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Restauro de Ecossistemas

Dia 11 de Maio a Montis juntou-se ao Life Biodiscoveries na Mata Nacional da
Machada na organização de um seminário sobre o restauro de ecossistemas no
âmbito do projeto do Fundo Recomeçar - Santa Casa Misericórdia de Lisboa.

A sessão de palestras, que foi transmitida em directo pela Câmara Municipal do
Barreiro (parte 1, parte 2), contou com a presença de 8 oradores que apresentaram os
projectos em que estiveram/estão envolvidos no âmbito do restauro de ecossistemas
e cerca de 33 participantes incluindo voluntários de longa duração no âmbito do
projeto LIFE Volunteer Escapes (LIFE17 ESC/PT/003). A sessão foi aberta pelo
vereador Bruno Vitorino da Divisão de Sustentabilidade Ambiental e E ciência
Energética da CMB.
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Alice Nunes - Rede Portuguesa de Restauro Ecológico

Jorge Neves - Projecto para Monte Redondo
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Jóni Vieira Montis: um novo destino para um mar de giestas

Mauro Hilário - Life Biodiscoveries:
Renaturalização da Ribeira do Zebro

Ficando a faltar a fotogra a da apresentação do Akli Benali sobre o Projecto para
Álvares, focado na gestão de território e controlo da extensão de fogos orestais.
Após o almoço, seguimos com o programa para a tarde, com uma visita à Mata da
Machada, falando das intervenções que têm sido feitas na zona em relação às
espécies invasoras existentes na área, nomeadamente nas 4 espécies de acácias que
se viram ao longo do passeio.
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Para o controlo das invasoras o projecto Life Biodiscoveries centra-se no descasque
das acácias incentivando os visitantes da Mata a fazerem o descasque de alguns dos
indivíduos das espécies, atribuindo talhões aos mais interessados. Cada talhão ca à
responsabilidade de quem o adquiriu para o descasque continuo das invasoras que
nele se encontram. Ao longo do percurso observámos ainda as estruturas de
paliçadas e barreiras que são colocadas no leito da Ribeira do Zebro para retenção de
sedimentos e água quando a ribeira enche.
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controlo das invasoras da Mata.
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Um muito obrigada a todos os da equipa do Life Biodiscoveries e da Câmara
Municipal do Barreiro pela organização e recepção, e a todos os participantes deste
seminário.

Actividade realizada no âmbito do Fundo Recomeçar da Santa Casa da Misericórdia.
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DOMINGO, MAIO 26, 2019
SEMINÁRIO "RESTAURO DE ECOSSITEMAS"

Introduza o seu comentário...

Contactos
montisacn@gmail.com
+351 232 774 040
Facebook
Instagram

Mensagens populares
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É este o Programa da Festa da Montis nos dias 28 e 29 de Março de 2020
Dias 28 e 29 de Março de 2020 vamos celebrar o sexto aniversário da
MONTIS (criada a 23/03/2014), num m-de-semana preenchido
dedicado aos sócios que se quer de convívio, prestação de contas e
actividades relacionadas com o mundo natural.

…

Salamandras pelas propriedades
Na ultima semana de Fevereiro, dia 27, estivemos por Cerdeirinha com os
voluntários de longa duração do projecto LIFE VOLUNTEER ESCAPES para
se fazer uma pequena pausa da época de plantações e dar continuidade à
nossa gestão na propriedade.

…

Falar claro
Raramente a Montis fala do que se faz internamente, mas neste caso
achei que valia a pena agradecer à Cristina e fazer alguns comentários.
Fizemos, ontem e hoje, um curso muito intensivo para a equipa técnica da
Montis, e mais algumas pessoas que quiseram e tinham possibilidade,

…
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O que por cá se passou em Fevereiro
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Fevereiro 2020 Aderno na Mata Nacional do Bussaco
A MONTIS tem neste momento 474 sócios e gere 178 ha correspondentes a
24 propriedades no Centro de Portugal, tendo em vista a conservação da
natureza e a valorização da biodiversidade.

…
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