
  

Seminário "Biodiversidade Daqui" 

No sábado, dia 15 de outubro, decorreu mais um seminário, integrado no projecto LIFE Biodiscoveries – Controlo de 

Espécies Invasoras através da Participação Pública, desta vez sobre o tema da Biodiversidade. 

Os oradores convidados, através das suas comunicações, vieram de uma forma simples demonstrar que a gestão e 

preservação dos espaços naturais, como a Mata da Machada e o Sapal do rio Coina, são fundamentais para a 

biodiversidade local. 

Assim, Sílvia Neves trouxe a experiência do ICNF no controlo de acácias na Serra do Açor. O biólogo Mário Carmo 

falou-nos do valor económico dos serviços de ecossistema e a Sociedade Portuguesa de Botânica, através de Patrícia 

Pinto da Silva, deu a conhecer um pouco mais da flora e vegetação da Mata da Machada.  

Depois de uma pausa, Mauro Hilário, do Grupo Flamingo, descreveu a fauna da Reserva Natural. Enquanto Rui 

Simão, da Ecofungos, deu a conhecer aos participantes os cogumelos da mata, Ana Ferreira trouxe a experiência do 

projecto Charcos com Vida e Paulo Alves, da Floradata, fez o ponto de situação sobre a monitorização dos efeitos do 

projeto Biodiscoveries na biodiversidade. 

Com base na pequena exposição que está no Centro de Educação Ambiental, Nuno Cabrita, do Centro de Educação 

Ambiental, fez uma visita guiada pela Mata, que permitiu conhecer os resultados atingidos pelo projeto Biodiscoveries 

até ao momento. 

No final, foram observados os resultados no terreno, num passeio acompanhado dos diferentes oradores que foram 

enriquecendo este momento com o seu conhecimento, sempre prontos no esclarecimento de dúvidas e mostrando 

uma Mata mais diversa e interessante do que a que conhecíamos. 

Consulte as apresentações deste seminário aqui 

  

Vamos Combater as Invasoras da Mata 

Esta ação da Associação Plantar uma Árvore, numa parceria com a Câmara Municipal do Barreiro, reuniu 26 

participantes que, na sua maioria, se deslocaram pela primeira vez à Mata da Machada. 

O grupo aprendeu a descascar acácias, bem como as normas de segurança necessárias para efetuar este 

http://vnmh.mjt.lu/lnk/ADwAFrz4DhQAAAEFhWsAAAAzvdwAAAAACk0AAAm9AAbpIwBYF07U7fLYiOJRS26nmZyXZYIl3wAGmto/2/61_uSvbVO3dwX9z1Nl4TRg/aHR0cDovL2xpZmViaW9kaXNjb3Zlcmllcy5wdC9jb211bmljYWNhbw


procedimento. 

O balanço feito pelos mesmos foi positivo, e manifestada a vontade de voltar. 

O transporte, com partida de Lisboa, foi cedido gratuitamente pela Autarquia, no âmbito do acordo de parceria 

assinado entre a Câmara Municipal do Barreiro e a Associação Plantar uma Árvore, que tem por principal objetivo 

desenvolver iniciativas que contribuam para a promoção e conservação da floresta nativa e das espécies autóctones. 

Veja mais fotos desta ação aqui 

  

Ação de limpeza no Sapal do Coina 

No próximo dia 26 de novembro, o Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Coina 

promove uma ação de limpeza no Sapal do Rio Coina. 

Com esta ação pretende-se fazer uma recolha dos resíduos que se encontram nas margens do sapal, bem como a 

remoção de chorão, uma espécie invasora que podemos encontrar neste local. 

A ação decorrerá entre as 9h e as 12h30, com ponto de encontro no estacionamento à entrada da Mata da Machada. 

Para mais informações/ inscrições, poderá contactar o 800 912 070 (Linha Verde Gratuita). 

Contamos consigo! 

  

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui. 
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