação de voluntariado, que marca o arranque do projeto participaram três dezenas de

voluntários a título individual e sete dezenas de escuteiros.
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