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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.
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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.
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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.
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“Temos história no Concelho ao nível do
voluntariado. Este é a chave para o
sucesso do projeto” disse Bruno Vitorino

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”.
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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.
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“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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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 diaa-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”.
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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@cmbarreiro.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.
Fonte - CMB
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