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• Sesimbra
Balcão para 
todo o serviço
O primeiro balcão único de serviços de Se-
simbra abriu em meados do passado mês 
de janeiro nos Paços do Concelho. De acor-
do com a autarquia local, o espaço está 
aberto entre as 8 e as 19 horas em dias 
úteis. O atendimento centralizado ao dispor 
do cidadão inclui as seguintes valências: 
obras (o que prevê, por exemplo, pedidos 
de reparação), toponímia (caso de pedido 
de certidões), educação, serviços urbanos, 
urbanismo, comércio local e juventude. Pre-
tendem-se ainda vir a criar outros dois bal-
cões, nas freguesias do Castelo e da Quin-
ta do Conde. L.R.M.

• Montijo
Novo jardim de 
infância até abril
A obra do Jardim de Infância do Alto Estan-
queiro, no Montĳ o, está em curso, prevendo-
-se a sua conclusão já em abril. A infraestru-
tura, orçada em 270 mil euros, consiste na 
reconversão da antiga Escola Básica do Alto 
Estanqueiro e terá duas salas de pré-escolar, 
com capacidade para 25 crianças cada. En-
tretanto, está a decorrer outra importante 
obra municipal, a reabilitação do Mercado 
Municipal do Montĳ o, com conclusão previs-
ta para maio. No início do ano, terminou a 
requalifi cação da Rua Miguel Pais, valorizan-
do a zona junto ao rio. C.I.P.

• Barreiro
Voluntarie-se pela biodiversidade

O projeto Biodiscoveries 
mobiliza a população 
no combate de espécies 
invasoras que ameaçam 
a sobrevivência da 
biodiversidade do planeta 

Andreia Catarina Lopes

A
rrancou a 1 de julho de 2014 e hoje 
conta com 200 voluntários. O projeto 
Biodiscoveries – financiado pelo pro-

grama LIFE+ da Comissão Europeia – resulta 
de uma candidatura apresentada pelo muni-
cípio do Barreiro e tem como objetivo o con-
trolo de espécies invasoras na Mata Nacional 
da Machada e no Sapal do Rio Coina. As acá-
cias e o chorão-da-praia são as espécies in-
vasoras mais frequentes nestes dois locais 
que constituem a Reserva 
Natural Local do Barreiro e 
representam cerca de 22% 
da área total do concelho.

Segundo Luís Bravo, ve-
reador da Câmara Munici-
pal do Barreiro, responsá-
vel pelo Centro de Educa-
ção Ambiental (CEA), des-
de o início do Biodiscoveries já foram desen-
volvidas várias atividades de controlo destas 
espécies envolvendo a “comunidade local, 
agrupamentos de escuteiros e associações”. 
A 11 de outubro, por exemplo, uma iniciati-
va aberta à população, “juntou mais de 100 
voluntários”. Luís Bravo sublinha, por isso, 
que “o concelho do Barreiro sempre foi co-
nhecido e reconhecido pelo seu forte movi-

mento associativo e pela capacidade de mo-
bilizar a população e outros atores locais” e, 
nesse sentido – tendo em conta que a “Mata 
da Machada e o Sapal do rio Coina são espa-
ços naturais que os barreirenses reconhecem 
como seus” –, considera que o Biodiscoveries 
“permitirá que os voluntários contribuam po-
sitivamente para combater uma das maiores 
causas de perda da biodiversidade no nosso 
planeta”,  através de um único custo direto: 
o “tempo despendido por cada um”.

Sobre esta questão, os técnicos respon-
sáveis pelo Biodiscoveries 
advertem que, de uma for-
ma geral, “a presença de es-
pécies invasoras (…) num 
território tem impactos ne-
gativos sobre os habitats 
onde se instalam”, tais 
como, “o custo associado à 
produção e à aplicabilida-

de de medidas de controlo, ou os efeitos na 
saúde pública”, sendo o maior problema “ao 
nível da perda e do desequilíbrio dos ecos-
sistemas”, uma das principais ameaças à bio-
diversidade. No caso concreto da Reserva Na-
tural Local do Sapal do rio Coina e Mata da 
Machada e das espécies que estão abrangi-
das pelo Biodiscoveries, sublinham também 
que as mesmas “são espécies que possuem 

um elevado grau de adaptabilidade ao meio 
e velocidade de propagação e competem 
mais eficazmente pelos recursos disponíveis, 
instalando-se em áreas antes ocupadas por 
espécies autóctones.” Se nada for feito para 
controlar a propagação destas espécies, “no 
futuro, os nossos ecossistemas estarão de-
gradados e a floresta autóctone estará em 
risco”, alertam os responsáveis.

E ainda, a inclusão social
Com uma boa adesão por parte da popu-

lação em geral, bem como pelas escolas e as-
sociações, e com a vontade de “envolver di-
versas empresas locais e nacionais”, para 
breve está também estimada a assinatura de 
um Protocolo de Cooperação entre a Dire-
ção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
(DGRSP) e o município do Barreiro, no senti-
do de “promover a reabilitação e integração 
na sociedade civil de reclusos que se encon-
tram numa fase final da sua pena e que apre-
sentam bom comportamento”. 

Graças ao financiamento da Comissão Eu-
ropeia para cinco anos, “o controlo destas 
espécies vai muito para além deste horizon-
te temporal”, segundo a autarquia, que espe-
ra que os “voluntários adquiridos ao longo 
deste tempo se mantenham por muitos mais 
anos”. www.lifebiodiscoveries.pt..

Este projeto conta com 
vários voluntários: 

população em geral e 
outros atores locais 

Agenda Biodiscoveries: 3 de março, para a comunidade sénior; 21 de março, toda a população 
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GANHE BILHETES PARA O CONCERTO 
DE LEANDRO NO COLISEU DO PORTO.
08 MARÇO dia da Mulher - 18:30H

Aos 5 primeiros vencedores:
OPORTUNIDADE DE

PRIVAR COM O ARTISTA!

LIGUE 760 450 811
de 50 em 50 chamadas oferecemos um bilhete duplo
Custo da chamada: 0,60€ + IVA. Passatempo válido de 16 a 22 de fevereiro de 2015. 
Stock limitado. Para esclarecimento contacte: dicacomercial@dicadasemana.pt.
Os vencedores serão contactados pelo jornal Dica da Semana no �nal do passatempo.
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