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Imagem do passado do Barreiro. Cidade feia, cinzenta e poluída…



No concelho do Barreiro existem espaços naturais de grande riqueza. Tais como a 
Mata da Machada…

Áreas de grande valor, do ponto de vista 
ecológico, histórico, social e paisagístico.



… e o Sapal do Rio Coina.

Habitats de refúgio e alimentação, 
para inúmeras espécies.



Mata da Machada e Sapal do Rio Coina

Área Protegida Local

Área: 800 ha

(Aprox. 22% do concelho)



PROBLEMA

POTENCIAL

VOLUNTARIADO 
Objetivo: criar laços duradouros entre pessoas e o controlo das 

espécies invasoras



Carpobrotus edulis (25,6 ha)

Acacia spp. (44,1 ha) 

Acacia dealbata
Acacia longifolia
Acacia meamsii
Acacia melanoxylon
Acacia pycnantha
Acacia retinodes
Acacia saligna

Invasoras na área do projecto
(situação inicial)

Metodologia:
O território dividido em 

talhões, adoptados pelos 
grupos de voluntários.
Cada intervenção é da 
responsabilidade dos 

voluntários. 
Os voluntários serão 

acompanhados 
tecnicamente pelo 

projecto.



Remoção de Invasoras



Oportunidade
Descasque e arranque de acácias:

• Queda do copado;

• Luz atinge solo;

• Mais matéria orgânica;

• Alteração do perfil da ribeira;

• Crescimento de vegetação nativa.

DepoisAntes



Comunidade Educativa

Reformados

Coletividades / Associações

Empresas

Universidades / Politécnico

Público no geral

Público-alvo:



Renaturalização da Ribeira do Zebro



Local e História
Século XIX:

Zona húmida natural – galeria ripícola

Hoje:

Vala de drenagem em (U)

Mais de 2km

Seca grande parte do ano

Rodeada de acácias e eucaliptos



Recuperar a ribeira
• Renaturalizar o leito e margens

• Barragens e obstáculos naturais

• Estacaria de salgueiro

• Alterar o perfil das margens

• Refuncionalizar os leitos de cheia

• Promover maior biodiversidade

Com voluntários e equipa técnica



Engenharia Natural

Primeiras acções equipa técnica – 2016

Primeiras acções com voluntários -2017



Estacaria 
Estacas de salgueiro e choupo

Colocadas entre Janeiro e Março



Plantações
Pinheiros e sobreiros ao longo do troço da Ribeira

Voluntários e associações

Sementeiras de bolotas

Usuários da Mata



Resultados
Disseminação de resultados

Passeios interpretativos

Corte de árvores (madeireiros)

Regeneração natural

DepoisAntes



life.biodiscoveries@cm-barreiro.pt

21 206 80 62

www. lifebiodiscoveries.pt

OBRIGADO


