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EDITORIAL
Este é o primeiro Boletim “Folha Viva” da segunda era – uma 
era ainda mais sustentável – uma vez que se trata da pri-
meira edição exclusivamente distribuída em formato digital. 
Trata-se de uma decisão que tomámos, justificada por um 
conjunto de razões, mas que teve como principal motivação 
a dificuldade financeira que atravessamos no país e também 
no município. Sabemos que esta decisão, embora do ponto 
de vista financeiro seja a mais avisada no momento, fará 
com que o Boletim chegue apenas àqueles que têm acesso 
aos meios digitais. 

Porém, na tentativa de minimizar o impacte desta decisão 
no que toca aos objetivos do “Folha Viva”, estabelecemos 
novas parcerias e assim, o boletim estará também disponível 
a partir desta edição através do canal Naturlink, para além 
da presença nos jornais e órgãos de comunicação digitais 
com quem já tínhamos parcerias, como são o Jornal Rostos, 
o Setúbal na Rede e o Distritonline.

Encerrámos o ano de 2011 da melhor forma pela atribuição do 
1ºPrémio do Concurso dos Prémios da Qualidade do Distrito de 
Setúbal-Serviços Públicos, para o Centro de Educação Ambien-
tal da Mata Nacional da Machada e Sapal do Rio Coina, tendo 
sido a proposta que obteve a melhor classificação de sempre, 
desde a criação deste prémio. Foi assim reconhecido o excelente 
trabalho desenvolvido pela equipa de profissionais que prestam 

um serviço de elevada qualidade à população do Barreiro.

O envolvimento da Câmara Municipal do Barreiro, através do 
CEA, no projeto Coastwatch permitiu ao concelho participar 
de forma ativa na preservação e conservação de 20km de 
costa. A divulgação deste projeto junto das escolas e outras 
entidades do concelho do Barreiro possibilitou envolver esco-
las, escuteiros e a Universidade da Terceira Idade do Barreiro, 
desenvolvendo alguns trabalhos e contribuindo para alertar 
para a necessidade de tomada de medidas para a recuperação 
de zonas identificadas. 

Foi aprovada em Reunião de Câmara, no passado dia 15 de 
fevereiro, a proposta de criação da Reserva Natural Local 
do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Machada, sendo 
reconhecida a importância desta Área Natural para o con-
celho do Barreiro. Um longo caminho que possibilitou criar 
os alicerces fundamentais para viabilizar esta classificação 
e que permitirá reforçar a ligação ao Rio, destacar algu-
mas componentes culturais ligadas aos Descobrimentos e 
promover algumas capacidades de atração dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

Estas são no fundo as boas razões para continuarmos a tra-
balhar por um futuro mais sustentável no Barreiro. Faça-nos 
companhia!
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A 2 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial das zonas 
Húmidas, data que coincide com a assinatura da Conven-
ção de Ramsar, no Irão, em 1971, com o objetivo de prote-
ger as zonas húmidas do nosso planeta. A nível mundial, 
estão listadas 1578 zonas húmidas, classificadas com 
uma superfície equivalente a mais de 108 milhões de 
hectares.
O Sapal do Rio Coina constitui uma zona húmida muito 
importante para o nosso concelho, sendo um ecossis-
tema muito rico e produtivo, em termos de diversidade 
biológica, com grandes concentrações de aves aquáticas, 
peixes e invertebrados.



Entrega dos prémios

Instituto dos Ferroviários 

2º prémio

ÁRVORES DE NATAL ECOLÓGICAS
A árvore de Natal da EB 2,3 Luís 
Mendonça Furtado foi a vencedo-
ra do Concurso “Árvores de Natal 
Ecológicas” promovido pela Câmara 
Municipal do Barreiro (CMB), através 
do Centro de Educação Ambiental 
da Mata da Machada e Sapal do Rio 
Coina (CEA). Em segundo lugar fi-
cou o Instituto dos Ferroviários e em 
terceiro a EB1 nº 1 do Lavradio, com 
Jardim de infância. 
Os trabalhos da EB nº 8 do Barreiro e 

da EB nº 4 do Barreiro, com Jardim de 
infância foram também reconhecidos 
com menções honrosas.

Os prémios atribuídos foram kits de ci-
ência da Science4You. Esta entidade 
decidiu ainda presentear, com um pré-
mio por si criado, a EB nº 8 do Barrei-
ro, considerando que a sua árvore era 
“a mais harmoniosa”.

A Companhia de Teatro do Barreiro Ar-

teviva também se associou a esta ini-
ciativa, fazendo-se representar no júri.

A exposição, que esteve patente no 
Mercado 1º de Maio, de 15 de dezembro 
a 8 de janeiro, contou com 32 trabalhos 
elaborados pelos estabelecimentos de 
ensino do concelho, através da reuti-
lização de materiais. As árvores trou-
xeram as cores do Natal a este espaço, 
para alegria dos visitantes e comer-
ciantes que ali trabalham diariamente.
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Click !!! Foto Reportagem

EB 2,3 Luís Mendonça  
Furtado - 1º prémio

Os vencedores

EB1 nº4 do Barreiro com

Jardim de infância

Menção Honrosa
EB1 nº 1 do Lavradio com 
Jardim  de infância - 3º prémio

EB1 nº8 do BarreiroMenção Honrosa

Exposição no Mercado 1º de Maio

WWW

http://www.facebook.com/nrdsp#!/media/set/?set=a.291614534207431.64866.100000766614425&type=3
http://www.facebook.com/nrdsp#!/media/set/?set=a.291614534207431.64866.100000766614425&type=3


O Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal 
do Rio Coina conquistou o primeiro lugar na 9ª Edição do 
Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal/Serviços Pú-
blicos, promovida pela Associação de Municípios da Região 
de Setúbal.

Segundo Nuno Banza, Vereador do Ambiente, esta é uma 
distinção “que nos honra e honra o Barreiro. O Centro de 
Educação Ambiental e a Autarquia estão de parabéns!”. Para 
o autarca, o prémio conquistado é “um reconhecimento”, mas 
também “um agradecimento e a constatação de que o trabalho 
que se faz no CEA é, de facto, um trabalho de excelência”. 

Nuno Banza sublinha que “isto é possível graças às pessoas 
que estão no Centro, na Divisão de Sustentabilidade Am-
biental, e aos inúmeros parceiros que permitem que o CEA 
seja, hoje, uma referência na Educação Ambiental”. Assim, é 
grande a “responsabilidade de manter este trabalho notável, 
reconhecido por entidades externas” e de fazer com que o 
CEA “continue a crescer”.

O CEA destacou-se entre 14 projetos provenientes de seis 

autarquias e uma entidade autárquica, contando com a pon-
tuação mais alta adquirida, até hoje, num projeto candidato 
a este prémio, símbolo de boas práticas na Administração 
Pública Local. A cerimónia de entrega dos prémios teve lu-
gar no passado dia 14 de dezembro, na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro.

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VENCEDOR
DO PRÉMIO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
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Realizou-se na manhã de 15 de fevereiro, na Mata Nacio-
nal da Machada, o Corta Mato Escolar da Península de 
Setúbal, que contou com a participação de 3200 atletas, 
de 86 escolas dos concelhos do distrito de Setúbal.

A prova, com organização conjunta ente a DRELVT – 
Equipa do Desporto Escolar da Península de Setúbal 
e a Câmara Municipal do Barreiro, contou ainda com o 
apoio da Escola Básica e Secundária de Santo António da 
Charneca, e deu um colorido especial e muito agradável 
à Mata da Machada.

Seja um cidadão solidário e, porque não, amigo do 
ambiente, dando uma nova vida aos objetos que já 
não precisa.

O Centro Infantil do Lavradio “O Barquinho” promove 
a doação e troca de bens, como livros, jogos, roupa de 
criança e adulto, carrinhos e cadeira de bebé, etc, aju-
dando na reutilização do que já não lhe serve ou já não 
lhe é útil.
Poderá fazê-lo de 2ª a 6ª feira das 10h30 às 12h, nas 
instalações desta instituição. O contacto é o 212 044 117.

CORTA MATO ESCOLAR ESPAÇO TROCA

WWW

http://www.facebook.com/nrdsp#!/photo.php?v=293665194002365&set=vb.100000766614425&type=2&theater 
http://www.facebook.com/nrdsp#!/photo.php?v=293665194002365&set=vb.100000766614425&type=2&theater 


Beja foi a cidade escolhida este ano pela ABAE (Associação 
Bandeira Azul da Europa) para a dinamização do Seminário 
Nacional Eco-Escolas 2012. Os dias 3, 4, e 5 de fevereiro 
reuniram técnicos de municípios, educadores, professores 
de todas as regiões do país, oradores e convidados que aqui 
partilharam os seus saberes e experiências em matéria de 
boas práticas ambientais. 

Este seminário funciona como um momento importante para 
os participantes neste projeto ou parceiros interessados 
em aderir. Nestes dias desenvolvem-se várias ações, desde 

reuniões temáticas, 
comunicações ins-
piradoras, ateliês 
práticos e fóruns 
de discussão inter-
-pares (escolas com 
escolas e câmaras 
com câmaras) que 
põem em cima da 
mesa muitas ini-
ciativas que estão 
a decorrer e que 
incentivam a comu-
nicação e troca de 

experiências neste âmbito. 

É também um ótimo timming para divulgar novos projetos 
e iniciativas relativas ao eco-escolas, debater metodologia 
e estratégias do programa, fornecer informação específica 
relacionada com os temas do ano, neste caso a agricultura 
biológica, floresta e mar e ainda fornecer informação cien-
tífica e pedagógica relativamente aos temas de trabalho. 

A Câmara Municipal do Barreiro também foi convidada a 
apresentar as boas práticas dinamizadas no município e 
apoiou a participação de vários professores de eco-escolas 
do Barreiro, no seminário.

SEMINÁRIO ECO-ESCOLAS 2012 
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Uma eco-escola é uma 

instituição de ensino que 

adere à rede Europeia 

Eco-escolas e adota a 

causa da sustentabilidade  

ambiental nas suas ações. 

Para mais informação, 

consulte: www.abae.pt

A 18 de outubro teve lugar o lançamento da Horta Peda-
gógica Sénior, no Parque da Cidade do Barreiro, integrada 
na nova disciplina de horticultura da UTIB - Universidade 
da Terceira Idade do Barreiro. Decorridos três meses, 
no passado dia 19 de janeiro, foi assinalada a colheita de 
produtos da horta e a qualidade dos mesmos foi compro-

vada num almoço que se realizou no Centro Comunitário 
de Santo André.

O Vereador do Ambiente salientou a “grande importância 
da horta pedagógica “. Enaltecendo a “produção local”, 
Nuno Banza sublinhou os benefícios de se suprimirem 
localmente as necessidades (poupança de recursos, com 
vantagens ambientais e financeiras).
“Disseminar outras hortas pelo Concelho” é um desejo 
quase inevitável, tendo em conta a atual experiência (po-
sitiva) da Horta Pedagógica Sénior do Parque.

O resultado da colheita dos produtos foi doado ao Centro 
Comunitário de Santo André. As futuras colheitas serão 
igualmente oferecidas a outras Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do Concelho.

A disciplina de horticultura da UTIB é ministrada uma 
vez por semana, às quintas-feiras, com as componentes 
teórica e prática. As inscrições continuam abertas.

HORTA PEDAGÓGICA SÉNIOR

http://www.abae.pt/programa/EE/seminario/2012/index.php?p=comunicacoes#andreiapereira Caixa: linkar o site com http://www.abae.pt/home/inicio.php 
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COASTWATCH 2012
Como vem sendo hábito, desde 2004, a Câmara Municipal do Barreiro, 
associou-se mais uma vez ao projeto europeu Coastwatch.
No ano em que o GEOTA completa 30 anos, chegou-se à 22ª campanha, 
cujo lema é “Coastwatch, Proteger, Promover e Sensibilizar".
A monitorização dos 22 km da faixa ribeirinha do concelho do Barreiro, 
por parte de inúmeros voluntários, é prática recorrente. Este ano parti-
ciparam a UTIB, a Escola Básica de 2º e 3º Ciclos Quinta da Lomba, a 
Escola Secundária Augusto Cabrita, a Escola Profissional Bento Jesus 
Caraça e o Agrupamento de Escuteiros 927, de Santo André.

O trabalho dos voluntários está já numa fase desenvolvida, tendo sido, 
até ao momento, efetuadas várias saídas de campo onde se constataram 
as diferentes realidades e características da orla costeira do Barreiro.
A campanha decorre até 21 de março, portanto, ainda vai a tempo de se 
inscrever através do número 212 153 114 ou ceambiental.barreiro@gmail.com
Participe!

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ECO-MOINHO DO JIM
Desde maio de 2011 que o Barreiro 
possui mais um espaço orienta-
do para a Educação Ambiental, o 
Eco-Moinho do Jim. Trata-se de 
um projeto cuja responsabilidade 
é repartida entre a autarquia e a 
S.energia – Agência Regional de 
Energia para os concelhos do Bar-
reiro, Moita, Montijo e Alcochete.

O Eco-Moinho do Jim está dedica-
do à partilha de informação sobre 
temas como a Eficiência Energé-
tica, Energias Renováveis, Qua-
lidade do Ar, Ruído, Alterações 
Climáticas, Boas Práticas Am-
bientais, entre outros, aproximan-
do a população destes assuntos, 
procurando esclarecer dúvidas, 
disponibilizando estudos e pla-
nos para consulta e fornecendo 
informação variada de caráter 
ambiental, ao mesmo tempo 
que dinamiza junto de crianças 
e jovens ateliês pedagógicos 
nas áreas referidas.

Os estabelecimentos de ensi-
no poderão visitar o Moinho, 

na Av. Bento Gonçalves (junto à 
Piscina do Barreiro), e usufruir 
de diversas atividades orientadas 
para as idades dos participantes. 
Destacam-se os ateliers práticos 
como “Hoje vou ser cientista!”, 
“Dominó da Energia”, “Vou cons-
truir um foguetão!”, “Aprender a 
construir brinquedos solares”. 
Para os jovens, desenvolvem-se 
debates orientados, com temas  
como “Alterações Climáticas: Mito 
ou Realidade?” ou “Nuclear uma 
solução?”. 

O Eco-Moinho tem ainda apoiado 
na dinamização de atividades de 
grupos organizados que têm como 
missão proteger e salvaguardar o 
ambiente.

De forma a conhecer o programa 
de atividades que o Eco-Moinho 
desenvolve ou obter mais informa-
ções, deverá contactar-nos atra- 
vés do número 91 105 58 50, do 
email ecomoinho@senergia.pt ou 
através da página do Facebook.

WWW

http://www.facebook.com/nrdsp#!/photo.php?v=310745812294303&set=vb.100000766614425&type=2&theater 
http://facebook.com/ecomoinhodojim
http://www.facebook.com/nrdsp#!/photo.php?v=310745812294303&set=vb.100000766614425&type=2&theater 
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O que faz...
O Oceanógrafo

Todos os cientistas que estudam os oceanos e o seu modo de 
funcionamento são designados de Oceanógrafos. Podem ter  
formação em áreas como a física, química, biologia ou geologia. 
Os oceanógrafos tiram medidas e amostras nos oceanos, fazem 
análises laboratoriais dessas amostras e experiências labora-
toriais, analisam dados e fazem simulações de fenómenos que 
ocorrem no mar.

Vamos jogar?
Encontrámos estas árvores muito divertidas com 
a chegada da primavera. No entanto, existem 5 
diferenças entre estes dois desenhos.
Consegues descobri-las?

Soluções:
A nuvem, a árvore na ponta direita tem bigode, a boca na ár-
vore da ponta esquerda, o Sol, a copa da 2ª árvore da direita.

Uma só árvore 

consegue filtra
r por ano 

27kg de partículas poluen-

tes na atmosfera? Repara na 

falta que nos faz cada árvore 

que é abatida.

sa
bi
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 qu
e...



Mensagem secreta
Que tal aproveitar um pouco do sumo do limão 
usado para os biscoitos e escrever mensagens 
secretas? 

Mistura uma colher de sopa de água com uma 
colher de sopa de sumo de limão. Mergulha um 
cotonete nesta mistura e, com ele, escreve uma 
mensagem num papel branco.

A folha estará em branco, mas quando a segura-
res perto de uma lâmpada acesa, o sumo de limão 
aquece, e a mensagem irá aparecer como por magia!

Vamos ler?
SALADA DE FLORES 
Fernanda Botelho e Sara Simões
Dinalivro

Entre malvas e calêndulas, borragens e tanchagens, a 
Sara, a Maria, a Carolina e o Rodrigo  vão guiar-nos 
numa inesquecível viagem ao mundo das plantas.

Mãos à obra! 
Alegra a decoração de páscoa com estes bolinhos em forma de flor e 
aprecia-os com os teus amigos na hora do lanche.

Preparação da Massa

Começa por preparar a massa, com a ajuda de um adulto: 
Bate 100g de manteiga com 100g de açúcar. Acrescenta a raspa da 
casca de 1 limão. De seguida, acrescenta 1 colher de chá do sumo do 
limão, e junta 175g de farinha, 1 gema de ovo e mistura bem.
Amassa tudo levemente até ficar homogéneo e deixa no frigorífico 
por 30 minutos, embrulhada em película aderente. Esta massa vai ser 
usada para fazeres as flores.

Preparação das flores

Pré-aquece o forno a cerca de 180°C.  
Estende a massa de biscoitos arrefecida até uma espessura de 3mm 
e recorta-a com as formas. 
De seguida, coloca os biscoitos em cima de papel vegetal, num re-
cipiente de ir ao forno.  
Usa um espeto de metal para fazer pequenos furos em cada bolinho 
(perto da borda superior) com cerca de 3mm. 
No centro de cada biscoito, faz um orifício e coloca um rebuçado em 
cada buraco (os doces irão derreter e preencher os orifícios quando 
estão no forno).
Coze os biscoitos durante 12-15 minutos, até ficarem firmes e doura-
dos. Deixa arrefecer no recipiente por 5 minutos, e em seguida, com 
uma espátula, retira-os para que arrefeçam completamente.
Passa a ráfia nos orifícios, prende com um nó e pendura em galhos 
previamente dispostos num balde ou jarro.
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INGREDIENTES

Formas de biscoito redondas ou em forma de 
flor (cerca de 10cm de diâmetro) 

12 rebuçados amarelos ou verdes  
(cada um com uma largura de cerca 25mm)

12 pedaços de ráfia com cerca de 10cm de  
comprimento cada, para pendurar os biscoitos
 
Massa de biscoitos de limão



Karl von Frisch, zoologista que viveu entre 
1886 e 1982, fez duas grandes descobertas 
sobre as abelhas: demonstrou que estas 

têm visão a cores e que usam uma dança 
como linguagem, para comunicar às outras 
abelhas os locais onde está o alimento.

Para mostrar que as abelhas têm visão a 
cores, Karl treinou-as colocando alimento 
num prato, em cima de um mosaico azul. 
Para os animais que não distinguem co-
res, o azul é visto como um tom de cinza. 
Assim, Karl colocou este mosaico azul 
entre vários outros mosaicos, em tons de 
cinza (Fig.1). Ao retirar o prato, observou 
que as abelhas continuavam a procurar 
alimento apenas no cartão azul.

No que respeita à linguagem da dança, 
von Frisch observou que, quando uma 

abelha descobre alimento, rapidamente 
outras abelhas se juntam a ela. Isto levou-
-o a pensar que as abelhas chamam as 
suas companheiras para junto da comida. 

Assim, fez uma atenta observação da 
relação entre o movimento das abelhas 
dentro da colmeia e a localização dos 
pontos onde havia comida, e descobriu 
dois tipos de dança usados para as abelhas 
comunicarem entre si. 

A dança circular indica que a comida está 
perto da colmeia. Nesta dança, a abelha 
circula numa direção, e para depois circula 
na direção contrária (Fig. 2A). A dança 
quebrada indica a direção e distância a 
voar para encontrar alimento que esteja 
mais distante: quanto mais lenta a dança, 
maior a distância a percorrer. O ângulo 
indica a direção (Fig. 2B). Danças simi-
lares são também usadas para o enxame 
encontrar um novo lar.

Mini-observatório
Sapo-comum - Bufo bufo

•	É o maior sapo da nossa fauna, podendo atingir 15 cm de comprimento nos 
machos e 20 cm nas fêmeas
•	Alimenta-se principalmente de insetos, mas também de outros anfíbios e 
roedores
•	São muito úteis na agricultura porque eliminam os insetos prejudiciais
•	Na época de reprodução, os adultos depositam os ovos em charcos, poças de 
água ou lagos
•	Depositam entre 2000 a 8000 ovos e as suas larvas, chamadas de girinos, têm 
guelras e desenvolvem-se na água
•	É abundante de norte a sul do país

Grandes Figuras

Karl von Frisch
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Fig.1 Grelhas usadas no teste da visão a cores. A cor de teste está marcada com T e é, em ambos os casos, 
azul, sendo as restantes quadrículas em diferentes tons de cinza. A grelha da esquerda mostra como a 
mesma é vista por um animal que distingue as cores, e a da direita mostra a mesma grelha, mas vista aos 
olhos de um animal que não distingue cores. A cor de teste assemelha-se a outros tons de cinza, pelo que um 
animal que não distinga as cores, irá confundir esta quadrícula com outra correspondente ao tom de cinza.

Fig.2



A espécie Accipiter gentilis ou açor, deriva 
do latim acceptore que significa “que voa 
rapidamente”. É uma rapina florestal dis-
creta, com semelhanças, tanto ao nível da 
plumagem como da forma, com o gavião, 
no entanto de maiores dimensões. É esta 
a ave que se encontra representada na 
bandeira da região autónoma dos Açores.
 
Com uma envergadura entre 85 a 110cm, 
possui um aspeto robusto e tem garras 
poderosas. Apresenta uma tonalidade 
acinzentada no dorso com barras hori-
zontais no peito e abdómen, e possui uma 
cauda comprida. Ao contrário dos adultos, 
os juvenis apresentam riscas verticais. 

É uma espécie principalmente ornitó-
faga, ou seja, possui uma dieta quase 
exclusivamente constituída por aves, que 
persegue acrobaticamente por entre as 
árvores, quando caça. O açor consegue 
acelerar o voo em poucos segundos, ca-
pacidade que aproveita para surpreender 
as suas presas.  

Ao nível da distribuição geográfica, esta 
ave de rapina ocupa uma área que se es-
tende de modo contínuo por grande parte 
das regiões temperadas do hemisfério 
norte. Em Portugal continental, distribui-
-se por uma área bastante vasta, sendo 

que no centro e norte a distribuição é 
mais contínua e a sul mais dispersa. A 
única estimativa existente, e que data de 
1999, aponta para a existência de 200 
a 300 casais, apresentando assim uma 
classificação de espécie vulnerável. Cal-
cula-se que a população esteja em declí-
nio, em virtude da destruição e crescen-
te escassez do seu habitat predileto, os 
pinhais bravos em regime de alto-fuste. 
Segundo a BirdLife International, ao nível 
da Europa e em relação ao estatuto de 
ameaça, o açor é considerado como uma 
espécie não ameaçada, embora em alguns 
países já apresente sinais de declínio.

Relativamente aos habitats de nidificação 
em Portugal, estes variam de acordo com 
geografia. Assim mais a norte, o açor 
prefere pinhais bravos adultos, constitu-
ídos por árvores de grande porte, e bos-
ques de folhosas autóctones, como por 
exemplo carvalhais, podendo também 
nidificar em eucaliptais. Na região 
sul tem preferência por barrancos 
arborizados de cursos de água e 
terrenos planos.  

Os incêndios florestais que têm 
destruído áreas relativamente   
vastas de pinhal e outro arvore-
do são a principal ameaça para a 

espécie em Portugal. Como referido an-
teriormente, e uma vez que se trata de 
uma espécie maioritariamente ornitófaga, 
outro fator de ameaça significativo é a 
utilização de pesticidas e metais pesados, 
que podem afetar significativamente o 
seu sucesso reprodutivo. 

As medidas de conservação para esta 
espécie estão diretamente ligadas às li-
nhas orientadoras florestais de reorde-
namento, repovoamento florestal, gestão 
e prevenção de incêndios, que deverão 
promover florestas diversificadas, tanto 
ao nível dos cobertos arbóreos como na 
prevenção da ocorrência de grandes in-
cêndios.
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AÇOR 
Accipiter gentilis   

CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Aves

Ordem: Accipitriformes

Família: Accipitridae

Género:  Accipiter

Nuno Cabrita @ Mata Nacional da Machada

Nuno Cabrita @ Mata Nacional da Machada



Os eletrodomésticos são responsáveis por 33% do consumo 
de energia numa habitação. Contudo, até que ponto a efici-
ência garantida pela tecnologia é diminuída pelos hábitos 
incorretos dos utilizadores?

O ECOSAVE surgiu com o objetivo de analisar o real impacte 
da utilização dos eletrodomésticos no consumo de energia, 
reconhecendo que não basta possuir equipamentos eficientes, 
é necessário ensinar os utilizadores a adotar novos hábitos. 
Frigorífico, combinado, arca congeladora, forno, máquina de 
lavar roupa, máquina de secar roupa e máquina de lavar loiça: 
todos estes eletrodomésticos foram submetidos a um conjunto 
de ensaios laboratoriais conduzido pela Escola Superior de 
Tecnologia de Setúbal, de forma a simular o efeito que as 
más práticas na utilização podem ter no consumo.

A partir dos resultados obtidos, foi possível construir um simu-
lador e preparar um guia informativo. O simulador encontra-se 
disponível ao público na Internet, em www.ecosave.org.pt, 
para que todos possam testemunhar por si mesmos a influ-

ência da utilização dos equipamentos no consumo de energia. 

Este projeto é coordenado pela ENA (Agência de Energia e 
Ambiente da Arrábida), tendo resultado de uma candidatura 
ao Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia 
Eléctrica (PPEC), promovido pela ERSE. Como parceiros de 
projeto, o ECOSAVE conta com a colaboração das Agências de 
Energia AMES (Sintra), AMEC (Cascais), OEINERGE (Oeiras), 
S.ENERGIA e AMESEIXAL e da Quercus.

impressoes coloridas12

A Quercus escolheu a Mata Nacional da Machada e o 
Sapal do Rio Coina para produzir 4 edições de Minutos 
Verdes.

Todos os dias, a rubrica Minuto Verde é emitida no pro-
grama Bom Dia Portugal, na RTP1, um pouco antes das 
9h. Francisco Ferreira ou Susana Fonseca, da Quer-
cus, dão sugestões para podermos adquirir hábitos mais 

ecológicos no quotidiano.

Em finais de janeiro, a equipa deslocou-se ao nosso 
concelho, onde gravou 4 rubricas dedicadas ao Sapal 
do Rio Coina, à Mata Nacional da Machada, ao Centro 
de Educação Ambiental e à frente ribeirinha com praias 
fluviais.

Se não conseguiu ver estes Minutos Verdes, poderá 
encontrá-los no perfil do Facebook.

MINUTO VERDE 

WWW

WWW

http://www.ecosave.org.pt
http://facebook.com/cea.barreiro
http://www.ecosave.org.pt
http://facebook.com/cea.barreiro


A 15 de fevereiro, a Câmara Municipal 
do Barreiro aprovou a proposta de cria-
ção da Reserva Natural Local do Sapal 
do Rio Coina e Mata Nacional da Macha-
da. Esta área protegida corresponde a 
cerca de 800 ha, e inclui dois espaços 
naturais de grande valor do ponto de 
vista ecológico, histórico, social e pai-
sagístico: o Sapal do Rio Coina e a Mata 
da Machada, sendo essencial a promo-
ção do seu papel na história e qualidade 
de vida no concelho do Barreiro, assim 
como a sua proteção do ponto de vista 
da conservação da natureza e da bio-
diversidade.

O reconhecimento pela Autarquia da 
importância destes espaços naturais 
concretizou-se inicialmente, numa pro-
posta de criação do Parque Ambiental 
do Barreiro (PAB), aprovada em 1992. 
O projeto teve alguma dinamização nos 
anos seguintes, pelos agrupamentos de 
escuteiros do concelho, mas acabou por 

não conhecer o desenvolvimento pre-
visto.

Depois de um interregno de mais de 
uma década na dinamização da Mata e 
do Sapal, no ano de 2008, a Autarquia 
promove um conjunto de iniciativas 
de divulgação da Mata da Machada e 
do Sapal do Rio Coina, nomeadamen-
te com a realização de alguns estudos 
científicos de levantamento da fauna e 
da flora e vegetação existentes. Estes 
trabalhos revelaram dados muito impor-
tantes relativamente à biodiversidade 
destas áreas, sendo fundamentais para 
o processo de classificação, uma vez 
que só conhecendo o património natu-
ral existente e os valores a preservar, 
será possível desenvolver um plano de 
gestão eficaz e sustentável. 

No ano de 2008 dá-se uma profunda 
alteração no enquadramento legal de 
criação de áreas protegidas de âmbi-

to local e regional, com publicação do 
Decreto-Lei nº142/2008, de 24 de julho, 
que revogou o Decreto-Lei nº19/93, de 
23 de janeiro. Este novo diploma esta-
belece o regime jurídico da conservação 
da natureza e biodiversidade, criando a 
possibilidade de os municípios criarem 
áreas protegidas, por proposta da Câ-
mara Municipal e, após consulta pública, 
aprovação pela Assembleia Municipal.

Ficaram então criadas as condições 
para a classificação da presente área 
protegida de âmbito local, dando forma 
à proposta do Parque Ambiental do Bar-
reiro. Assim, no decorrer de um longo 
processo de preparação, foram envol-
vidas várias entidades intervenientes e 
elaborados estudos, relatórios e outros 
documentos, que permitiram alicerçar 
a proposta final de criação da Reserva 
Natural Local.  

Ao longo de todo o processo foram tam-
bém promovidos diferentes momentos 
de auscultação junto do público, permi-
tindo verificar que a população de uma 
forma geral concorda com esta iniciati-
va da Autarquia, considerando um pas-
so muito importante para uma mudança 
da imagem do concelho, que ainda está 
ligado a um passado industrializado.
A criação da Reserva permitirá ainda 
reforçar a ligação ao Rio, destacar algu-
mas componentes culturais ligadas aos 
Descobrimentos e promover alguma 
capacidade de atração dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa.
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CRIAÇÃO DA RESERVA NATURAL LOCAL DO SAPAL 
DO RIO COINA E MATA NACIONAL DA MACHADA

A proposta de criação da Reserva 
Natural Local irá estar disponível 
para consulta pública no decor-
rer do mês de março, procurando 
reunir os contributos de todos os 
interessados.
Mais informações através da Linha 
Verde: 800205681 ou e-mail: 
lucia.santos@cm-barreiro.pt. 

WWW

http://www.cm-barreiro.pt
http://www.cm-barreiro.pt


3 Coloque a palete na 
horizontal e despeje a 
terra através das ripas, 

pressionando firmemente o 
solo. Deixe espaço suficiente 
para começar a plantar de 
seguida.

4 Inicie a plantação, 
começando na parte 
inferior do estrado e 

terminando no topo. Cer-
tifique-se que o solo está 
suficientemente firme em 
cada camada à medida que 
vai subindo para a parte 
superior. Adicione mais terra 
conforme necessário para 
que as plantas fiquem bem 
firmes no final.

5 Regue o seu jardim 
e deixe-o ficar na 
horizontal por 2 ou 3 

semanas, para que as plantas 
ganhem raízes.

Nota: Quando regar,  
comece no topo e regue 
cada secção posterior um 
pouco menos, uma vez que 
a água irá, naturalmente, 
infiltrar-se mais na zona 
inferior da palete.

1 Lixe as partes mais 
ásperas da palete. Dobre 
a tela em 2 ou 3 partes 

(ou adicione manta de germi-
nação) e agrafe ao longo da 
parte de trás e lados da palete. 
Deixe o topo em aberto.

ECO-PÁGINA14

INSPIRAÇÕES
Um porta revistas feito com um jerrican. 
Podem fazer-se os cortes com uma faca. 
As arestas são protegidas com uma borracha 
própria que pode comprar em qualquer loja de 
bricolage.

Faça o Seu Jardim Vertical
Tem pouco espaço para ter um jardim? Tem uma varanda 
ou outro espaço a necessitar de um toque de verde? Ex-
perimente reutilizar uma palete de madeira para criar este 
lindo jardim vertical.

MATERIAIS

•	uma	palete	(pode	tentar	encontrar	uma	gratuita-
mente num mercado local)
•	tela	anti-ervas,	à	qual	também	pode	acrescentar	
manta de germinação (encontra nas superfícies 
de bricolage)
•	lixa
•	pistola	de	agrafar	e	agrafos	
•	terra	de	jardinagem	apropriada	às	plantas	 
(2,5m3 para os 63cm x 96cm desta palete)
•	plantas	suculentas	ou	outras	plantas

2 Tome atenção ao dobrar 
a tela nos cantos, de 
forma a não permitir 

que depois se derrame solo. 
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A Reserva Natural é constituída por três 
zonas de características diferentes e mui-
to próprias, cada uma delas com grande 
interesse para a conservação da natureza.
Merecem assim destaque as dunas móveis 
e fixas, dominadas por vegetação como 
feno-das-areias e estorno, e que formam 

uma barreira natural que protege da inten-
sidade do vento, do avanço das areias e 
do próprio mar. Estas constituem um dos 
sistemas dunares mais bem conservados 
do nosso litoral.
A mata, constituída principalmente por 
pinheiro-bravo e samouco, introduzidos 

no final do século XIX para fixação das 
areias, mas que esconde também alguns 
tesouros para descobrir. 
E ainda, os charcos de água doce, dos 
quais o maior é mais conhecido por Pa-
teira, que são um local privilegiado de 
passagem ou invernada para aves aquá-
ticas migradoras, sendo de facto, uma 
das áreas do país com maior efetivo de 
espécies de anatídeos invernantes. 

No que diz respeito à fauna, a avifauna 
assume especial relevância, destacando-
-se nas dunas, o ganso-patola, as gai-
votas, a andorinha-do-mar-comum ou o 
pintarroxo, e na mata, o pato-real, a mar-
requinha, o pato-negro, a garça-branca, 
o colhereiro, o pisco-de-peito-ruivo, o 
chapim-azul, o papa-moscas-preto, entre 
outros.

Podem ainda ser observados anfíbios 
como o tritão-marmorado ou o sapo-de-
-unha-negra e mamíferos como a geneta, 
a raposa, o coelho-bravo, o musaranho-
-de-dentes-brancos ou a toupeira.

A flora e vegetação é rica e variada, e 
divide-se pelas diferentes zonas da Re-
serva. Na duna primária, que sofre a ação 
direta do mar, torna-se visível a vegeta-
ção própria das areias litorais. Avançando 
para a mata, podemos encontrar pequenas 
manchas de folhosas e nos charcos apa-
recem espécies típicas de zonas húmidas.

RESERVA NATURAL DAS DUNAS DE SÃO JACINTO

A Reserva Natural das Dunas de São Jacinto situa-se no extremo da penín-
sula que vai desde Ovar a São Jacinto, entre o oceano Atlântico (oeste) e a 
ria de Aveiro (este).
Esta área protegida tem cerca de 960ha (210ha correspondem à área 
marítima) e está integrada na Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria de 
Aveiro. Além de albergar a colónia de garças mais setentrional do país, é 
uma importante área para a proteção das aves marinhas.

A visitar:

FAROL DA BARRA
Situado na 
praia da Barra 
(Gafanha da 
Nazaré), trata-
-se do farol 
mais alto de 
Portugal, com 
62 metros.  
Antes da sua 
construção, as 
embarcações 

eram enganosamente atraídas para 
terra. Em 1893 ficou concluído, tendo 
sido eletrificado apenas em 1950. A 
potente lâmpada projeta um feixe lu-
minoso visível a 22 milhas náuticas de 
distância (cerca de 40 quilómetros).

OVOS MOLES

Este doce regional deve a fórmula 
e método de produção original às 
freiras dominicanas, francisca-
nas e carmelitas. As religiosas 
usavam a clara de ovos para 
engomar os hábitos, enquanto 
as gemas, para que não fossem 
desperdiçadas, eram utilizadas na 
base para a feitura do doce.

MOLICEIRO
A bordo de um 
Moliceiro, um 
dos ex-libris de 
Aveiro, disfrute 
de um agra-
dável passeio 
pela Ria de 
Aveiro. Estas 
embarcações 
eram originalmente utilizadas para a 
apanha do moliço, a principal fonte 
de adubagem nas terras agrícolas da 
região. Sendo um barco de trabalho, a 
sua decoração colorida e humorística 
tornam-no elegante.

Foto: Centro de Interpretação das Dunas de S. Jacinto



Sugestões16

Para Ler WWW...

VERDES ANOS – História
do ecologismo em Portugal  
Luís Humberto Teixeira
Esfera do Caos

Recuando até às origens da defe-
sa do ambiente em Portugal, esta 
obra, que percorre mais de seis 
décadas, oferece-nos um enqua-
dramento internacional das ideias 
ecologistas e da evolução dos par-
tidos verdes na Europa Ocidental 
e permite-nos conhecer melhor os 

principais partidos e associações ecologistas portugueses.
Fruto de uma rigorosa pesquisa documental e de quase três 
dezenas de entrevistas a algumas das principais figuras do 
ecologismo no nosso país, o livro revela também algumas 
das estratégias de diversas forças políticas para se adapta-
rem à emergência do ideário verde.

www.portal-energia.com

Apresenta uma visão 
global sobre as diferentes 
fontes de energia existen-
tes atualmente, bem como 
as constantes inovações 
e aplicações das energias renováveis. Disponibiliza 
informações e documentação concretas sobre as 
energias renováveis.

http://hubblesite.org

Descubra o Universo através 
das imagens recolhidas pelo 
telescópio Hubble, que é 
atualmente o grande olho 
dos cientistas no espaço. Dispõe ainda de informações 
sobre o telescópio e sobre astronomia.

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  lucia.santos@cm-barreiro.pt

AGENDA
26 A 30 DE MARÇO / 2 A 5 DE ABRIL
CAMPOS DE FÉRIAS DA PÁSCOA
Local: Centro de Educação Ambiental
da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina
Informações: 800 205 681 (Linha Verde Gratuita)

ATÉ A 27 DE MAIO
PRESOS NO CHARCO
Local: Museu Nacional de
História Natural e Ciência
Informações: www.mnhn.ul.pt

DOMINGOS, 15H, ATÉ 23 DE MARÇO
VIAGEM A UM BURACO NEGRO
Local: Planetário Calouste Gulbenkian
Informações: http://planetario.marinha.pt

ATÉ 18 DE MARÇO
CONCURSO RIO+20
GLOBAL YOUTH MUSIC CONTEST
Organização: TEMPUS, no âmbito  
da Conferência das Nações Unidas  
para o Desenvolvimento Sustentável 
Informações: www.tempusportugal.com

TEMPUS

ESCOLA DE MÚSICA

ORGANIZAÇÃO: PARCEIROS: APOIOS:

Ministério da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território

Conselho Nacional do Ambiente
e Desenvolvimento Sustentavel

Vê como podes concorrer

até 18 de Março
em www.tempusportugal.com
O CONCURSO DE MÚSICA RIO+20 TEM O 
ALTO PATROCÍNIO DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO.


