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Barreiro - Rostos do Ano 2014
Projeto LifeBiodiscoveries Mata da Machada - «Rosto do Ano
Ambiente»
O jornal «Rostos» atribui anualmente a
distinção «Rostos do Ano», numa acção
que contamos com a colaboração dos
jornalistas da imprensa regional.
Estamos a divulgar os distinguidos do
ano 2014.
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O projeto LifeBiodiscoveries – Mata da
Machada vai receber a distinção «Rosto do Ano – AMBIENTE».
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O programa LIFE+ é o instrumento financeiro da União Europeia para o ambiente e dispõe de
um orçamento total de 2100 milhões de euros para o período 2007-2013. A Comissão
organiza anualmente um convite à apresentação de propostas para projetos LIFE+.
No âmbito das candidaturas dos Projetos LIFE+ de 2013 em Portugal foram aprovados 4
projetos (6,6 milhões).
Os projetos LIFE+ «Natureza e Biodiversidade» visam melhorar a conservação de espécies e
habitats em perigo.
Das 342 propostas recebidas, a Comissão selecionou para financiamento 92 projetos,
provenientes de parcerias constituídas por organismos de conservação, autoridades públicas
e outras partes.
Procedentes de 25 Estados-Membros, estes projetos representam um investimento total de
262,5 milhões de euros, dos quais cerca de 147,9 milhões provirão da UE.
Na sua maioria (79), trata-se de projetos da vertente Natureza que visam contribuir para a
aplicação da Diretiva Aves e/ou da Diretiva Habitats e para a constituição da rede Natura
2000. Os outros 13 são projetos da vertente Biodiversidade, uma categoria de projetos LIFE+
para ações-piloto centradas em questões mais vastas ligadas à biodiversidade.
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O projeto português – LifeBiodiscoveries – apresentado pela Câmara Municipal do Barreiro,
no âmbito do LIFE+Biodiversidade, no valor de 1,3 milhões de euros, foi um dos quatro
aprovados para Portugal, pela Comissão Europeia.
Este projeto visa demonstrar um modelo de gestão das espécies exóticas invasoras com base
na participação do público.
A escolha desse modelo, que implica atribuir a grupos de voluntários e à mobilização da
comunidade uma quantidade significativa de recursos utilizados na gestão das espécies
exóticas invasoras, melhorará a eficácia dessa gestão em termos de custos.
Este reconhecimento ao nível europeu de um projecto que irá contribuir para valorizar a
Mata da Machada merece da imprensa regional a distinção «Rosto do Ano na área do
Ambiente»
Recomendar 30 pessoas recomendaram isto. Sê o primeiro dos teus amigos.
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Seja o primeiro a comentar esta notícia.
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