Seminário Responsabilidade Social e Voluntariado Empresarial
No próximo dia 7 de fevereiro, a Câmara Municipal do Barreiro, no âmbito do
Projeto LIFE Biodiscoveries, apresenta o Seminário dedicado ao tema da
Responsabilidade Social e Voluntariado Empresarial.
Este seminário tem por objetivo reunir entidades com experiência nestas
áreas, para uma troca de conhecimento sobre a matéria, assim como
promover um espaço de reflexão sobre o trabalho voluntário que tem sido
feito, até ao momento, no Projeto Life Biodiscoveries.
Para informações e /ou inscrições, poderá contactar a Linha Verde (gratuita)
800 912 070 ou o email life.biodiscoveries@cm-barreiro.pt
O programa da iniciativa será o seguinte:
09:15 Receção aos participantes
09:30 Boas-vindas pelo Vereador da CMB, Bruno Vitorino
9:45 Grace e o Voluntariado Corporativo - Paula Miranda, GRACE
10:15 Missão 2050: Zero Missões – Susana Couvaneiro, DHL Express
10:35 O Caminho da Suavidade – Jóni Vieira, Associação Montis

11:35 As Empresas e o Voluntariado – Elisabete Serra, Sair da
Casca
11.55 LIFE Biodiscoveries: onde já chegámos - CMB

10:55 Coffee-break
11:15 A Apoiar a Comunidade e a fazer cada vez Mais e Melhor – Joaquim
Caetano, Fundação Montepio

12:30 Almoço
14:00 Passeio na Mata da Machada para observação dos
resultados do projeto (duração aproximada: 1h)

Networking com projeto LIFE Berlengas
O Projeto LIFE Biodiscoveries participou, de 9 a 16 de janeiro, numa semana
de trabalho de campo do Projeto LIFE Berlengas, com o objetivo de cruzar e
partilhar saber e experiências entre os projetos.
Durante este período foram desenvolvidas várias tarefas, com intervenções
quer a nível da flora quer a nível da fauna, entre as quais o controlo do
chorão através do arranque nas encostas da ilha.
A morfologia dos terrenos, distinta da existente na Reserva Natural Local do
Barreiro (RNL), faz com que as técnicas usadas pelos projetos para o controlo
do chorão sejam diferentes. Assim na RNL esta espécie é arrancada, uma vez
que o solo é arenoso e sem grande inclinação. Já nas Berlengas, verificam-se
escarpas e significativos graus de inclinação, o que dificulta a sua remoção.
Nesta ilha as manchas de chorão têm uma raiz mais robusta, formando
tapetes mais densos. Torna-se então necessário formar “rolos”.
Em ambos os projetos, apesar das diferenças paisagísticas e logísticas, o
sucesso no combate ao chorão é visível. Mais de 80% dos 4 hectares de

chorão nas Berlengas e mais de 95% dos 25 hectares na Mata da
Machada e Sapal do Rio Coina foram removidos.
A experiência enriqueceu os conhecimentos de ambos os lados,
não só a nível do voluntariado, mas também a nível de controlo
de espécies invasoras.

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui.
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