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Conteúdo (/v2/pt/conteudo/itemlist) Tiago Mamede

3º Living Bussaco comemora o Dia da Floresta Autóctone no
encerramento do Sement Event 2019

- Ação de limpeza e de reflorestação juntou duas centenas de voluntários que plantaram mais de 150 novas

árvores e arbustos na Mata Nacional do Bussaco.

Tratou-se da 3ª edição do Living Bussaco, que decorreu no âmbito do programa de atividades do "Sement Event

2019", que serviu para assinalar as comemorações do Dia da Floresta Autóctone e sensibilizar a comunidade para a

importância de valorizar o património natural da região e para a adoção e prática regular de hábitos saudáveis e

de responsabilidade social. Os trabalhos decorreram junto à Porta de Sula, Fonte de São Silvestre e imediações do

Palace Hotel, numa ação organizada conjuntamente pela Fundação Mata do Bussaco (FMB) e a empresa Living

Place - Animação Turística que contaram com o apoio da Sociedade da Água de Luso.

O Sement Event decorreu de 16 a 23 de novembro e englobou uma série de iniciativas de carácter ambiental

inseridas na programação do “Sement Event” edição Pós LIFE, com o propósito de apresentar as atividades

desenvolvidas no âmbito do Projeto BRIGHT – Bussaco’s Recovery of Invasions Generating Habitat Threats, apoiado

pelo Programa LIFE+/Biodiversidade, desenvolvido entre 2011 e 2018, na Mata Nacional do Bussaco.

Com uma componente técnica mais abrangente, o programa incluiu ainda um seminário com apresentações de

diversos casos práticos desenvolvidos em território nacional por instituições públicas e privadas, ONG´s e

instituições de investigação, bem como a apresentação dos trabalhos ainda em curso no âmbito do projeto

BRIGHT. Presente esteve da Universidade de Évora, Filipe Banha, com o “projeto LIFE Invasaqua”, a investigadora
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Elisabete Marchante com o seu estudo sobre o “Controlo natural da acácia de espiga”, da Câmara Municipal do

Barreiro, Nuno Cabrita, com o “LIFE Biodiscoveries – Controlo de Invasoras na Ribeira das Naus do Coina”, do

Santander Totta, Rui Miguel Santos, “A Política de Sustentabilidade do Santander Totta”, do Centro de

Interpretação Ambiental da Mealhada, Lídia Dias, e, finalmente, representando a FMB, Sofia Ferreira que

apresentou o “Programa Pós-LIFE e o Furacão Leslie”.

Complementarmente, com uma vertente mais prática, teve lugar, durante três dias, um voluntariado realizado

pela “Associação Plantar Uma Árvore” que trouxe – no âmbito do programa LIFE – Volunteers Escapes, que visa o

acolhimento de voluntários, nacionais e internacionais provenientes da plataforma Corpo Europeu de

Solidariedade, cerca de uma dezena de jovens oriundos de vários países europeus. Para além desta, houve

também lugar a ações de voluntariado dirigidos a um público mais técnico, mas também aberto à comunidade em

geral, interessada em dar apoio na limpeza e reflorestação de vários talhões da Mata.

Bussaco, 25 de novembro de 2019
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