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Barreiro - Na abertura do Seminário Técnico do Projeto Biodiscoveries

«Mata da Machada tem um significado muito especial para a cidade»

afirmou Luís Bravo

“Hoje, a Mata da Machada tem um

significado muito especial para a

cidade. Passam por aqui muitas

centenas de crianças por ano nas ações

de dinamização do centro educação

ambiental, as escolas estão envolvidas,

as famílias estão mais envolvidas, o

próprio tecido empresarial está mais

envolvido (ações de responsabilidade

social), e por isso é justo dizer que muito

foi feito nesta ultima década, e é uma

valência que efectivamente tem vindo a

ganhar atração no Barreiro”, sublinhou Luís Bravo, vereador da Câmara Municipal do

Barreiro, esta manhã, na abertura do Seminário Técnico do Projeto Biodiscoveries..

O Seminário Técnico do Projeto Biodiscoveries (financiado pelo Programa LIFE) subordinado

ao tema «Espécies Invasoras» está a decorrer, hoje, no Centro de Educação Ambiental da

Mata Nacional da Machada e Sapal do Rio Coina.

Controlar de forma eficaz, a invasão de espécies exóticas 

Na abertura dos trabalhos, o Vereador Luís Bravo, responsável pelo CEA, referiu que – “este

é o primeiro de 8 seminários técnicos que terão lugar ao longo de todo o projeto (2

seminários anuais), em que serão debatidos diferentes temas relacionados com o projeto

Life, que como sabem, terá como objetivo controlar de forma eficaz, a invasão de espécies

exóticas nos dois espaços que constituem a Reserva Natural Local da Sapal do rio Coina e

Mata da Machada”.

Transformar cada munícipe num agente de controlo de espécies exóticas

“O que é único nesta iniciativa, e o que no meu entender o diferencia das tradicionais

abordagens, está associado ao envolvimento que queremos atingir dentro da comunidade

local” – sublinhou o autarca.

Luis Bravo, salientou que – “optando por um programa de intervenção com uma componente

pública e forte apoio em programas de voluntariado que permitem transformar cada

munícipe num agente de controlo de espécies exóticas”.

Aproximar a população destas áreas

“Como sabem, a Mata da Machada e o Sapal do rio Coina são dois espaços naturais de

enorme riqueza ao nível da biodiversidade. Apesar da gestão da Mata da Machada ser da

responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a autarquia

tem desenvolvido diversas ações que têm como objetivo proteger, valorizar e aproximar a

população destas áreas” – referiu o Vereador responsável pelo CEA.

Reabilitação do património ambiental do Barreiro

.

“O esforço que tem sido realizado na última década por esta equipa, seja pelos responsáveis

do pelouro do ambiente, mas sobretudo pelos técnicos que incorporaram de uma forma

fantástica esta noção de reabilitação do património ambiental do Barreiro, tem sido algo

verdadeiramente de assinalar”- afirmou Luis Bravo.

Uma valência que tem vindo a ganhar atração no Barreiro

“Hoje, a Mata da Machada tem um significado muito especial para a cidade. Passam por aqui

muitas centenas de crianças por ano nas ações de dinamização do centro educação

ambiental, as escolas estão envolvidas, as famílias estão mais envolvidas, o próprio tecido

empresarial está mais envolvido (ações de responsabilidade social), e por isso é justo dizer

que muito foi feito nesta ultima década, e é uma valência que efectivamente tem vindo a

ganhar atração no Barreiro”, disse o autarca.

Distinção «Rosto do Ano» na área do Ambiente

“Isto aliás é o que tem vindo a ser reconhecido publicamente, através de prémios nacionais

para sustentabilidade, como foi recentemente aquando da criação da reserva local, ou

ainda esta semana pela distinção de um prémio local, exactamente por este programa Life” ,

referiu Luis Bravo, numa referência à Distinção «Rosto do Ano» na área do Ambiente

atribuída pela imprensa regional.

Valerá muito mais para as gerações futuras.

“De qualquer forma, o nosso maior prémio é o reconhecimento que vemos todos os dias na
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