




Actividades de carácter ambiental

A Comunidade Pioneira S.Jorge do Agrupamento 1011 do C.N.E.  – 
Lavradio escolheu como seu tema de trabalho para os próximos tempos a 
área ambiental, nesse sentido toda a nossa acção será desenvolvida com a 
aquisição  de  conhecimentos  e  competências  na  área  ambiental  e  com 
acções de terreno para a protecção da natureza.

Estando  o  nosso  Agrupamento  integrado  num concelho  rico  em vários 
locais ambientais (estuário do Tejo, Mata da Mata da Machada, Sapal do 
rio Coina) não será difícil  desenvolver actividades nesta  área.  Devido á 
grande ligação que temos com a Mata da Machada e com o Sapal do Rio 
Coina (já de há muitos e longos anos) optámos por centrar a  maior parte 
das nossas acções nesses dois locais que formam a Reserva Natural Local 
do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Mata da Machada.

Para apoio a estas actividades vimos solicitar à C.M.B. um apoio financeiro 
para a concretização deste projecto.

Projecto: canoagem e observação de aves
Data: 08 Dezembro 2014
Local de realização: Sapal do Rio Coina
Número de participantes + ou – 32 jovens
Metodologia:  Os  jovens  serão  divididos  em  dois  grandes  grupos.  Uns 
realizarão a observação de aves a partir de abrigos nas margens e outro 
grupo irá realizar a viagem de canoa.

Esta  actividade  terá  o acompanhamento  de um técnico  para explicar  os 
comportamentos  a  ter  na  observação  de  aves  e  para  identificar  mais 
rapidamente as aves. Os jovens terão de construir o seu abrigo temporário 
com um toldo e produtos naturais para camuflagem. Exigirá ainda algum 
material que não temos e que iremos pedir o empréstimo (binóculos, guias 
de aves, etc.).
A parte da canoagem tem a condicionante do tempo e das marés e será 
sempre  acompanhada  por  uma  embarcação  a  motor  preparada  para  a 
eventualidade  de  alguma  canoa  se  virar.  Todos  os  participantes  usarão 
obrigatoriamente  colete  salva-vidas.  Pretende-se  que  os  jovens 
participantes  percebam  como  funciona  o  ecossistema  de  um  sapal  e  a 
importância  destes locais para a  biodiversidade e ambiente.  O objectivo 
será  identificar  plantas  e  juncos  próprios  destas  áreas,  recolher  algumas 
para  realizar  um  herbário  e  ainda  fotografar  algumas  espécies  para 
posteriormente realizarmos uma exposição.



ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO RECEITA DESPESA
1-Aluguer de embarcações e palamenta 150,00€
2- Gasolina para barco 50,00€
3-Donativo para associação que nos vai apoiar 50,00 €
4- Transporte das embarcações 40,00 €
5- Transporte dos participantes 40,00 €
6- Refeições 130,00 €
7- Diplomas de participação 40,00 €
8-Inscrição dos participantes 130,00 €

TOTAL 130,00 € 500,00 €

Projecto: Percurso Pedestre 
Data. 21 Dezembro 2014
Local: Mata Nacional da Machada
Número de participantes – 50
Metodologia: Os participantes serão divididos em dois grupos para 
minimizar o impacto de um grupo numeroso, realizando percursos 
contrários.
O objectivo é consciencializar os participantes da existência de um local 
magnifico mesmo junto ás suas casas. Espaço esse que têm uma grande 
importância ambiental e que deve de ser preservado.
Ao longo do percurso serão abordadas várias temáticas. O passado da Mata 
em que se inclui o forno de cerâmica e o viveiro que lá existiu, a flora e 
fauna; o problema das espécies infestantes e da desflorestação, o lago e a 
sua importância; as fontes de água na Mata.
Pretendemos realizar uma análise pormenorizada do lago realizando 
análises à água e uma descrição pormenorizada do troço tentando 
identificar problemas (lixo, degradação das margens,etc.), e actividades de 
carácter prático ao longo de todo o percurso (tirar uma pegada em gesso; 
recolha de folhas para o herbário, fotografias ,etc. material que depois será 
aproveitado para a exposição). Em principio teremos o apoio de um técnico 
da LPN que nos irá acompanhar e explicar alguns dos aspectos acima 
referenciados.



ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO RECEITA DESPESA
1- Compra de 2 caixas de material 120,00 €
2- gesso e material vário 20,00 €
3-Donativo para associação que nos vai apoiar 50,00 €
4- Transporte dos participantes 60,00 €
5- Refeições 200,00 €
6- Diplomas de participação 60,00 €
7-Inscrição dos participantes 200,00 €

TOTAL 200,00 € 510,00 €

Vimos assim solicitar à C.M.B. Um apoio financeiro para a realização 
destas duas actividades, sendo certo que elas terão continuidade futura uma 
vez que iremos trabalhar o tema do maio ambiente até Setembro de 2015.

sem mais de momento, aguardamos com esperança uma resposta positiva 
da vossa parte.

Lavradio, 2014-11-19
Sempre Alerta Para Servir


