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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
Pacto dos Autarcas | Gregor Mendel



EDITORIAL

Numa altura em que atravessamos um período, no qual o país 
se depara com inúmeros problemas a nível económico, afetando 
todas as classes sociais, em particular os mais desfavorecidos, 
há uma forte tendência para reduzir as necessidades à sua ex-
pressão mais básica e imediata, o que por vezes e erradamente, 
deixa de fora as questões ambientais. 
Por essa razão, a Câmara Municipal do Barreiro (CMB), através 
do Centro de Educação Ambiental (CEA), mantém o empenho 
no sentido de proporcionar ao Barreiro e aos seus habitantes 
um conjunto de atividades no espaço de excelência que é a 
Mata Nacional da Machada. Numa altura em que a preocupação 
é generalizada e é preciso ter em especial atenção a necessária 
coesão social para enfrentar de forma menos penosa as dificul-
dades do dia-a-dia, o CEA terá novamente este ano, e disponível 
a todos, em particular àqueles que têm uma condição financeira 
mais frágil, a oportunidade de desfrutar momentos de aprendi-
zagem e lazer no espaço da Mata e do Sapal. Assim está a ser 
preparado o programa de atividades para inserir na Agenda de 
2011, este ano sob o mote “Ano Internacional das Florestas”, 
durante a Época Alta do CEA, de 21 de maio e 11 de setembro. 

O CEA esteve representado no Fórum Ciência e Tecnologia da 
Escola Secundária de Santo André, através da intervenção no 
painel “Ambiente e Sustentabilidade”, sensibilizando os partici-

pantes para os problemas ambientais, bem como para a forma 
de intervenção responsável e ativa dos mais jovens. Este en-
volvimento terá seguimento com uma futura colaboração com 
a Escola, promovendo o compromisso sério e consequente dos 
alunos e professores, no objetivo da CMB da classificação do 
Sapal de Coina e Mata Nacional da Machada como Área Pro-
tegida Local.  

Foi aprovada a subscrição do Pacto dos Autarcas pelo Município 
do Barreiro, enquadrada numa estratégia local de desenvol-
vimento sustentável, concretizada através de um conjunto de 
ações, como a criação da S.energia, 
a aprovação do Plano Municipal do 
Ambiente, a constituição do Obser-
vatório Local para as Alterações 
Climáticas, bem como a decisão de 
Classificar o Sapal do Rio Coina e 
a Mata Nacio-
nal da Machada 
como área pro-
tegida local. 

Vamos continuar 
a trabalhar!

FICHA TÉCNICA

CâMARA MUNICIPAL DO BARREIRO
Rua Miguel Bombarda
2834-005 Barreiro
www.cm-barreiro.pt

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA MATA DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA
Tel.: 212 153 114 - Tel./Fax: 212 141 186
E-mail: ceambiental@mail.telepac.pt

Coordenação de Edição e Redação:
Divisão de Sustentabilidade Ambiental

Design e Paginação: Rostos da Cidade Impressão: Gráfica, Lda. - Praceta José Sebastião e Silva, lote 50
Parque Industrial do Seixal - 2840-072 Aldeia de Paio Pires

Depósito legal n.º 288714/10  - Data de Edição: abril de 2011

caminhos2  

Almanaque

ABRIL

 Lua Nova – dia 3 às 14h32m
 Quarto Crescente – dia 11 às 12h05m
 Lua Cheia – dia 18 às 02h43m
 Quarto Minguante – dia 25 às 02h46m
 
Não há mês mais irritado do que abril 
zangado.

MAIO

  Lua Nova – dia 03 às 06h50m
  Quarto Crescente – dia 10 às 20h32m 
  Lua Cheia – dia 17 às 11h08m
  Quarto Minguante – dia 24 às 18h52m

Quando maio chegar, quem não arou 
tem de arar.

ABRIL

01  Dia das Mentiras
02 Dia Internacional do Livro Infantil
07 Dia Mundial da Saúde
18  Dia Internacional dos Museus e Sítios
22 Dia Internacional da Terra

MAIO

01 Dia Mundial do Trabalhador
03 Dia Internacional do Sol
22 Dia Internacional da Biodiversidade
29 Dia Nacional da Energia
31 Dia Mundial Sem Tabaco

Datas a
assinalar
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NUNO BANzA
Vereador do Ambiente da Câmara Municipal do Barreiro
Vice-presidente do Conselho de Administração da S.energia
nuno.banza@cm-barreiro.pt



DIA DA ÁRVORE NA MATA DA MACHADA
Para a comemoração do Dia Mundial da Ár-
vore, no passado dia 21 de março, o CEA 
convidou as escolas do 1º ciclo do concelho 
a participarem em atividades, que visavam 
sensibilizar para a importância da preser-
vação da floresta.

Cerca de 400 crianças deslocaram-se à 
Mata da Machada, num dia em que nem 
o sol quis faltar à festa, participando em 
ateliers divertidos e pedagógicos, que 
permitiram alertar os mais novos para a 
necessidade da redução da sua pegada 

ecológica e despertar-lhes um comporta-
mento responsável para a preservação do 
meio ambiente.

Com a análise de regurgitações, puderam 
observar de que espécies determinadas 
aves se alimentam. No Jogo do Mundo da 
Biodiversidade, distribuíram imagens de 
animais em vias de extinção ou espécies 
endémicas por um globo gigante, compreen-
dendo não só estes conceitos, como sendo 
alertados para a preservação da biodiver-
sidade. Aprenderam ainda porque é que 

as plantas têm diferentes cores e como 
produzem oxigénio, através da observação 
dos pigmentos fotossintéticos, entre muitas 
outras atividades.

As crianças tiveram ainda oportunidade de 
plantar cerca 70 pinheiros-bravos na Mata 
da Machada.
Os Bombeiros Voluntários Sul e Sueste, o 
Corpo de Salvação Pública e o SEPNA/GNR  
estiveram presentes, mostrando o seu 
trabalho no âmbito da proteção das flo-
restas.
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Click !!! Foto Reportagem

Aprender com os Bombeiros Jogo da energia

Atelier das abelhas

Velas de cera

Plantação de árvores Análise de regurgitações Mundo da Biodiversidade

Extração de pigmentosTeatro – Os 4 elementos da natureza



LIMPAR PORTUGAL
No dia 19 de março, decorreu mais uma 
vez a ação “Limpar Portugal” que, à se-
melhança do ano anterior, contou com a 
Câmara Municipal do Barreiro, que apoiou 
este projeto, através da cedência de equi-
pamentos que auxiliaram na recolha, no 
transporte dos resíduos, bem como na 
promoção da iniciativa. 

Este projeto é um movimento cívico, possível através da participação vo-
luntária de particulares e de entidades privadas e públicas, promovendo a 
educação ambiental e refletindo sobre a problemática da gestão de resí-
duos, do desperdício, do ciclo dos materiais e do crescimento sustentável.
O Grupo Explorador 32, do Agrupamento de Escuteiros 690 – Barreiro, 
tendo tido uma boa experiência na edição anterior, meteu mãos à obra e 
escolheu a Av. Bento Gonçalves para essa intervenção tendo recolhido, 
aproximadamente, 300 kg de lixo.

Sou o Fidalgo e tenho 2 anos.
Estou no Centro de Recolha 
de Animais Errantes (CRAE) 
da Autarquia do Barreiro 
juntamente com 120 ami-
gos. Todos esperamos que 
alguém nos leve para casa.

Para adotar um animal do CRAE, deverá 
dirigir-se à Rua dos Resistentes Anti-Fascistas, junto 

às oficinas dos TCB de 2ª a 6ª feira das 14h às 17h, e informar-se 
das condições de adoção.

Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá contatar o Centro de 
Recolha de Animais Errantes pelo 21 206 48 35.

ATIVIDADES
PROGRAMADAS PARA 2011
A Associação dos Amigos da Mata da Machada 
(AAMM) realizou, no passado dia 31 de março, uma 
reunião dos seus órgãos sociais, na qual foram de-
finidas as atividades desta associação para o ano 
2011. Assim sendo, no primeiro trimestre, o principal 
objetivo da AAMM é a instalação/organização da As-
sociação, nomeadamente ao nível do apoio logístico, 
bem como do tratamento burocrático, do lançamento 
nas redes sociais e da angariação de sócios.

Durante todo o ano, a Associação pretende pugnar 
pela Classificação da Mata da Machada e Sapal do 
Rio Coina como Área Protegida Local. O melhora-
mento do parque de merendas, dos trilhos pedonais 
e cicláveis, o arranjo dos fogareiros, a recuperação 
da ponte de madeira e a colocação de mais mesas 
fazem parte das ideias previstas, contando com o 
apoio da Junta de Freguesia de Palhais.

Ao longo do ano, a Associação prevê ainda contribuir 
para a eliminação ou redução de acácias na Mata da 
Machada bem como implementar um Ecocentro para 
recolha dos resíduos verdes e lenhosos da Mata e 
freguesias limítrofes.

A AAMM está a elaborar propostas de dinamização 
de algumas atividades para propor à Autarquia do 
Barreiro, através do CEA, no âmbito da colaboração 
definida.

Em avaliação está a participação da AAMM nas 
Festas do Barreiro, possivelmente com a presença 
de uma banca junto das Juntas de Freguesia. No final 
de setembro, é intenção da Associação realizar uma 
Jornada Voluntária de Limpeza, envolvendo o maior 
número de sócios, parceiros e amigos.

TORNE-SE SÓCIO DA AAMM.

Para informações, contacte:
amigosdamatadamachada@gmail.com
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O CEA foi o local escolhido para o relançamento do Programa ”Vo-
luntariado Jovem para as Florestas 2011”, numa iniciativa do Instituto 
Português da Juventude e do Governo Civil de Setúbal, integrada 
nas comemorações do Dia Mundial da Árvore.

José Matos, da Direção Regional das Florestas de Lisboa e Vale do 
Tejo evocou a relação da Mata Nacional da Machada com a época 
dos Descobrimentos – através da madeira com a qual se constru-
íram as naus, com o biscoito que alimentava a tripulação e com as 
peças de cerâmica produzidas à época. Focando a sua atenção na 
Árvore (que não se pode dissociar de toda a nossa vida), o gestor 
florestal alertou para aquilo que mais o preocupa e que são os fogos 
florestais. Relacionando esta preocupação com a apresentação do 
Programa ‘Voluntariado Jovem para as Florestas 2011’, José Matos 
disse que, este ano, o período de vigência do mesmo foi alargado – 1 
de abril a 30 de novembro.

Heliana Vilela, do IPJ, valorizou o trabalho em equipa que o programa 
possibilita. Na sua opinião, a razão de ser do ‘Voluntariado Jovem 
para as Florestas 2011’ está relacionada com o facto dos espaços 
ambientais que se querem ver preservados serem, também, os 
locais onde vivemos. 

Manuel Malheiros, Governador Civil do Distrito de Setúbal, considerou 
esta Mata como um “exemplo de um espaço florestal num ambiente 
urbano hostil”. Na sua opinião, a consciência da importância da 
Floresta no Distrito de Setúbal foi aumentando, sendo  por isso 
mais fácil “conseguirmos a colaboração de um maior número de 
entidades na defesa das nossas manchas florestais”.
Por essa razão, disse Manuel Malheiros, em 2010 as ocorrências 
no Distrito foram limitadas e rapidamente eliminadas.

O presidente da Autarquia, Carlos Humberto, realçou a necessidade 

de melhor gerir estes espaços de lazer, lúdicos e de proximidade dos 
cidadãos, sobretudo os mais jovens e as crianças, nomeadamente 
convidando-os a visitar a Mata. Nuno Banza, vereador do Ambiente, 
apontou, como exemplos práticos, as iniciativas realizadas pela DSA 
com centenas de crianças. Quanto ao Programa Voluntariado Jovem 
para as Florestas 2011, o autarca admitiu ver "com bons olhos" o 
seu relançamento, face às centenas de jovens barreirenses que 
aguardam as inscrições.

VOLUNTARIADO JOVEM PARA AS FLORESTAS

CMB NA “HORA DO PLANETA”

A Hora do Planeta é uma ini-
ciativa que começou em Sid-
ney, na Austrália, em 2007, 
promovida pelo WWF – Fundo 
para a Vida Selvagem, e o seu 
primeiro objetivo foi alertar, 
simbolicamente, para a neces-
sidade de proteger o planeta 
contra os efeitos das altera-
ções climáticas, apagando as 
luzes por uma hora.

No dia 26 de março, a Câmara 
Municipal do Barreiro juntou-
-se à maior iniciativa de luta 
mundial contra as alterações 

climáticas.
Entre as 20h30 e as 21h30, a Autarquia associou-se a milhares 
de cidades de todo mundo e apagou as luzes dos Paços do 
Concelho, manifestando a sua vontade de contribuir para a 
redução das emissões de carbono.

Com a participação de dois milhões de pessoas, as expetativas 
de redução do consumo de energia elétrica passaram de 5% 
para 10,2%.

Em 2009, Portugal aderiu pela primeira vez à iniciativa, na 
qual participaram 11 cidades. 
A campanha deste ano desafiou ainda os participantes indivi-
duais a adotar práticas sustentáveis no seu dia-a-dia, tais como 
utilizar os transportes públicos, consumir produtos certificados 
e outros pequenos gestos que podem fazer a diferença.

Os participantes foram convidados a plantar uma árvore.

O Vereador Nuno Banza reforçou a importância do voluntariado na proteção da 
Mata da Machada.



A E.B. 2,3 Padre Abílio Mendes, no dia 21 de março, procedeu à 
cerimónia do hastear da Bandeira Verde das Eco-Escolas, perante 
o olhar atento dos alunos do 2º ciclo. Durante o dia e restante 
semana, no âmbito das comemorações do Dia da Árvore, vários 

alunos puderam plantar uma árvore de fruto (figueira, pessegueiro, 
macieira, entre outras), tendo esta atividade o apoio da Direção da 
escola, alunos, professores e Encarregados de Educação.

O Clube de Ciências também sensibilizou a comunidade escolar, 
com a distribuição de cartazes com dicas de poupança de energia e 
água. A todos os Directores de Turma da escola, foi dada uma alface 
para que pudessem levar para casa e plantar num vaso ou em terra, 
de modo a cuidarem da planta e mais tarde puderem consumi-la. O 
objetivo foi incentivar os professores a criarem uma pequena horta. 

No âmbito do tema escolhido para esta escola - a Floresta -, no 
programa Eco-Escolas, os alunos do 6º ano realizaram uma visita 
de estudo à Tapada de Mafra, onde observaram a fauna e flora aí 
existente, bem como assistiram a uma ação de sensibilização para 
a proteção da floresta contra os incêndios.

PROFª LURDES MONTEIRO

COORDENADORA DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS

PROJETO ESCOLA6

COMEMORAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE

Para “celebrar” e divulgar as novas ins-
talações da escola, da área de Ciências 
Experimentais, nomeadamente os novos 
laboratórios, entre 5 e 6 de abril realizou-
-se o Fórum CT– ESSA, organizado pelo 
Departamento de Matemática e de Ciências 
Experimentais.

Laboratórios Abertos, apresentação de 
quiosques divulgativos de diversas institui-
ções e um painel de palestras, constituíram 
este Fórum.

O painel teve como ideia de fundo “AM-

BIENTE E SUSTENTABILIDADE”. Há uma 
relação profunda entre Ciência, Socieda-
de, Tecnologia e Ambiente na qual temos 
de refletir, cabendo à Escola uma posição 
central neste domínio. 
O papel das “pessoas comuns” na reso-
lução dos problemas ambientais é tão ou 
mais importante que o dos cientistas e dos 
políticos. Assim, precisamos de cidadãos 
conscientes e preocupados com o ambien-
te e com os seus problemas, que tenham 
os conhecimentos, as competências e as 
motivações que lhe permitam trabalhar in-
dividual e coletivamente na resolução das 

dificuldades atuais e impedir que estas se 
coloquem no futuro. 

Houve ainda atividades diversificadas desde 
a produção de biogás a partir de matéria 
orgânica, o domínio da engenharia genética 
e utilização de fornos solares.
Nos Laboratórios Abertos da ESSA, os 
professores das áreas da química - física, 
informática e biologia – geologia, disponi-
bilizaram atividades feitas com materiais 
quotidianos, em domínios atuais e motiva-
dores como o ADN, o controlo da qualidade 
das águas, etc.

No Dia dos Avós,  foram convidados fami-
liares da 3ª idade para o manuseamento de 
alguns equipamentos, como microscópios, 
e a realização de atividades científicas.

Aos alunos participantes foi dada a pos-
sibilidade de conhecer os laboratórios da 
ESSA, interagirem e participarem ativa-
mente em experiências demonstrativas de 
alguns conceitos de ciência que fazem parte 
do nosso quotidiano.

FÓRUM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTO ANDRÉ
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O que faz...
O Engenheiro Agrónomo

É o engenheiro agrónomo quem faz o acompanhamento de todo o 
processo de produção de alimentos para o homem e para os animais 
domésticos. É responsável por planear as  etapas da produção agrícola, 
tendo em conta as características do solo, clima, culturas e rebanhos.
Estes estudos também lhe permitem criar novos métodos agrícolas ou 
melhorar os já existente, adaptar as culturas aos diferentes tipos de 
solos ou perceber como prevenir determinadas doenças nas plantas. 

Caderneta de desenhos

O meu
melhor amigo

David e Susy

“A Mata é muito bonita e não a devemos poluir.”
Marta Chambel , 11 anos

Envia-nos o teu desenho
ou fotografia para

ceambiental@mail.telepac.pt
ou liga para Linha Verde (gratuita) 

800 205 681

“Eu gosto muito da floresta.”

Tiago, 5 anos



Gregor Mendel nasceu em 1822 em Hein-
zendorf, na atual República Checa. Ainda em 
criança, trabalhou como jardineiro, atividade 
que acabou por se revelar essencial na sua 
importante contribuição para a Biologia. Em 
1843, ingressou na abadia agostiniana de St. 
Thomas, em Brünn, onde adotou o nome 
Gregor, em vez de Johann Mendel, com o 
qual foi batizado. Em 1851, iniciou os seus 
estudos na Universidade de Viena, que lhe 
renderam o título de professor de Ciências 
Naturais. A paixão pela natureza e o interesse 
nas plantas aproximou-o da pesquisa cien-
tífica, levando-o a questionar a razão pela 
qual as plantas adquiriam características tão 
diversificadas.

Numa caminhada pelo mosteiro, encontrou 
uma variedade atípica de uma planta or-
namental, que colheu e plantou junto a um 
espécime normal, para poder observar as 
características dos descendentes das duas 
plantas. Investigou também se haveria alguma 
semelhança nas características transmitidas 
à próxima geração. Verificou então que as 
novas gerações herdaram as características 
essenciais dos seus progenitores, e assim 
surgiu o conceito de hereditariedade.

Utilizando trinta e quatro tipos distintos 
de ervilhas, Mendel deu início a uma cui-
dadosa série de cruzamentos, para tentar 
obter novas variedades, escolhendo 7 ca-
racterísticas a observar: cor da flor, cor 
da semente, formato da semente, cor da 
vagem, formato da vagem, posição da flor 
no caule e altura da planta. Cada uma das 
características testadas apresentou formas 
contrastantes: a planta poderia ser alta ou 

baixa; a flor poderia ser púrpura ou branca. 
Descobriu então como as características das 
ervilhas eram transmitidas para as novas 
plantas que nasciam quando fazia o cru-
zamento das espécies. Essa herança que 
passa de geração para geração é chamada 
de hereditariedade.

Formulou, a partir destas observações, três 
leis. A primeira lei, conhecida por Princípio 
da Segregação dos Carateres, diz que cada 
sexo deve doar apenas um fator para cada 
característica a ser transmitida. A segun-
da trata do Princípio da Independência dos 
Caracteres, ou seja, características heredi-

tárias não se combinam ou misturam, mas 
são passadas de forma independente para as 
gerações seguintes. Mendel formulou ainda 
o conceito de Dominância, segundo o qual, 
algumas características sobressaem-se no 

aspeto individual por serem estatisticamen-
te dominantes, encobrindo características 
recessivas.

Assim provou que a hereditariedade não era 
um processo de mistura ou diluição, em que 
as características dos descendentes seriam 
um intermédio das qualidades dos pais, como 
se pensava. Mas foram precisos 34 anos 
até que esta descoberta tivesse o seu valor 
reconhecido.

Pouco antes de morrer, em 6 de janeiro de 
1884, escreveu: “Os meus esforços cien-
tíficos trouxeram-me grande satisfação, e 

estou convencido de que logo o mundo inteiro 
reconhecerá os resultados destes trabalhos.” 
Mendel não poderia estar mais certo na sua 
observação: é hoje conhecido como o pai 
da Genética.

REBENTOS 9  

Grandes Figuras

Gregor Mendel

Mini-observatório
Pisco-de-preito-ruivo
Erithacus rubecula

• O seu nome deriva da grande mancha cor-de-laranja que 
tem no peito e se estende até à face

• Mede cerca de 14 cm e pesa entre 15 a 20 gramas

• É um dos poucos passeriformes que podemos ouvir 
cantar no inverno

• Fazem o ninho em locais como buracos no solo, muros, 
raízes de árvore ou casas abandonadas

• Bastante comum na Europa, durante a primavera/verão

•A  sul do Tejo, podemos apenas encontra-lo em regiões 
húmidas e próximas do litoral, como a Arrábida
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Vamos ler?
COMO FUNCIONA O 
MUNDO – UM GUIA PRÁ-
TICO SOBRE O NOSSO 
INCRÍVEL PLANETA
Christiane Dorion
Editorial Presença

Quando começou a haver 
vida? A Terra move-se 
por baixo dos nossos pés? 

Porque é que chove? As explicações encontram-se nesta 
exploração prática pelo nosso planeta.
Descobre tudo nesta maravilhosa viagem pelo mundo que 
nos rodeia.

Vamos jogar?
A água é um bem 
precioso, que não 
pode ser desperdi-
çado. Por isso, faz 
como o nosso amigo, 
e deixa sempre as 
torneiras bem fecha-
das.
Descobre qual das 
sombras corresponde 
à imagem.

És amigo da floresta?
No dia 21 de março assinalou-se o Dia Mundial da Árvore, e neste ano comemora-se o Ano Internacional 
das Florestas. 
Responde às perguntas, soma os pontos, e vê se o teu comportamento é amigo das florestas.

Se tiveste entre…
34 ou menos, tens de fazer alguma coisa para mudar o teu comportamento

38-35 pontos, podes melhorar a tua atitude
41-39 pontos, preocupas-te com a floresta e o ambiente

45-42 pontos, és uma pessoa que gosta muito da floresta e a protege

Adaptado de: www.smartkids.com

Solução: b)

NUNCA RARAMENTE NÃO SEI ALGUMAS 
VEZES SEMPRE

Quando passeias na floresta, balanças-te nos ramos das árvores? 5 4 3 2 1

Quando passeias na floresta, arrancas ou pisas flores? 5 4 3 2 1

Ficas aborrecido quando vês lixo no chão? 1 2 3 4 5

Cumpres as indicações das placas informativas? 1 2 3 4 5

Quando fazes piqueniques, deitas o lixo nos contentores? 1 2 3 4 5

Se vês um adulto a fumar e deitar a beata para o chão, dizes-lhe 
que não o deve fazer?

1 2 3 4 5

Brincas com lume (fósforos, isqueiro, …)? 5 4 3 2 1

Se vires fumo, avisas um adulto ou telefonas para o 117? 1 2 3 4 5

Fazes marcas nas árvores? 5 4 3 2 1

Achas bem que se destruam os ninhos? 5 4 3 2 1



Com hábitos totalmente noturnos, o noitibó 
apenas se torna ativo 15 a 30 minutos de-
pois do pôr-do-sol, manifestando-se através 
do seu característico chamamento de aviso. 
Este canto, que pode ser audível a mais 
de 500 metros de distância, é contínuo e 
longo, fazendo lembrar um inseto. É uma 
ave de hábitos não gregários, juntando-se 
apenas em pequenos grupos para efetuar 
a migração, durante a noite. No período 
diurno, repousa completamente imóvel, 
de preferência nos ramos das árvores ou 
até mesmo no chão, onde, devido à sua 
camuflagem, se torna extraordinariamente 
difícil de ser detetado.

Comparativamente com o noitibó-de-nuca-
-vermelha, que também marca presença 
no nosso território, o noitibó-cinzento é 
relativamente mais pequeno, possuindo um 
tamanho que pode variar entre os 26 e os 
28 cm e um peso que pode ocasionalmente 
chegar às 100g. Apresenta um bico curto e 
quase impercetível, a cabeça é larga, mas 
o pescoço e as patas são curtos. As asas 
são longas relativamente ao tamanho do 
seu corpo, podendo chegar aos 64 cm de 
envergadura. 

A coloração da sua plumagem castanha 
e cinzenta é ideal para se camuflar sobre 
ramos de uma árvore ou no meio da folha-
gem do chão. Uma das características que 
distingue machos e fêmeas desta espécie, 

são as manchas brancas que os 
primeiros apresentam nas três 
penas primárias das asas, e que 
normalmente são apenas visíveis em voo.

No que diz respeito à sua alimentação, esta 
é na sua maioria constituída por insetos, 
principalmente borboletas noturnas e es-
caravelhos. A captura é conseguida através 
de voos rasantes ao chão, aproximando-se 
das suas presas por baixo ou pelo lado e 
abrindo a boca imediatamente antes de as 
capturar. Quando o alimento é abundante, o 
noitibó tem a capacidade em voo de capturar 

aproximadamente 12 insetos em cerca de 1 
minuto. Relativamente às crias, o alimento é 
levado no esófago, e assim que chegam ao 
ninho, as crias estimulam o bico dos proge-
nitores, que se abre sendo transferida uma 
“bola” de alimento envolvida em saliva. A 
“bola” de alimento é composta por presas 
que não se encontram nem desmembradas 
nem pré-digeridas.
O noitibó-cinzento nidifica e encontra-se 
distribuído em praticamente todo o Conti-
nente Europeu, noroeste de África e na Ásia 
Central até à China. Nas últimas décadas 
sofreu um acentuado decréscimo no no-
roeste da Europa, onde se encontra quase 
extinto em alguns países. Trata-se de uma 
ave migradora que inverna maioritariamente 
na África subsariana. Em Portugal, é estival 
e ocupa quase todo o território, contudo é 
mais comum no norte e centro e está ausente 
no Algarve.

Relativamente ao habitat, esta ave prefere áre-
as abertas e bem drenadas, como por exem-
plo, clareiras e zonas marginais de bosques, 
zonas florestais jovens ou zonas abertas com 
coberto vegetal arbustivo, podendo também 
ser encontrado em charnecas ou em terrenos 
ardidos em anos anteriores. Por outro lado, 
o noitibó evita zonas com atividade humana, 
uma vez que é uma espécie bastante sensível 
ao distúrbio, durante o período diurno.

OBSERVATÓRIO 11

Noitibó   
Caprimulgus europaeus

CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Aves

Ordem: Caprimulgiformes

Famílias: Caprimulgidae

Género:  Caprimulgus
Espécie: Caprimulgus europaeus



Atualmente cerca de 80% da população eu-
ropeia vive em cidades e áreas metropolita-
nas. É assim com naturalidade que nestas 
áreas se verificam os maiores consumos 
energéticos, pelo que os objetivos comuns 
de eficiência energética e recurso a fontes 
renováveis de energia têm que, forçosamen-
te, se centrar nas políticas de cidade, uma 
vez que é a atividade humana que modela o 
consumo energético.

É neste sentido que surge o Pacto dos Autar-
cas, uma iniciativa da Comissão Europeia, na 
qual as cidades e municípios signatários se 
comprometem a suplantar as metas da união 
europeia para o ano de 2020: redução de 20% 
nas emissões de gases com efeito de estufa, 
aumento de 20% na eficiência energética e 
alcançar os 20% na utilização de energias 
renováveis no total de consumo energético 
até 2020, dentro daquelas que sejam as suas 
áreas de atividade e competências.

Ao assumir este Pacto, os municípios com-
prometem-se com um programa de ação que 
inclui a elaboração de um inventário de refe-
rência das emissões de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE) e à consequente elaboração de 
um Plano de Ação para a Energia Sustentá-
vel (PAES), que deverá ser apresentado no 

período de um ano, a partir da sua adesão. 
Os municípios signatários do Pacto com-
prometem-se igualmente a adaptar as suas 
estruturas municipais, incluindo a atribuição 
de recursos humanos suficientes, a fim de 
levar a cabo as ações previstas no PAES.
 
A implementação das medidas preconizadas 
no PAES e os seus resultados são acompa-
nhados e monitorizados, estando os muni-
cípios incumbidos de apresentar relatórios 
públicos periódicos que descrevam, de forma 
geral, a evolução dos seus planos de ação, 
bem como a apresentar, ao secretariado do 
Pacto, um relatório de aplicação, pelo menos, 
de dois em dois anos, após a apresentação do 
plano de ação para fins de avaliação, acom-

panhamento e verificação.

Como forma de potenciar a abrangência 
deste Pacto, os municípios comprometem-
-se também a mobilizar a sociedade civil nas 
suas áreas geográficas a participar no de-
senvolvimento do plano de ação, delineando 
as políticas e medidas necessárias para apli-
car e realizar os objetivos do Pacto.

Até agora aderiram ao Pacto dos Autarcas 
2418 cidades e municípios, envolvendo mais 
de 125 milhões de habitantes. O Município do 
Barreiro está neste momento a desenvolver 
todos os passos necessários à sua adesão, 
tendo já esta sido aprovada por unanimidade 
em reunião do executivo municipal.
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PACTO DOS AUTARCAS

As Autarquias deverão suplantar os 20% na utiliza-
ção de energias renováveis, no total de consumo. 

O uso dos transportes coletivos contribui para a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa.

ENERINT 2011 – I FEIRA DE ENERGIA INTELIGENTE
A S.energia vai realizar nos dias 20, 21 
e 22 de maio, em parceria com a Câma-
ra Municipal da Moita, e com o apoio das 
Câmaras Municipais do Barreiro, Montijo e 
Alcochete, a primeira edição da Feira de 
Energia Inteligente – ENERINT, no Pavi-
lhão Municipal de Exposições da Moita.

A ENERINT pretende congregar um con-
junto de soluções e de atores locais capa-
zes, reunindo num mesmo espaço as em-
presas e os fabricantes que em Portugal 
apresentam as soluções energeticamente 
mais eficientes em campos tão distintos, 
tais como a mobilidade, a iluminação e 
climatização, a produção de energia reno-
vável, a gestão da energia e a construção 
civil.

O evento atribuirá um enfoque especial a 
soluções de eficiência energética que se 
direcionam para o setor dos edifícios, na 
medida em que sendo estes responsáveis 
por mais de 30% dos consumos energé-
ticos a nível nacional e por 22% dos con-

sumos de energia final na área de inter-
venção da S.energia, o recurso e a adoção 
de algumas das soluções e dos produtos 
apresentadas na ENERINT, permitirão in-
crementar substancialmente a eficiência 
energética, reduzindo os consumos de 
energia nos edifícios.

A ENERINT incluirá uma área reservada 
ao setor da mobilidade sustentável, onde 
os visitantes poderão conhecer e experi-
mentar alguns dos veículos mais “amigos 
do ambiente” atualmente existentes no 
mercado. Serão também apresentadas 
sessões técnicas temáticas, nas quais os 
expositores irão apresentar os seus servi-
ços e produtos num espaço de debate com 
o público.

Visite a ENERINT e conheça algumas das 
soluções que lhe permitirão poupar os 
consumos de energia e reduzir a sua fatu-
ra energética! A entrada na ENERINT será 
gratuita.

Para mais informações:
www.senergia.pt
enerint@senergia.pt
T:210 995 139



A floresta enquanto fonte de recursos foi, 
desde o alvor da humanidade, explorada de 
forma a suprir as necessidades do Homem. 
De forma transversal à História, foi fonte de 
alimento e abrigo oferecendo, ainda, com-
bustível e matérias-primas para a constru-
ção civil e para a criação dos mais variados 
engenhos e mecanismos, bem como de fer-
ramentas e alfaias agrícolas.

Com o objetivo de melhor conhecer o alcan-
ce da relação do Homem com a Floresta, 
a arqueologia, ciência que estuda o pas-
sado da Humanidade a partir da evidência 
material, aposta na multidisciplinaridade, 
de modo a abranger um mais vasto leque 
de conhecimentos. Através da recolha de 
madeira, sementes, carvões e pólenes, em 
contexto arqueológico, é possível, com re-
curso à botânica, antracologia e palinologia, 
respetivamente, adquirir informações rele-
vantes no domínio ambiental e etnológico, 
bem como dados cronológicos.

No Paleolítico, o Homem, recoletor por ex-
celência, alimentou-se de frutos, fungos e 
raízes, ao mesmo tempo que, da apanha da 

camada lenhosa obtinha meios de abrigo e 
combustível. Mais tarde, com a descoberta 
da agricultura e a transição para uma econo-
mia de produção, as necessidades alimenta-
res passaram a ser colmatadas pelo cultivo 
e criação de gado, dando-se início à antro-
pização da paisagem. Estas transformações 
conduziram à sedentarização dos povos e ao 
surgimento de povoados construídos com 
base na utilização de recursos florestais.

Desde o Neolítico, passando pela Idade do 
Ferro, Romanização e Época Medieval, a área 
de cultivo e de pastoreio foi aumentando, a 
par das necessidades dos recursos naturais. 
Este alargamento da área explorada deveu-
-se, sobretudo, ao aumento demográfico e 
teve como consequência a diminuição da 
mancha florestal. Com os Descobrimentos a 
situação agravou-se, fruto da intensa cons-
trução naval, ao ponto de haver necessidade 
de importação de madeira.

A perceção de que a floresta não era uma 
fonte inesgotável de recursos, levou à ado-
ção de duas posturas. Por um lado, condu-
ziu ao plantio intensivo de espécies: casos 

como o do castanheiro, explorado desde os 
romanos, ou do Pinhal de Leiria mandado 
plantar por D. Dinis, são exemplos da explo-
ração florestal com o objetivo de responder 
às necessidades humanas. Outra atitude foi 
no sentido de preservar o existente. Nessa 
direção apontou a legislação visigótica, a par 
de várias medidas que surgiram durante a 
Idade Média: D. Sancho I promulgou legis-
lação que visava a proteção do montado de 
sobreiro e azinho e, o rei «lavrador» decre-
tou, também, cartas de criação de couta-
da para proteger o montado da exploração 
indevida.

Até ao séc. XVIII houve várias tentativas de 
travar a rápida desflorestação, mas só no 
séc. XIX com os Serviços Florestais, num 
trabalho continuado durante o século XX, 
se recuperou área florestal e a biodiversi-
dade, com a reimplantação e introdução de 
espécies. Atualmente, a floresta ocupa 3 mi-
lhões de hectares de área, o correspondente 
a cerca de 34% do território português.

MIGUEL COSTA

JORGE MACHADO

HUGO LOPES

TIAGO ALMEIDA

GABINETE DE ARQUEOLOGIA DA

CâMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO.

PERFIL 13

A EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS 
FLORESTAIS ATRAVÉS DA HISTÓRIA

Oficina de Aprendizagem - CMIA, Viana do Castelo. Aplicação prática da metodologia de flutuação na recolha 
de carvões.

A exploração dos recursos florestais na pré-história 
(ilustração de uma ficha de actividades do Museu 
Nacional da Irlanda).
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SACO ECOLÓGICO

Dobre a t-shirt ao meio, deixando visíveis as 
letras ou desenhos que tenha. Corte as mangas 
e o decote (este com um formato mais quadra-
do). Comece por cortar pouco, e vá alargando, 
até achar que está bom.

Vire a t-shirt pelo avesso, acerte as bainhas 
(as t-shirts por vezes ficam muito deformadas), 
e prenda com alfinetes. Cosa na máquina.

Depois de cosida, corte os cantos da bainha.

Abra a base do saco e cosa um pequeno triân-
gulo, que vai tornar a base do saco maior. 

Agora é só virar pelo direito e está pronto para 
ir às comprinhas.

1

3
4

5

2

Água em nùmeros
0,008% da água do planeta é própria para consumo.

13% da capacidade de renovação da água está no Brasil.

70% da população mundial não tem água potável.

1/5 dos peixes de água doce estão ameaçados ou extintos, 
devido à  poluição das águas.

90% das reservas de  água potável estão no subsolo, cada 
vez mais ameaçadas pela contaminação.

Que tal dar uma ajudinha ao ambiente, e passar a 
usar um saco de pano, em vez de sacos de plásti-
co? Pegue numa velha t-shirt (não muito grande), 
para fazer um saco de compras reciclado, reutili-
zável e resistente. E quando se suja, basta lavar e 
está pronto para mais umas voltinhas.

 1

 3

 2

 4

 5



CONVENTO DE SANTA CRUZ
DO BUÇACO
Construído entre 1628 e 1630 pela Ordem 
dos Carmelitas Descalços, que o ocupou até 
1834, é atualmente o Palace Hotel do Buçaco, 
categorizado como um dos mais belos e 
históricos hotéis do mundo. Foi classificado 
como Imóvel de Interesse Público em 1996.
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Na posse do Bispado de Coimbra desde 1094, 
a Mata foi doada em 1628 pelo então bispo 
de Coimbra, D. João Manuel, à Ordem dos 
Carmelitas Descalços para a construção do 
seu “Deserto” em Portugal. A construção 
do convento e da sua cerca terminaria por 
1630, altura em que começou a vida monás-
tica regular. Em 1834, a extinção das ordens 
religiosas decretou o fim da sua presença no 
Buçaco. As características únicas da Mata 
são o resultado da permanência dos Car-
melitas Descalços. 

FLORA
A Mata Nacional do Buçaco encontra-se no 
extremo Noroeste da Serra do Buçaco, no 
concelho da Mealhada. Atualmente ocupa 
cerca de 105 hectares e possui uma das me-
lhores coleções dendrológicas da Europa, com 
cerca de 250 espécies de árvores e arbustos 
com exemplares notáveis. É uma das Matas 
Nacionais mais ricas em património natural, 

arquitetónico e cultural, podendo ser dividida 
em três unidades de paisagem: Arboreto, 
Jardins e Vale dos Fetos e Floresta Relíquia.

O Arboreto ocupa cerca de 80% da área 
da Mata. Da floresta original ainda restam 
alguns carvalhos, azereiros e loureiros. Mas 
foi devido aos Carmelitas Descalços que o 
arboreto ganhou a alma que se mantém, 
sobretudo após a introdução do cedro-do-
-Buçaco (Cupressus lusitanica), o ex-libris da 
mata. A partir de 1850 foram introduzidas 
muitas espécies exóticas como cedros, se-
quóias, araucárias, eucaliptos, pseudotsuga, 
entre outras.

A principal e mais significativa área ajardi-
nada, que envolve o Convento (e o Palace 
Hotel), é designada por “Jardim Novo”. Foi 
construída em 1886-87, tal como a Cascata de 
Santa Teresa. Outro espaço verde ajardinado 
emblemático é o Vale dos Fetos, cujo nome 

deriva da existência de vários exemplares 
de fetos de porte arbóreo. 

A Floresta Relíquia é uma formação vegetal 
clímax de plantas autóctones que, segundo 
alguns autores, conserva as características 
típicas da floresta primitiva, antes da ocupa-
ção humana. Alberga três habitats diferentes: 
o carvalhal de carvalho-alvarinho e carvalho-
-negral, o loureiral, dominado pelo loureiro, 
com presença frequente do medronheiro, 
folhado e do azevinho, e os ‘Adernais’, na 
encosta sul e sueste. Em alguns locais é pra-
ticamente puro, formando um bosque denso 
praticamente sem outras espécies arbóreas.

FAUNA
A Mata Nacional do Buçaco encerra uma 
vasta diversidade de animais que, muitas 
vezes silenciosa, passa despercebida. Num 
passeio diurno poderão observar-se e ouvir-
-se numerosas espécies de aves florestais. 
O bom tempo atrairá diversos répteis, como 
o lagarto-de-água, endémico, ou a cobra-de-
-escada e um olhar atento às linhas de água 
permitirá identificar anfíbios tão distintos 
como a salamandra-lusitânica e o tritão de 
ventre-laranja. O crepúsculo revela outros 
sons e movimentos. São os morcegos, as ra-
posas, os fuinhas e outros animais noturnos.

A biodiversidade encontrada no Buçaco expri-
me a singularidade e valor patrimonial deste 
espaço mágico e obriga à sua preservação.

A MATA NACIONAL DO BUÇACO
Classificado como Imóvel de Interesse Público, o conjunto monumental do Buçaco mobi-
liza uma riqueza patrimonial de exceção. Ao núcleo central formado pelo Palace Hotel do 
Buçaco e pelo convento de Santa Cruz juntam-se as ermidas de habitação, as capelas de 
devoção e os Passos que compõem a Via Sacra, a Cerca com as Portas, o Museu Militar e 
o monumento comemorativo da Batalha do Buçaco, os cruzeiros, as fontes e as cisternas, 
os miradouros (o da Cruz Alta oferece vista privilegiada sobre toda a região entre Coim-
bra e a Serra do Caramulo) ou as casas florestais.

A visitar:

Lugar mágico
Finalista nas 7 Maravilhas Naturais de Portugal, na categoria de Florestas e Matas, pode ser explorada por 5 trilhos: Trilho da Natureza, Trilho da Água, Trilho da Floresta Relíquia, Trilho Militar e Via--sacra.

Leve a cesta do piquenique e desfrute do Vale dos Fetos, onde a vegetação é tão densa que a luz do Sol apenas entra por entre alguns ramos mais abertos.

FONTE FRIA
Impressionante cascata 
alimentada por seis nascen-
tes e que desce até uma pia 
maravilhosa, situada numa 
clareira, esta também uma 
autêntica jóia, completamen-
te rodeada de magnólias. 
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Para Ler WWW...

A VIDA SECRETA
DA ÁGUA
Masaru Emoto
Estrela Polar

Desde a sua chegada à 
Terra, a água retém todo 
o conhecimento e experi-
ência que adquire no seu 
percurso, transportando 
consigo toda a história, tal 
como transportamos a nos-
sa.
Uma fantástica jornada da 
água através do nosso pla-
neta, que nos mostra como 

podemos aplicar a sabedoria desta às nossas vidas e como, 
se aprendermos a respeitar e a apreciar a água, podemos 
enfrentar os desafios do século XXI e revitalizar o planeta.

www.energiasrenovaveis.com

Portal onde poderá encontrar mui-
ta informação sobre as energias 
renováveis, nomeadamente: bio-
massa, eólica, geotérmica, hídrica, 
hidrogénio, oceanos e solar.

www.florestas2011.org.pt

A ONU declarou 2011 como o Ano 
Internacional das Florestas. Aqui 
estão disponíveis ferramentas inte-
rativas, um calendário de iniciativas 
nacionais, regionais e internacio-
nais, fotografias, vídeos e notícias 

relacionadas com as florestas de todo o mundo.

Para receber o seu Folha Viva, ligue grátis para a Linha Verde:   800 205 681
Ou envie os seus dados (nome, morada e e-mail) para  ceambiental@mail.telepac.pt

AGENDA
20 A 22 DE MAIO
ENERINT 2011
I FEIRA DE ENERGIA INTELIGENTE

A S.energia, em parceria com a Câmara Municipal 
da Moita, e com o apoio das Câmaras Municipais 
do Barreiro, Montijo e Alcochete, leva a cabo esta 
feira que promove o encontro entre entidades ca-
pazes de influenciar a eficiência energética a um 
nível regional.

Local: Pavilhão Municipal de Exposições da Moita
Informações: www.senergia.pt

20 E 21 DE MAIO
XI CNEA – CONGRESSO NACIONAL
DE ENGENHARIA DO AMBIENTE
Local: Universidade Lusófona, Lisboa
Informações: http://cnea.apea.pt

DESDE 8 DE ABRIL
TARTARUGAS MARINHAS. A VIAGEM.
Local: Oceanário de Lisboa
Informações: www.oceanario.pt

MARÇO A NOVEMBRO
LAGARTAGIS - BORBOLETÁRIO

Local: Museu Nacional de História Natural
da Universidade de Lisboa
Informações: www.ul.pt

10 A 12 DE JUNHO
CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RAPINAS

Local: Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET), 
na zona de Castro Verde e no Parque Natural do Vale 
do Guadiana (PNVG)
Informações: www.birds.pt


