
  

  

 

Projeto LIFE Biodiscoveries 
O Projeto Biodiscoveries, cofinanciado pelo programa LIFE da Comissão Europeia, e desenvolvido pela Câmara Municipal do 

Barreiro, tem como objetivo promover o controlo de espécies invasoras na área da Reserva Natural Local do Sapal do Rio 

Coina e Mata da Machada, através de ações de voluntariado, aspeto que o distingue de outros projetos de controlo de 

invasoras. 

  

Na Mata da Machada existe uma forte presença de várias espécies de acácias (Acacia sp.), bem como de chorão-da-praia 

(Carpobrotus edulis), que se estende também ao Sapal do Coina, ameaçando o equilíbrio destes habitats. 

Pretende-se, através da participação coletiva, incentivar o combate às invasoras, criando laços, que se prolonguem no tempo, 

entre os voluntários e a área protegida. 

Para saber mais, consulte o site www.lifebiodiscoveries.pt 

 

Seminário Técnico – Espécies Invasoras 
O Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina acolheu, durante o dia 29 de janeiro, o 1º 

Seminário Técnico – Espécies Invasoras, no âmbito do Projeto Biodiscoveries, financiado pelo Programa LIFE. 

“Criar tração dentro da comunidade local, fazendo com que os barreirenses se envolvam com o seu património ambiental, é o 

grande legado que queremos deixar”, afirmou Luís Tavares Bravo, Vereador da CMB. 

A partilha de conhecimentos e a troca de experiências nos diferentes projetos LIFE, já concluídos ou em curso, marcaram este 

Seminário, que contou com as intervenções de Elisabete Marchante, do Centro de Ecologia Funcional, da Universidade de 

Coimbra, Nelson Matos da Fundação Mata do Bussaco, Inês Moreira, da Parques de Sintra, e de Henrique Pereira dos 

Santos,Gestor do Projeto Biodiscoveries. Saiba mais aqui. 
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http://www.lifebiodiscoveries.pt/
http://www.lifebiodiscoveries.pt/node/24


 
 

Reserva o Sábado - Observação de Aves no Sapal do Coina 
O Reserva o Sábado de 7 de fevereiro levou os participantes a uma observação das aves da Reserva Natural Local do Sapal 

do Coina e Mata da Machada. Grande parte da manhã foi passada no sapal do Coina onde, com a maré baixa, algumas aves 

aquáticas e limícolas, como o pilrito, o colhereiro ou perna-verde, apareceram à procura de alimento. O ponto alto verificou-se 

com a passagem de uma águia-pesqueira, uma rapina que é mais rara de se observar neste local. 

Os 23 participantes tiveram ainda oportunidade de, num passeio pela Mata da Machada, observar alguns passeriformes, mas 

foi o avistamento de um picanço-real que fez as delícias de quem ali estava. 

  

O Reserva o Sábado realiza-se no primeiro sábado de cada mês, sendo que em abril, excecionalmente, realizar-se-á no 

segundo sábado, dia 11. 

Para mais informações, contacte o Número Verde 800 912 070.  
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Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui.  

  

 

 

 

 

 

http://www.lifebiodiscoveries.pt/voluntariado
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Email: life.biodiscoveries@cm-barreiro.pt 
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