
 

  

  

  

 

Voluntariado Corporativo - instituições bancárias no Biodiscoveries 
São cada vez mais os grupos de voluntários que dedicam algum do seu tempo ao projeto Biodiscoveries. No último mês, o Montepio e a Caixa 

Geral de Depósitos também deram o seu contributo para o controlo das invasoras na Mata da Machada. 

 

No dia 15 de maio, uma turma do curso técnico de Produção Agrária, da Escola Técnica Profissional da Moita juntou-se a 16 voluntários do 

Montepio, numa ação que durou o dia inteiro e levou à remoção de chorões e descasque de acácias, na área de intervenção. Segundo Carlos 

Baeto, administrador do Montepio, este banco é "amigo do ambiente pela ação e não com palavras". 

 

No dia 22 de maio foi a vez da Caixa Geral de Depósitos fazer-se representar com um grupo de 10 voluntários que, após uma apresentação no 

terreno sobre a problemática das pragas vegetais, passou ao descasque de acácias no talhão que adotou. 

 

Junte-se a nós aqui. 

 

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

 

http://www.lifebiodiscoveries.pt/voluntariado
http://www.lifebiodiscoveries.pt/


 

Reserva o Sábado “Explorar a Ribeira de Coina - Qualidade ecológica e valores naturais" 
A Reserva o Sábado terminou mais uma época com uma ação que levou os participantes a explorarem a Ribeira de Coina. 

  

A qualidade ecológica e valores naturais deste curso de água foram monitorizados através da observação de parâmetros como 

o pH, a temperatura ou o caudal. 

Foram ainda recolhidas algumas espécies de macroinvertebrados bentónicos, pequenos peixes e anfíbios para avaliação da 

sua condição, uma vez que estes constituem um bioindicador preferencial na avaliação da qualidade da água. 

  

Esta edição da Reserva o Sábado acabou por levar os participantes a conhecer mais de perto um espaço que, normalmente, 

não é muito procurado, permitindo-lhes também conhecer um pouco melhor o processo de investigação científica que pretende 

avaliar a qualidade ecológica da ribeira de Coina, através da sua sensibilidade a fatores ambientais naturais. 

 
  

Reserva o Verão em Família | Agenda de Atividades 
 

Já está disponível a agenda de Atividades do Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Coina - 

"Reserva o Verão em Família". 

 

Entre várias ações que decorrerão nos fins-de-semana entre 6 de junho e 6 de setembro, não deixe de participar na X edição 

da Subida do Rio Coina - um passeio pelo valor natural do Sapal, aprender a construir um hostel de insetos ou mesmo 

explorar a Mata ao luar.  

Junte a família e venha descobrir mais sobre a Reserva Natural Local do Sapal do Coina e Mata da Machada. 

Saiba mais aqui. 

http://www.cm-barreiro.pt/uploads/writer_file/document/6268/AgendaAtividadesFinal.pdf


 

 

   

 

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui.  
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