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Plantas invasoras – o que são
e o papel dos cidadãos
Uma espécie invasora 1 é uma espécie exótica, ou seja, foi
introduzida pelo Homem, de forma intencional ou não, num
território onde não ocorre naturalmente. Mas a maioria das
plantas exóticas não é invasora! As plantas invasoras conseguem
reproduzir-se de forma independente, SEM ajuda do Homem,
no novo território onde foram introduzidas, e afastam-se das
plantas-mãe, atingindo frequentemente densidades muito
elevadas e ocupando grandes extensões, o que acaba por refletirse em impactes negativos a vários níveis. As plantas invasoras
reduzem drasticamente a diversidade de outras espécies, sendo
consideradas a quinta principal causa de perda de Biodiversidade
a nível Global, alteram o solo, mudam a estrutura da vegetação
nativa, das redes ecológicas, etc. A nível económico, promovem
prejuízos avultados, quando diminuem a produtividade de zonas
agrícolas, florestais e piscícolas, devido aos elevados custos de
controlo ou quando degradam áreas de lazer e outras. Algumas
plantas invasoras têm também impactes na saúde pública, por
ex., quando têm pólen alergénico ou quando são cortantes,
espinhosas ou tóxicas.
Entre as espécies de plantas invasoras mais comuns na região
de Paredes, podem referir-se várias espécies de acácias,
principalmente mimosa (Acacia dealbata) e austrália (A.
melanoxylon), háquea-picante (Hakea sericea), erva-dasPampas (Cortaderia selloana), erva-da-fortuna (Tradescantia
fluminensis), tintureira (Phytolacca americana), azedas (Oxalis
pes-caprae) ou canas (Arundo donax). Menos frequente, mas
com uma tendência de aumento preocupante, observa-se
a sanguinária-do-Japão (Fallopia japonica). Mas são apenas
exemplos, há muitas outras e dependendo da zona a densidade e
extensão é muito variável.
Enquanto cidadãos todos podemos ajudar a gerir as espécies
invasoras! Podemos estar alerta e informar-nos sobre estas
espécies para não as introduzir e dispersar; ou ajudar a controlálas e a estudá-las, através de projetos de Ciência-cidadã como o
INVASORAS.PT. De 29 de maio a 6 de junho decorreu a Primeira
Semana Ibérica sobre Espécies Invasoras (SIEI) e, neste âmbito,
foram organizadas mais de 150 atividade em Portugal e Espanha
para aumentar a sensibilização dos cidadãos sobre este tema.
O Município de Paredes foi uma das mais de 125 entidades que
participou na SIEI, sendo das mais ativas, organizando mais de
uma dezena atividades em colaboração com escolas e outras
entidades locais. Saiba mais na Plataforma INVASORAS.PT

1 QUANDO SE FALA EM ESPÉCIES INVASORAS, INCLUEM-SE ORGANISMOS DE

TODOS OS GRUPOS TAXONÓMICOS, MAS NESTE ARTIGO VAMOS ABORDAR
APENAS AS PLANTAS INVASORAS.

EXEMPLO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO MUNICÍPIO DE PAREDES NA PRIMEIRA
SEMANA IBÉRICA SOBRE ESPÉCIES INVASORAS
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EB/S da Sobreira conquista o primeiro
lugar do distrito em concurso da
Academia Ponto Verde
Na Escola Básica e Secundária de Sobreira, a parceria Educação
para a Cidadania, Clube Alma Solidária e Eco Escolas, permitiu
alcançar o 1º lugar do Distrito do Porto no Concurso da Academia
Ponto Verde. Este resultado só foi possível com o empenho
de toda a comunidade educativa na melhoria da consciência
ambiental e solidária da escola.
O desafio foi-nos apresentado no início do ano letivo e dividiuse em 10 etapas, realizadas de forma contínua ao longo dos
meses, mesmo em período de confinamento. Investigámos e
debatemos o estado da reciclagem na nossa escola; os alunos
participaram em 3 passatempos para aprender de forma lúdica
como separar corretamente as embalagens. Fizeram-se Vídeos
sobre as embalagens recicláveis. Foram escritas Letras para
canções e fez-se Arte com reciclagem de objetos. Os alunos
foram convidados a ser “Presidentes por um Dia”, criando 3
Leis para incentivar a reciclagem da população e terminaram o
concurso com a realização de num Quiz Final.
A estas provas juntou-se a implementação de um Plano de
Ação, tendo em vista promover o aumento da separação de
embalagens de plástico na escola, desenvolvido com muito
sucesso, de forma que todas as embalagens recolhidas foram
já oferecidas à Cruz Vermelha de Sobreira, que as encaminhará
para a AmbiSousa, contribuindo para a aquisição de material
Pré-Hospitalar, que auxiliará a Cruz Vermelha no apoio à
população.

O concurso da Academia Ponto Verde, uma plataforma digital
criada pela Sociedade Ponto Verde, mobilizou mais de 200
escolas e milhares de alunos de todo o país. As 20 escolas com
maior pontuação, uma por distrito, receberão um conjunto de
ecopontos em plástico e um prémio monetário de 100 euros.
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Teresa Costa Lobo

Adeus Plástico!?
No âmbito do Dia Internacional Sem Sacos de Plástico (Plastic Bag Free
Day), assinalado a 3 de julho, cá por Paredes, destacam-se as atividades
de sensibilização realizadas, focadas para consciencializar para o mau
uso desse material e da sua incorreta eliminação nos meios inadequados.
Realizaram-se limpezas do leito de 4 troços das nossas ribeiras, com
colaboração das crianças dos Jardins de Infância de Estrebuela (Parque
da Cidade de Paredes), Monte (Mouriz) e Talhô (Gondalães), assim como
de populares. A APRISOF e a Padaria Flora, articulando com pelouros do
Ambiente e Cultura da Câmara Municipal de Paredes, nessas iniciativas
disponibilizam aos participantes um saco de pano para pão ou fruta a
usar no comércio local, de forma que nunca mais seja usado um único
saco de plástico. Por outro lado, as crianças participam numa instalação
artística ambiental, denominada “Estendal de Plásticos” com os plásticos
resultantes da limpeza das ribeiras, a qual tem como objetivo provocar o
sentido crítico e voluntariado nesta causa nobre, em torno do ambiente e
desenvolvimento sustentável.
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