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Voluntários colaboram no controlo de invasoras na
Machada

A Câmara Municipal do Barreiro vai avançar com um projecto de combate às

espécies invasoras da Mata da Machada e Sapal do Coina. Este projecto conta

com a participação de voluntários em todas as intervenções. Henrique Santos,

responsável pela gestão do projecto, explica que o “grande objectivo” é a

criação de “áreas de intervenção” em que “o grupo de voluntários” é o

responsável “pelo combate às invasoras”.

Henrique Santos considera que a característica distintiva deste programa é a integração

do voluntariado, com a participação das escolas, reformados, coletividades ou empresas,

numa zona que foi classif icada como Reserva Natural Local. Bruno Vitorino, vereador com

a pasta do ambiente na Câmara Municipal do Barreiro, defende que este deve ser um

“esforço colectivo”, onde todos têm responsabilidades. O vereador valoriza “os

muitos barreirenses envolvidos emocionalmente” com o espaço da reserva

natural local.

 

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto de Carvalho, lembra o

trabalho continuado que o município tem desenvolvido e que conduziu à classif icação

como reserva natural local. O autarca refere que actualmente “se generaliza o

respeito pelo verde”, sendo cada vez mais importante a “preservação destas

zonas”. O executivo camarário acrescenta que “quem participa” f ica “mais

sensibilizado” para os problemas.

 

Numa primeira fase, e nas áreas em que a invasão é mais agressiva, vai haver uma

intervenção técnica. O projeto prevê ainda trabalhos de restauro de ecossistemas

hidrófilos, e a expansão da mata ripícola, a par de, numa fase mais adiantada do projeto,

ter lugar uma experiência de controlo de invasoras com recurso a pastoreio dirigido. As

acácias e os chorões são os maiores infestantes dos 380 hectares da Mata Nacional da

Machada e os 160 hectares do Sapal do Rio Coina, que representam uma área de 22% do

concelho.

 

Este projecto está orçado em cerca de 1,3 milhões de euros, sendo cofinanciado em 50

por cento pela União Europeia. O responsável pela gestão do projecto revela que os

“gastos com pessoal”, em toda a organização do projecto, “ são aproximadamente

800 mil euros”.
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