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Barreiro: Autarquia assinala

Dia da Árvore na Mata da

Machada

No sábado, 21 de março, a Câmara Municipal do Barreiro, através do

CEA – Centro de Educação Ambiental, assinalou o Dia da Árvore com
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uma ação de voluntariado à qual se associaram 101 pessoas, quer a

título individual, quer em grupo.

No âmbito desta ação, em que os participantes começaram por receber

formação e só depois saíram para o terreno com o objetivo de arrancar

chorão-da-praia ou experimentar o descasque da acácia, a Autarquia

alertou para o perigo que as espécies exóticas invasoras representam

para a floresta autóctone.

Nesta iniciativa, realizada no âmbito do Projeto Biodiscoveries,

cofinanciado pelo Programa LIFE, estiveram envolvidos o agrupamento

de escuteiros 253, do Seixal, o grupo do movimento Ayudh e a Escola

do Mato.
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