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Barreiro Ja envolvemos mais de 2220 voluntarios numero muito significativo - Seminario Bi - Rostos On-line
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Barreiro - «Já envolvemos mais de 2220 voluntários – número muito
significativo»
Seminário Biodiversidade no Centro de Educação Ambiental reuniu 41
pessoas
Estamos quase a meio do nosso projeto
Life Biodiscoveries [de cinco anos]”,
afirmou o Vereador da Câmara Municipal
do Barreiro (CMB), responsável pelo CEA,
Bruno Vitorino, que abriu os trabalhos.
O objetivo do projeto, coordenado pelo
arquiteto Henrique Pereira dos Santos, é
o “controlo de espécies Invasoras” –
chorão e acácias. “Já envolvemos mais
de 2220 voluntários – número muito
significativo”, entre particulares e
grupos de empresas, disse.
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O Seminário Técnico “Biodiversidade
Daqui”, do Projeto Biodiscoveries, que teve lugar no Centro de Educação Ambiental (CEA) da
Mata da Machada e Sapal do Rio Coina, no passado sábado, dia 15 de outubro, reuniu 41
pessoas, entre sete oradores, especialistas na área da biologia.
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“Estamos quase a meio do nosso projeto Life Biodiscoveries [de cinco anos]”, afirmou o
Vereador da Câmara Municipal do Barreiro (CMB), responsável pelo CEA, Bruno Vitorino, que
abriu os trabalhos. O objetivo do projeto, coordenado pelo arquiteto Henrique Pereira dos
Santos, é o “controlo de espécies Invasoras” – chorão e acácias. “Já envolvemos mais de
2220 voluntários – número muito significativo”, entre particulares e grupos de empresas,
disse.
Depois de uma primeira parte da sessão realizada em sala, os participantes da iniciativa –
voluntários ou especialistas das várias entidades com as quais a CMB colabora e professores
de biologia – realizaram um périplo pelos talhões, explicando-se as técnicas adotadas,
avaliando e confrontando com outras aplicadas noutros projetos ou países. Houve lugar,
conforme salientou o responsável, para “troca de experiências e discutir o futuro”.
Esta iniciativa “pretendia fazer a avalização do Projeto Biodiscoveries nas suas diferentes
componentes”. “Estamos satisfeitos com o que conseguimos envolver da sociedade
barreirense – temos ganho as pessoas para a causa”, sublinhou.
Este Seminário Técnico, no âmbito do Projeto Biodiscoveries (financiado pelo Programa
LIFE), foi promovido pela CMB.
Fonte - CMB
Recomendar António Sousa Pereira e 73 outras pessoas recomendam isto.
PUB.
18.10.2016 - 18:02

É falta de educação não
responder às perguntas ou não
cumprir o que se promete
Por Nuno Cavaco
Moita

imprimir

O Barreiro está um pouco mais
pobre!
Por Nuno Banza
Barreiro

BASTIDORES
PS Barreiro vai realizar uma
Gala Comemorativa da «maior
vitória»
Contará com a presença de
Carlos César e Ana Catarina
Mendes
Almada - Nuno Magalhães,
deputado eleito pelo círculo de
Setúbal
Visitou o Centro Social e
Paroquial Nossa Senhora da
Conceição na Costa da Ca
Direcção da Organização
Regional de Setúbal do PCP
Convoca 10ª Assembleia da
Organização Regional para 24
de Fevereiro de 2019

Partilhar:
PUB.

Redução do IMI no Barreiro
Aprovada proposta do PSD
Encontro de socialistas de todo
o distrito de Setúbal
Grande comitiva nas Festas da
Moita

PUB.

comentários
Seja o primeiro a comentar esta notícia.

envie o seu comentário
CONVERSAS DE 2 MINUTOS
Barreiro – Alfaiate Borges com
92 anos
«Os fatos portugueses são os

http://www.rostos.pt/inicio2.asp?mostra=2&cronica=26000475

PUB.

1/5

