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Barreiro - Apresentação Pública do Projeto 

CONTROLO DE ESPÉCIES INVASORAS ATRÁVES DA PARTICIPAÇÃO

PÚBLICA

“Temos história no Concelho ao nível do

voluntariado. Este é a chave para o

sucesso do projeto” disse Bruno Vitorino

De acordo com Henrique Pereira dos

Santos, o Life Biosdiscoveries é um

projecto para cinco anos que tem como

objetivo - primeiro e estruturante - o

combate às espécies invasoras da Mata

da Machada e Sapal do Coina. A

característica distintiva do projecto é a

integração do voluntariado que procura criar laços duradouros entre as pessoas e o

combate às invasoras.

O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto de Carvalho, e o Vereador

Bruno Vitorino, com responsabilidade na gestão do Centro de Educação Ambiental (CEA),

apresentaram, ontem, 18 de setembro, publicamente, o projeto BIODISCOVERIES

(financiado pelo programa LIFE). O facto de se constituir como mais um passo na

valorização ambiental do Concelho e o envolvimento das pessoas na construção de soluções

comuns foram aspetos salientados por ambos.

Na abertura da Sessão, o Presidente da Câmara Municipal lembrou o trabalho continuado

que o Município tem desenvolvido e que conduziu à classificação (da Mata Nacional da

Machada e do Sapal do Rio Coina) como Reserva Natural Local. Valorizando estas

importantes estruturas verdes do Concelho do Barreiro, o Autarca disse considerar que se

tem vindo a ‘ganhar’ a sensibilidade da população para estes espaços. “Penso que hoje se

generaliza o respeito pelo verde e que a importância destas zonas é crescente, associada,

naturalmente, às outras zonas ribeirinhas do Concelho”. Encontrar as melhores soluções

para servir a sociedade foi outra das atitudes salientadas por Carlos Humberto de Carvalho

que referiu “quem participa, quem faz, fica mais desperto para os problemas, fica mais

sensibilizado”. 

A terminar, enfatizou que “Ambiente e Participação são indissociáveis da cidade que

queremos construir”.

A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

A apresentação do Biodiscoveries coube a Henrique Pereira dos Santos. Licenciado em

Arquitetura Paisagista, este especialista ao nível do ordenamento e gestão em áreas de

conservação de natureza, foi o consultor com responsabilidades na elaboração da

candidatura ao programa LIFE+ e é o responsável pela Gestão do Projeto. 

De acordo com Henrique Pereira dos Santos, o Life Biosdiscoveries é um projecto para cinco

anos que tem como objetivo - primeiro e estruturante - o combate às espécies invasoras da

Mata da Machada e Sapal do Coina. A característica distintiva do projecto é a integração

do voluntariado que procura criar laços duradouros entre as pessoas e o combate às

invasoras.

“Trata-se de um projecto com um custo estimado de mais de um milhão e trezentos mil

euros, comparticipados em 50% pela União Europeia, através do programa LIFE. Quase 800

mil euros são gastos com pessoal, incluindo uma equipa de quatro pessoas a tempo inteiro na

Mata, e responsáveis pela comunicação e sensibilização, pela mobilização de grupos de

voluntários e pelo apoio à organização do trabalho dos voluntários”.

A Conservação da Biodiversidade – disse – “é um problema nosso. Só pode ser resolvido com

todos”.

Nuno Cabrita, formado em Engenharia Florestal, é um dos técnicos que integra o projeto

Biodiscoveries, ficando responsável pela Coordenação Técnica do mesmo. Na sessão

caracterizou os 380 hectares da Mata Nacional da Machada e os 160 hectares do Sapal do

Rio Coina, permitindo que a assistência ficasse a conhecer o levantamento sobre a

biodiversidade de fauna e flora já realizada, bem como os limites do território onde a

concentração de infestantes – acácias e chorões – é dominante.

Cátia Correia, licenciada em Engenharia do Ambiente, e responsável pela questão

Voluntariado – ferramenta para o sucesso do projeto – falou sobre a forma como tenciona

mobilizar e coordenar os voluntários.

O voluntariado é uma ‘peça-chave’ do projeto se tivermos em conta que o problema das

espécies invasoras precisa de persistência, ao longo do tempo, para que possa ter efeitos

duradouros. Neste sentido, foram especificados os diferentes públicos-alvo a que o

Biodiscoveries se dirige, prioritariamente. São eles, escolas, reformados, coletividades

(incluindo o movimento escutista, por exemplo) e empresas. Obviamente que a população em

geral também é um dos destinatários do projeto. Motivar uma adesão mais consistente ao

projecto, através da adoção de áreas de intervenção nas quais o grupo de voluntários se
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Faltam 108 médicos para dar

resposta às necessidades no

Litoral Alentejano 

António Costa encontro com

militantes do Distrito de

Setúbal

APRESENTA AGENDA PARA A

DÉCADA E PROPOSTAS DE

ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

DE ESTADO 

Trabalhadores da Segurança

Soc ial na ‘inatividade’

dos quais perto de 90 são dos

serviços distritais de Setúbal 

Partido Soc ialista do Barreiro

Gestão dos TCB merece muito

mais do que palavras 

Bruno Vitorino deputado do

PSD Setúbal lamenta que

presidente da ARS 

destaque aspectos negativos

do Centro Hospitalar

Barreiro/Montijo em vez 

CONVERSAS DE 2 MINUTOS

Assoc iação de Karaté do

Distrito de Setúbal 

Envolve 10 c lubes e cerca de

300 atletas 

Márc ia actuou pela primeira

vez no Barreiro

«O Barreiro tem um público

fofinho» 

ENTREVISTA

Carlos Moreira, Presidente da

União de Freguesias do Alto do

Seixalinho, Santo André e

Verderena

«Existem bastantes problemas

soc iais. Existem 

Região de Setúbal – João Costa

Chefe Regional do escutismo

católico.

«Temos um enorme amor ao

escutismo e à sua missão e

acreditamos que podemos a 

Vítor Santa Bárbara, a paixão

pelo Teatro de Marionetas 

«Gostava de abrir uma escola

de Marionetas no Barreiro»

AS EMPRESAS

Taxa de desemprego no

Distrito de Setúbal 

Registou um valor de 16,5%,

sendo 60.424 os

desempregados inscritos

. Taxa de desemprego dim 

Projectos da Lisnave em

Almada avaliados em 1200

milhões de euros

Jac into Pereira da Baía do

Tejo ao jornal «Sol» estão em

curso negoc iações 

DESPORTO

Barreiro - Equipa do GDR «Os

Leças» Taekwondo 

No Torneio Amizade na Nazaré

conquista 9 Pódios 

Passeio de S. Silvestre em BTT

no Barreiro

Pretende este ano alcançar o

responsabiliza pelo combate às invasoras, a longo prazo, é o grande objetivo. 

Numa primeira fase, e nas áreas em que a invasão é mais agressiva, haverá uma intervenção

técnica. Foi salientado, igualmente, que os voluntários terão sempre o apoio técnico da

equipa de campo do projecto, para além do apoio organizacional que também está previsto.

Complementarmente, o projecto prevê trabalhos de restauro de ecossistemas hidrófilos, na

Mata Nacional da Machada, e a expansão da mata ripícola no Sapal do Coina, a par de, numa

fase mais adiantada do projeto, ter lugar uma experiência de controlo de invasoras com

recurso a pastoreio dirigido.

Esta sessão pública contou também com a intervenção do Arquiteto Ricardo Espírito Santo a

exercer funções no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – ICNF e que

apresentou a ‘Bolsa de Voluntariado’ deste organismo público.

Sobre o projeto LIFE e a área protegida como instrumentos de dinamização do Concelho

falou, a encerrar os trabalhos, o Vereador Bruno Vitorino. Caracterizando a Mata e o Sapal

enquanto áreas de grande valor, do ponto de vista ecológico, histórico, social e

paisagístico, que representam cerca de 22% da área total do Concelho, Bruno Vitorino

realçou que a sua grande preocupação enquanto eleito prende-se com os cidadãos. “As

nossas preocupações com os cidadãos são de transmitir estes valores e, nos gestos do dia-

a-dia, ajudar a transformar o ambiente”.

Alertar para a necessidade de conservação dos nossos valores naturais é uma estratégia e

um fator de desenvolvimento do Concelho. “Este esforço tem de ser de todos. Tem de ser

coletivo”, disse, salientando que “felizmente já há muitos barreirenses envolvidos

emocionalmente com o espaço da nossa Reserva Natural Local”. 

Para estes e para todos os outros, fica o apelo. Inscreva-se, Participe!

Para o efeito ligue 21 206 80 41 - 800 205 681 - ou adira em life.biodiscoveries@cm-

barreiro.pt

Próximas ações no âmbito do Biodiscoveries: Subida do Rio Coina (9ª edição) agendada para

4 de outubro, pelas 9h30, e Ação de Voluntariado na Mata da Machada, a 11 de outubro,

entre as 9h00 e as 13h00. 
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Baía do Tejo acolheu

lançamento do Barreiro Rocks

2014
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Moita - Vítor Cabral, dirigente
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Na Festa do Desporto

«Homenagem a um homem

maior do Desporto do
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Secretário de Estado sobre
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Barreiro
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Registou aumento de custos
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Montijo 

A hipocrisia e o populismo de

um Partido Soc ialista nada

democrático 
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Por Nuno Migue 

Uma c idade de portas abertas

para os jovens casais que
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Por José Bastos 

Montijo 
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Barreiro 
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mundo»

Por Susana Jones
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Por Henrique Silva
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Por Nuno Santa Clara
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?

Por Eduardo Cabrita

Barreiro 

Factos sobre a água para

consumo humano – Parte 9

Por David Cabanas

Barreiro 
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Barreiro - Carlos Rosado,

presidente da Direcção do

Centro Soc ial de Santo

António

Situações graves levam a

pedido de demissão da

Direcção 

Conselho Local de Ação Soc ial

do Barreiro

Rede Soc ial reúne a 4 de

dezembro 2014 

Barreiro «A Vem Vencer» e o

«Mundo dos Avós»

Celebraram protocolo de

colaboração 

SDUB «Os Franceses» Barreiro

Assembleia Geral analisa

orçamento de ação para o ano

de 2015 

Moto Clube do Barreiro
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Apresentação do livro «O

Pianista e a Cantora» 
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Voando sobre o Barreiro rumo

ao Montijo

Diversas passagens sobre a

c idade 
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Na Fonte da Prata – Moita

Projecto Solidário conta com

apoio de Márc ia

POESIA

Neste sonhar acordado

Por Jorge Fagundes 

Barreiro 

Despedidas

Ricardo Bernardes

Montijo 

Poesia

Por Maria Jorgete Teixeira

Barreiro 

ARTES

Arte Viva Companhia de

Teatro do Barreiro

Apresenta no Teatro Munic ipal

a peça «Baú de Estórias» 

No Barreiro 

SALÃO ANUAL ARTESFERA 2014

AGENDA

BARREIRO - AMAC

AGENDA de Dezembro 2014

Auditório Munic ipal Augusto

Cabrita - Barreiro

«Os Maias» de João Botelho 

Espetáculo de Rita Guerra 

Intitulado «Uma noite no

Barreiro» 

EUROPA

Cancro causa uma em cada

quatro mortes na União

Europeia 

Aquisição de nac ionalidade na

União Europeia 
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