Buçaco, 2 de dezembro de 2014

NOTA DE IMPRENSA

Centenas de voluntários presentes e
centenas de árvores plantadas no Sement
Event
Terminou no passado domingo, dia 30 de novembro a 4º edição do Sement Event. O balanço é muito
positivo refletindo-se no aumento da afluência de pessoas relativamente ao ano anterior.
Durante uma semana foram plantadas 500 árvores, semeadas 5250 sementes, controlados 3 hectares e
reunidos cerca de 400 voluntários num evento que se irá repetir no próximo ano.

Durante toda a semana a FMB recebeu instituições, escolas e empresas em ações de voluntariado.
Cerca de 90 colaboradores da Camara Municipal da Mealhada marcaram presença no dia 25 de novembro numa
ação de voluntariado com o objetivo de ajudar no controlo de espécies invasoras, na rechega de material lenhoso,
bem como a realização de plantações pontuais no local. No total, a área intervencionada foi de 1,5 hectares.
As escolas presentes tiveram a oportunidade de realizar ações de voluntariado nos viveiros da Mata, na produção
de sementeiras, mas também a possibilidade de realizar gratuitamente as oficinas da FMB.
Houve ainda oportunidade para que duas instituições de carácter inclusivo: ACAPO (Associação dos Cegos e
Amblíopes de Portugal) e a EPI – APFAPE (Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com
Epilepsia) também estivessem presentes nesta semana dedicada à floresta. Durante as atividades com ambas as
instituições os técnicos da FMB deram a conhecer a flora e o património edificado da Mata de uma forma especial
onde todos os sentidos foram apurados. Foi ainda possível realizar uma ação de sementeira de espécies autóctones
nos viveiros da mata.
Por fim, a FMB contou com a especial ajuda da empresa Silvapor que para além do controlo de espécies invasoras,
ainda auxiliou na remoção de material lenhoso.
O último fim de semana do Sement Event, contou com a participação de cerca de 100 pessoas e iniciou no sábado,
com uma Sessão Pública, no Grande Hotel do Luso sob o tema “Projeto BRIGHT: Mata Nacional do Buçaco,
património para todos” em que foram destacados assuntos referentes ao Projeto cofinanciado pelo LIFE da União
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Europeia. Na mesa de abertura estiveram presentes: o Dr. Pedro Carvalho, do Conselho Consultivo da FMB, o Vicepresidente da CMM Prof Guilherme Duarte, a Doutora Rosa Pinho da Universidade de Aveiro e o Presidente da
FMB, Eng António Gravato.
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Os oradores convidados pertenciam à Camara Municipal da Mealhada, à Universidade de Aveiro e à Fundação
Mata do Buçaco. A importância da UA nesta sessão deve-se à extensa produção do conhecimento em profundidade
do Buçaco e em concreto sobre a ecologia da mata, a presença da CMM está ligada à área educativa do Projeto e a
presença óbvia da FMB reflete-se por ser a entidade promotora do Projeto.
A sessão iniciou com os oradores da UA, numa contextualização da história e da natureza da Mata pela Drª Rosa
Pinho - “A Biodiversidade da Região e o valor da Mata Nacional do Buçaco” -, a Drª Sónia Guerra deu a conhecer a
importância da Floresta Relíquia com o tema ““A Floresta Relíquia da Mata do Buçaco: conhecer para preservar”, o
Dr André Aguiar destacou o importante papel da fauna no contexto da Mata - “A importância da fauna na gestão
florestal”, e a Drª Lúcia Pereira também realçou a fauna no âmbito da propagação das sementes com o tema: “Os
mamíferos carnívoros e o seu papel na regeneração florestal”. A Camara Municipal da Mealhada fez-se representar
pelo Prof Guilherme Duarte com uma temática direcionada ao potencial da Mata no ensino escolar - “Mata Nacional
do Buçaco, valor para a educação”. Em representação da FMB estiveram o Eng Jorge Sousa, que mostrou um
estudo sobre as áreas da Mata afetadas pelo ciclone em 2013 e os projetos para as suas recuperações “Recuperação pós-ciclone Gong (2013)”-, e o Dr Nelson Matos que reforçou a importância do Projeto BRIGHT para
a Mata Nacional do Buçaco.
No final da sessão o Presidente da FMB destacou a vital importância do apoio e da colaboração da CMM bem como
da parceria estratégica existente com a UA em diversas valências da Fundação, em especial no âmbito do Projeto
BRIGHT. Ainda na mesma circunstância foram feitos especiais agradecimentos à Fundação Bissaya Barreto
dirigidos à Dr.ª Patrícia Nascimento e ao Diretor do Grande Hotel do Luso, Dr. Jorge Fonseca pelas facilidades
proporcionadas durante o evento. O último agradecimento do Eng António Gravato dirigiu-se à equipa da FMB que
“veio claramente corresponder às expetativas criadas de início tendo ficado reforçada a capacidade organizativa e
técnica da FMB. Estes factos têm vindo a ajudar na afirmação e no reconhecimento da Fundação junto da
sociedade civil em geral.”, referiu o Presidente. Por fim, foi ainda enaltecido o facto da realização destas sessões
terem sido no Luso com a perspetiva da aproximação e da criação de uma futura identidade Luso-Bussaco.
Ainda durante o dia de sábado foram plantadas cerca de 100 árvores numa ação de plantação na Mata do Buçaco,
que marcou o início da caminhada no Trilho Adernal e Trilho Invasoras.
Durante a caminhada nos trilhos foi possível perceber a importância do controlo das espécies invasoras na Mata
Nacional do Buçaco e observar a particular paisagem que resta após o controlo ser efetuado. Foi ainda possível ver
e sentir a singularidade do adernal – um habitat único na Europa.
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O último dia do evento foi dedicado às formações. Durante a manha, técnicos especializados da FMB explicaram de
forma teórica, mas sobretudo prática, métodos de controlo de espécies invasoras, e durante a tarde, a formadora
Lisia Lopes (UA), após uma recolha de sementes pela Mata, deu a conhecer técnicas de sementeira de propagação

NOTA DE IMPRENSA

da floresta autóctone nos viveiros da Mata.

Com um balanço muito positivo o Sement Event terminou contando com a presença de mais de 400 voluntários, 500
árvores plantadas, 5250 sementes, 150 presenças nas Sessões públicas e 20 formandos.
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