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Replantadas mais 75 mil árvores na área ardida de Monchique até
março de 2023
Faro, 10 nov 2023 (Lusa) – Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo
fogo de 2018 na serra de Monchique até março de 2023, anunciaram hoje os promotores
de um projeto que já replantou 200 mil e apoiou 60 proprietários.

Faro, 10 nov 2023 (Lusa) – Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018
na serra de Monchique até março de 2023, anunciaram hoje os promotores de um projeto que já
replantou 200 mil e apoiou 60 proprietários.

“Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região, através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones”, disse João Dias Coelho, presidente do Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), que coordena o projeto Renature Monchique.

O dirigente da organização não-governamental, que falava em conferência de imprensa realizada em
Faro, revelou que, no quarto ano de ação do projeto de reflorestação, vão ser replantados sobreiros,
castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos, freixos e amieiros.

“Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do carvalho-de-Monchique, uma árvore tão
emblemática na região e criticamente ameaçada”, acrescentou.

Ao longo dos últimos anos, o Renature Monchique, coordenado pelo GEOTA e apoiado pela companhia
aérea Ryanair, desde 2019, permitiu a plantação de 200 mil árvores autóctones, com restauro ecológico
iniciado em cerca de 800 hectares, ajudando 60 proprietários “a recuperarem as suas vidas”.

Além da companhia aérea – cujo apoio financeiro, resultante dos donativos dos passageiros, ascende já
a um milhão de euros –,são ainda parceiros no projeto a Região de Turismo do Algarve, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e o município de Monchique.

“Os resultados são muito positivos. Como sabemos, o que ardeu na serra de Monchique é brutal,
estamos a falar de 28 mil hectares”, sublinhou João Dias Coelho, enaltecendo o “trabalho inédito de
restauro ambiental e proteção dos ecossistemas naturais” já realizado.

A ação “importante” do GEOTA, prosseguiu, tem passado pelo “contacto direto com agricultores e
proprietários”, para lhes fazer entender “o perigo que é apostar em espécies de crescimento rápido que
não são autóctones da região – porque os incêndios são fruto disso”.

Falando de um “trabalho complexo” e reconhecendo que esse contacto “nem sempre é fácil numa
primeira abordagem, porque as pessoas estão bastante traumatizadas, não só pelo incêndio, mas
também, muitas vezes, pela carência de apoios”, o responsável destacou o facto de a comunidade
estrangeira “diversificada” ter aderido ao processo.

“Quem vem de fora, quem veio para cá viver, quem se estabeleceu no Algarve e na zona da serra, estão
interessados em manter aspetos tradicionais da própria agricultura e produção local. E há muitos
portugueses que, depois de perceberem o contexto em que estamos a trabalhar, têm uma adesão
grande ao projeto”, referiu João Dias Coelho.

O objetivo passa por “proteger o ecossistema da serra de Monchique” com as espécies autóctones e
compatibilizar essa aposta com as atividades económicas locais, “proporcionando às populações locais a
sua rentabilidade”.

O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisou que este projeto “já deixou uma marca” no
concelho, comprovada pelos números de proprietários apoiados e árvores plantadas.

O autarca exemplificou com o caso do medronheiro, que, das árvores que são plantadas, “é aquela que
mais cedo vai dar o tal valor necessário”.
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“No espaço de três a quatro anos já traz o fruto e começa a dar valor ao proprietário. A criação desse
valor em terrenos abandonados, ou que foram severamente fustigados pelo incêndio, seguramente que
tem sucesso junto dos proprietários”, sustentou.

A nível nacional, além de Monchique, o GEOTA está a coordenar o projeto Renature Leiria, tendo já sido
plantadas cerca de 60 mil árvores na Mata Nacional de Leiria, afetada pelos incêndios em 2017, numa
meta de 1,3 milhões até 2026.

Está também a ser desenvolvido outro projeto semelhante para a região da Serra da Estrela, onde este
ano arderam mais de 28 mil hectares de floresta.

 

EYP // MAD

Lusa/fim.

(Link)
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Renature Monchique vai plantar mais 75 mil árvores na Serra
Algarvia até março de 2023
O Renature Monchique, projeto criado em 2019 pelo GEOT A – Grupo de Estudos do
Ordenamento de Território e Ambiente, relança-se, em novembro

 

O Renature Monchique, projeto criado em 2019 pelo GEOTA – Grupo de Estudos do Ordenamento de
Território e Ambiente, relança-se, em novembro, para o seu quarto ano de ação com o objetivo de
continuar a reflorestar a Serra de Monchique após o incêndio ocorrido em 2018, considerado o maior
incêndio da Europa nesse ano e que consumiu quase 28 mil hectares de floresta. Num momento em que
se discute as alterações climáticas na COP27, o GEOTA recorda que é preciso olhar seriamente para a
floresta, dado que os eventos climáticos extremos, como os grandes incêndios, vão ser cada vez mais
destrutivos. 

O Renature Monchique é um projeto proativo na recuperação das áreas ardidas com o objetivo de criar
uma floresta mais resiliente a estes eventos catastróficos. “Até março de 2023 estaremos no
terreno a ajudar os proprietários desta região através da plantação de mais 75 mil árvores
autóctones, desde sobreiros, a castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos, freixos e
amieiros. Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do Carvalho-de-
Monchique, uma árvore tão emblemática na região e criticamente ameaçada”, explica João Dias
Coelho, Presidente do GEOTA. 

O projeto nasceu da necessidade de restaurar as áreas devastadas, de apoiar a comunidade a recuperar
da destruição causada pelos incêndios e de mitigar os impactos futuros das alterações climáticas. Até ao
momento já foram plantadas mais de 200 mil árvores e ajudados 60 proprietários e suas famílias, sendo
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que o GEOTA coordena este projeto com a ajuda da Ryanair, que já contribuiu com 1 milhão de euros.
“A Ryanair tem o prazer de estender a sua relação com a região de Monchique pelo quarto ano.
Nos últimos três anos, graças às contribuições dos clientes da Ryanair, Monchique pôde
reflorestar a serra com mais 200 mil árvores. Com a ajuda da Ryanair, as contribuições dos
passageiros permitirão plantar mais 75 mil árvores para este importante projeto”, adiantou
Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair. 

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, acarinha particularmente este projeto,
“não só por aquilo que representa para a conservação da natureza no Algarve, ao apoiar a
recuperação de habitats florestais únicos nas áreas destruídas pelas chamas em 2018, parte
dos quais da Rede Natura 2000, mas também por ter tido a oportunidade de o acompanhar
desde o início e de assim assistir à sua evolução, até à atual plantação de 200 mil árvores na
serra de Monchique”. “O restauro destas paisagens culturais muito beneficia a competitividade
da região, tendo em conta que os turistas de hoje procuram cada vez mais destinos que
apostam na sustentabilidade”, afirmou. 

De acordo com Paulo Alves, Presidente do Município de Monchique, o Projeto Renature Monchique está a
impulsionar o restauro ecológico das áreas afetadas pelo incêndio de 2018, “apoiando de uma forma
simples e desburocratizada os proprietários e incentivando a realização de uma gestão florestal
sustentável num território desgastado pela recorrência dos incêndios rurais”. “Este projeto
mostra que é possível a sociedade contribuir de forma decisiva e responsável para o combate
as alterações climáticas e, consequentemente, para o aumento da resiliência do território aos
fenómenos climáticos extremos que na Serra de Monchique tem uma máxima expressão nos
incêndios rurais, cada vez mais frequentes e violentos. Como o seu nome indica é um projeto de
renovação, de esperança no futuro”, sublinha o autarca. Já Castelão Rodrigues, Diretor Regional do
ICNF, adianta que este projeto se insere num conjunto de iniciativas em curso para tornar a floresta da
Serra de Monchique mais resiliente e biodiversa. “O ICNF congratula-se por esta ser uma iniciativa
da sociedade civil, pois desperta na consciência de todos o que podemos fazer pelos nossos
espaços naturais que requerem persistência e perseverança”. 

O projeto resulta de uma parceria entre o GEOTA, a Ryanair, a Região de Turismo do Algarve, o Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas e o Município de Monchique.

(Link)
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Replantadas mais 75 mil árvores na área ardida de Monchique até
março de 2023
Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de
Monchique até março de 2023, anunciaram hoje os promotores de um projeto que já
replantou 200 mil e apoiou 60 proprietários.

Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de Monchique até
março de 2023, anunciaram hoje os promotores de um projeto que já replantou 200 mil e apoiou 60
proprietários.

“Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região, através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones”, disse João Dias Coelho, presidente do Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), que coordena o projeto Renature Monchique.

O dirigente da organização não-governamental, que falava em conferência de imprensa realizada em
Faro, revelou que, no quarto ano de ação do projeto de reflorestação, vão ser replantados sobreiros,
castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos, freixos e amieiros.

“Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do carvalho-de-Monchique, uma árvore tão
emblemática na região e criticamente ameaçada”, acrescentou.

Ao longo dos últimos anos, o Renature Monchique, coordenado pelo GEOTA e apoiado pela companhia
aérea Ryanair, desde 2019, permitiu a plantação de 200 mil árvores autóctones, com restauro ecológico
iniciado em cerca de 800 hectares, ajudando 60 proprietários “a recuperarem as suas vidas”.

Além da companhia aérea – cujo apoio financeiro, resultante dos donativos dos passageiros, ascende já
a um milhão de euros –,são ainda parceiros no projeto a Região de Turismo do Algarve, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e o município de Monchique.

“Os resultados são muito positivos. Como sabemos, o que ardeu na serra de Monchique é brutal,
estamos a falar de 28 mil hectares”, sublinhou João Dias Coelho, enaltecendo o “trabalho inédito de
restauro ambiental e proteção dos ecossistemas naturais” já realizado.
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A ação “importante” do GEOTA, prosseguiu, tem passado pelo “contacto direto com agricultores e
proprietários”, para lhes fazer entender “o perigo que é apostar em espécies de crescimento rápido que
não são autóctones da região – porque os incêndios são fruto disso”.

Falando de um “trabalho complexo” e reconhecendo que esse contacto “nem sempre é fácil numa
primeira abordagem, porque as pessoas estão bastante traumatizadas, não só pelo incêndio, mas
também, muitas vezes, pela carência de apoios”, o responsável destacou o facto de a comunidade
estrangeira “diversificada” ter aderido ao processo.

“Quem vem de fora, quem veio para cá viver, quem se estabeleceu no Algarve e na zona da serra, estão
interessados em manter aspetos tradicionais da própria agricultura e produção local. E há muitos
portugueses que, depois de perceberem o contexto em que estamos a trabalhar, têm uma adesão
grande ao projeto”, referiu João Dias Coelho.

O objetivo passa por “proteger o ecossistema da serra de Monchique” com as espécies autóctones e
compatibilizar essa aposta com as atividades económicas locais, “proporcionando às populações locais a
sua rentabilidade”.

O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisou que este projeto “já deixou uma marca” no
concelho, comprovada pelos números de proprietários apoiados e árvores plantadas.

O autarca exemplificou com o caso do medronheiro, que, das árvores que são plantadas, “é aquela que
mais cedo vai dar o tal valor necessário”.

“No espaço de três a quatro anos já traz o fruto e começa a dar valor ao proprietário. A criação desse
valor em terrenos abandonados, ou que foram severamente fustigados pelo incêndio, seguramente que
tem sucesso junto dos proprietários”, sustentou.

A nível nacional, além de Monchique, o GEOTA está a coordenar o projeto Renature Leiria, tendo já sido
plantadas cerca de 60 mil árvores na Mata Nacional de Leiria, afetada pelos incêndios em 2017, numa
meta de 1,3 milhões até 2026.

Está também a ser desenvolvido outro projeto semelhante para a região da Serra da Estrela, onde este
ano arderam mais de 28 mil hectares de floresta.

(Link)
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Replantadas mais 75 mil árvores na área ardida de Monchique até
março de 2023
Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de
Monchique até março de 2023, anunciaram hoje os promotores de um projeto que já
replantou 200 mil e apoiou 60 proprietários.

 

Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de Monchique até
março de 2023, anunciaram hoje os promotores de um projeto que já replantou 200 mil e apoiou 60
proprietários.

 

“Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região, através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones”, disse João Dias Coelho, presidente do Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), que coordena o projeto Renature Monchique.

 

O dirigente da organização não-governamental, que falava em conferência de imprensa realizada em
Faro, revelou que, no quarto ano de ação do projeto de reflorestação, vão ser replantados sobreiros,
castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos, freixos e amieiros.

 

“Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do carvalho-de-Monchique, uma árvore tão
emblemática na região e criticamente ameaçada”, acrescentou.

 

Ao longo dos últimos anos, o Renature Monchique, coordenado pelo GEOTA e apoiado pela companhia
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aérea Ryanair, desde 2019, permitiu a plantação de 200 mil árvores autóctones, com restauro ecológico
iniciado em cerca de 800 hectares, ajudando 60 proprietários “a recuperarem as suas vidas”.

 

Além da companhia aérea – cujo apoio financeiro, resultante dos donativos dos passageiros, ascende já
a um milhão de euros –,são ainda parceiros no projeto a Região de Turismo do Algarve, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e o município de Monchique.

 

“Os resultados são muito positivos. Como sabemos, o que ardeu na serra de Monchique é brutal,
estamos a falar de 28 mil hectares”, sublinhou João Dias Coelho, enaltecendo o “trabalho inédito de
restauro ambiental e proteção dos ecossistemas naturais” já realizado.

 

A ação “importante” do GEOTA, prosseguiu, tem passado pelo “contacto direto com agricultores e
proprietários”, para lhes fazer entender “o perigo que é apostar em espécies de crescimento rápido que
não são autóctones da região – porque os incêndios são fruto disso”.

 

Falando de um “trabalho complexo” e reconhecendo que esse contacto “nem sempre é fácil numa
primeira abordagem, porque as pessoas estão bastante traumatizadas, não só pelo incêndio, mas
também, muitas vezes, pela carência de apoios”, o responsável destacou o facto de a comunidade
estrangeira “diversificada” ter aderido ao processo.

 

“Quem vem de fora, quem veio para cá viver, quem se estabeleceu no Algarve e na zona da serra, estão
interessados em manter aspetos tradicionais da própria agricultura e produção local. E há muitos
portugueses que, depois de perceberem o contexto em que estamos a trabalhar, têm uma adesão
grande ao projeto”, referiu João Dias Coelho.

 

O objetivo passa por “proteger o ecossistema da serra de Monchique” com as espécies autóctones e
compatibilizar essa aposta com as atividades económicas locais, “proporcionando às populações locais a
sua rentabilidade”.

 

O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisou que este projeto “já deixou uma marca” no
concelho, comprovada pelos números de proprietários apoiados e árvores plantadas.

 

O autarca exemplificou com o caso do medronheiro, que, das árvores que são plantadas, “é aquela que
mais cedo vai dar o tal valor necessário”.

 

“No espaço de três a quatro anos já traz o fruto e começa a dar valor ao proprietário. A criação desse
valor em terrenos abandonados, ou que foram severamente fustigados pelo incêndio, seguramente que
tem sucesso junto dos proprietários”, sustentou.

 

A nível nacional, além de Monchique, o GEOTA está a coordenar o projeto Renature Leiria, tendo já sido
plantadas cerca de 60 mil árvores na Mata Nacional de Leiria, afetada pelos incêndios em 2017, numa
meta de 1,3 milhões até 2026.

 

Está também a ser desenvolvido outro projeto semelhante para a região da Serra da Estrela, onde este
ano arderam mais de 28 mil hectares de floresta.

 

(Link)
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Relançamento Renature Monchique: Projeto vai plantar mais 75
mil árvores na Serra Algarvia até março de 2023
O Renature Monchique, projeto criado em 2019 pelo GEOT A, Grupo de Estudos do
Ordenamento de Território e Ambiente, relança-se este mês para o seu 4º ano de ação

 

O Renature Monchique, projeto criado em 2019 pelo GEOTA, Grupo de Estudos do Ordenamento de
Território e Ambiente, relança-se este mês para o seu 4º ano de ação com o objetivo de continuar a
reflorestar a Serra de Monchique após o incêndio ocorrido em 2018, considerado o maior incêndio da
Europa nesse ano e que consumiu quase 28 mil hectares de floresta.

Num momento em que se discute as alterações climáticas na COP27 o GEOTA recorda que preciso é
olhar seriamente para a floresta. Os eventos climáticos extremos, como os grandes incêndios, vão ser
cada vez mais destrutivos. O Renature Monchique é um projeto proativo na recuperação das áreas
ardidas com o objetivo de criar uma floresta mais resiliente a estes eventos catastróficos.

Para assinalar os quatro anos da iniciativa Renature Monchique, decorreu esta 5ª feira, dia 10 de
novembro de 2022, uma conferência de imprensa sobre o projeto, na Sede da Região de Turismo do
Algarve.

“Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones, desde sobreiros, a castanheiros, medronheiros, carvalhos-
cerquinhos, freixos e amieiros. Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do Carvalho-
de-Monchique, uma árvore tão emblemática na região e criticamente ameaçada.” explica João Dias
Coelho, Presidente do GEOTA.

Este projeto nasceu da necessidade de restaurar as áreas devastadas, de apoiar a comunidade a
recuperar da destruição causada pelos incêndios e de mitigar os impactos futuros das alterações
climáticas. Até ao momento já foram plantadas mais de 200 mil árvores e ajudados 60 proprietários e
suas famílias. O GEOTA coordena este projeto com a ajuda da Ryanair que já contribuiu com 1 milhão de
euros.

Sobre a parceria Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair, afirma que “a Ryanair tem o
prazer de estender a sua relação com a região de Monchique pelo quarto ano. Nos últimos três anos,
graças às contribuições dos clientes da Ryanair, Monchique pôde reflorestar a serra com mais 200.000
árvores. Com a ajuda da Ryanair, as contribuições dos passageiros permitirão plantar mais 75 000
árvores para este importante projeto.”

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, considera que “este é um projeto
que acarinho particularmente. Não só por aquilo que representa para a conservação da natureza no
Algarve, ao apoiar a recuperação de habitats florestais únicos nas áreas destruídas pelas chamas em
2018, parte dos quais da Rede Natura 2000, mas também por ter tido a oportunidade de o acompanhar
desde o início e de assim assistir à sua evolução, até à atual plantação de 200 mil árvores na serra de
Monchique. O restauro destas paisagens culturais muito beneficia a competitividade da região, tendo em
conta que os turistas de hoje procuram cada vez mais destinos que apostam na sustentabilidade”,

De acordo com Paulo Alves, Presidente do Município de Monchique, “o projeto Renature Monchique
está a impulsionar o restauro ecológico das áreas afetadas pelo incêndio de 2018, apoiando de uma
forma simples e desburocratizada os proprietários e incentivando a realização de uma gestão florestal
sustentável num território desgastado pela recorrência dos incêndios rurais. Este projeto mostra que é
possível a sociedade contribuir de forma decisiva e responsável para o combate as alterações climáticas
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e, consequentemente, para o aumento da resiliência do território aos fenómenos climáticos extremos
que na Serra de Monchique tem uma máxima expressão nos incêndios rurais, cada vez mais frequentes
e violentos. Como o seu nome indica é um projeto de renovação, de esperança no futuro.”

Castelão Rodrigues, Diretor Regional do ICNF, afirma que “este projeto insere-se num conjunto de
iniciativas em curso para tornar a floresta da serra de Monchique mais resiliente e biodiversa. O ICNF
congratula-se por esta ser uma iniciativa da sociedade civil, pois desperta na consciência de todos o que
podemos fazer pelos nossos espaços naturais que requerem persistência e perseverança”.

O projeto resulta de uma parceria entre o GEOTA, a Ryanair, a Região de Turismo do Algarve, o Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas e o Município de Monchique.

(Link)
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Renature Monchique «já deixou uma marca» na serra e nas suas
gentes
Em três anos, foram ajudadas dezenas de proprietários, que passaram a ter terrenos
mais “monchiquenses”

 

Começou em 2019 como um programa de reflorestação após os grandes incêndios do Verão
anterior, mas hoje já pode ser considerado um autêntico movimento, que envolve a
comunidade local e «já deixou uma marca em Monchique». O Renature Monchique, que
permitiu plantar mais de 200 mil árvores na serra algarvia e ajudou 60 proprietários, vai entrar
no seu quarto ano e continuar a tornar este território mais resiliente.

Em 2022, o objetivo é plantar mais 75 mil árvores de espécies autóctones, com especial incidência no
carvalho-de-Monchique, mas também sobreiros, castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos,
freixos e amieiros, anunciaram ontem, dia 10 de Novembro, os parceiros deste projeto, numa sessão
em Faro.

Mas, mais do que plantar árvores, a grande preocupação da equipa do GEOTA – Grupo de Estudos do
Ordenamento de Território e Ambiente, que coordena este projeto, é garantir que o trabalho perdure no
tempo e torne a floresta mais resistente aos incêndios.
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«O trabalho importante que estamos a fazer é o contacto direto com os agricultores e com os
proprietários, para os fazer perceber não só o perigo de apostarem em espécies de crescimento rápido,
que não são autóctones do Algarve – porque os grandes incêndios são, em boa parte, fruto disso -,
como as vantagens de apostar nas espécies naturais da região», disse aos jornalistas João Dias Coelho,
presidente do GEOTA, à margem da sessão.

«Dessa forma, estamos a defender a resiliência e, acima de tudo, a proteger o ecossistema da serra de
Monchique, porque o conjunto de espécies autóctones não inclui o eucalipto e o pinheiro-bravo»,
acrescentou.

 

João Dias Coelho e Paulo Alves
 

No fundo, trata-se de «dar uma alternativa» aos proprietários do terreno, «em termos do que estão a
produzir», apresentando as «mais valias que possam ter com outro tipo de espécies, que se adequem à
realidade do território».

«É isso que estamos a privilegiar: manter as espécies endémicas ou autóctones da região, tentando que
elas possam embelezar e criar um espaço dinâmico para o turismo sustentável e rural. Isto é tudo
compatível com as demais atividades económicas locais, proporcionado às populações e proprietários a
sua rentabilidade», acrescentou o presidente do GEOTA.

Para conseguir fazer este trabalho, o GEOTA e a Câmara de Monchique, que tem trabalhado de perto
com a Organização Não Governamental e dado assistência a vários níveis à equipa do projeto, estão a
contar com um substancial apoio financeiro da Ryanair, o mecenas deste projeto.

Até agora, a companhia aérea low cost e os seus clientes já contribuíram com um milhão de euros para
esta causa, 250 mil euros por cada ano de Renature Monchique.

Como ilustrou Thomas Fowler, diretor de Sustentabilidade da Ryanair, que não conseguiu estar na
sessão, mas enviou uma declaração em vídeo, o dinheiro investido pela companhia irlandesa permitiu
«reflorestar Monchique com mais 200 mil árvores» e vai proporcionar «a plantação de mais 75 mil
árvores», ainda este ano.
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Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 

Tanto da parte do financiador, que na sessão foi representado por Elena Cabrera, country manager da
Ryanair para Portugal e Espanha, como de todos os parceiros – nos quais também se incluem a Região
de Turismo do Algarve (RTA) e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) -, o balanço
do Renature Monchique, até ao momento, «é positivo».

«Tem havido boa aceitação por parte dos proprietários, apesar disso nem sempre ser fácil, numa
primeira abordagem, porque as pessoas estão traumatizadas, não só com o incêndio, mas, muitas
vezes, também com a carência de apoios que cada vez mais se faz sentir», assegura João Dias Coelho.

Ainda assim, «as pessoas acolhem bem a ideia, até porque depois há toda uma economia local que se
vai desenvolvendo».

No caso de Monchique, também há «uma comunidade estrangeira diversificada, que adere totalmente ao
processo. Há pessoas que, não sendo de cá, vieram para cá viver e estão muito interessadas em manter
aspetos tradicionais da própria agricultura e produção local. Isso é muito interessante».

«É evidente que há igualmente muitos proprietários portugueses que também aderem ao projeto»,
acrescentou o presidente do GEOTA.

Foi, precisamente, esta realidade que o Sul Informação encontrou no terreno, em 2020.

«Os números demonstram que as pessoas estão envolvidas no processo. Pelo que eu percebo, há uma
grande aceitação por parte dos proprietários, até porque preferem ter alguma produção em terrenos que
estavam abandonados ou que foram fustigados pelos incêndios. Por exemplo, os medronheiros, três ou
quatro anos após serem plantados, começam a frutificar e a dar algum rendimento», disse, por seu lado,
Paulo Alves, presidente da Câmara de Monchique.

O edil monchiquense não tem dúvidas de que «o projeto já deixou uma marca em Monchique, ao apoiar
60 proprietários, plantar mais de 200 mil árvores, com mais 75 mil a caminho».

Tudo de uma forma «simples e desburocratizada», que incentiva «à realização de uma gestão florestal
sustentável num território desgastado pela ocorrência de incêndios rurais».
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João Fernandes – Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 

Outra entidade parceira do projeto Renature Monchique é o Turismo do Algarve, cujo presidente, João
Fernandes, assegurou hoje que «acarinha particularmente» a iniciativa, não só pelo que representa para
a conservação da natureza, mas também por a ter acompanhado desde o início.

«O restauro destas paisagens beneficia em muito a competitividade da região, tendo em conta que os
turistas de hoje procuram cada vez mais destinos que apostam na sustentabilidade», acredita.

Agora, com a renovação do apoio da Ryanair, que João Fernandes recordou que foi oferecido, logo após
os incêndios, por Michael O’Leary, diretor executivo da companhia aérea, o trabalho no terreno vai
continuar.

E isso é fundamental, segundo o presidente do GEOTA. já que este «é um projeto de resiliência, porque
nós temos de estar sempre a acompanhar o processo, mesmo quando já temos as árvores plantadas».

«Sabemos, à partida, que 30% das árvores não vão vingar, pelo que temos de replantar e reforçar as
equipas no terreno», concluiu João Dias Coelho.

 

(Link)
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Renature Monchique | Projeto vai plantar mais 75 mil Árvores na
Serra Algarvia
O Renature Monchique, projeto criado em 2019 pelo GEOT A, Grupo de Estudos do
Ordenamento de Território e Ambiente, relança-se este mês para o seu 4º ano de ação

 

O Renature Monchique, projeto criado em 2019 pelo GEOTA, Grupo de Estudos do Ordenamento de
Território e Ambiente, relança-se este mês para o seu 4º ano de ação com o objetivo de continuar a
reflorestar a Serra de Monchique após o incêndio ocorrido em 2018, considerado o maior incêndio da
Europa nesse ano e que consumiu quase 28 mil hectares de floresta.

Num momento em que se discute as alterações climáticas na COP27 o GEOTA recorda que preciso é
olhar seriamente para a floresta. Os eventos climáticos extremos, como os grandes incêndios, vão ser
cada vez mais destrutivos. O Renature Monchique é um projeto proativo na recuperação das áreas
ardidas com o objetivo de criar uma floresta mais resiliente a estes eventos catastróficos.

Para assinalar os quatro anos da iniciativa Renature Monchique, decorreu esta 5ª feira, dia 10 de
novembro de 2022, uma conferência de imprensa sobre o projeto, na Sede da Região de Turismo do
Algarve.

“Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região através da plantação de
mais 75 mil árvores autóctones, desde sobreiros, a castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos,
freixos e amieiros. Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do Carvalho-de-
Monchique, uma árvore tão emblemática na região e criticamente ameaçada.” explica João Dias
Coelho, Presidente do GEOTA.

Este projeto nasceu da necessidade de restaurar as áreas devastadas, de apoiar a comunidade a
recuperar da destruição causada pelos incêndios e de mitigar os impactos futuros das alterações
climáticas. Até ao momento já foram plantadas mais de 200 mil árvores e ajudados 60 proprietários e
suas famílias. O GEOTA coordena este projeto com a ajuda da Ryanair que já contribuiu com 1 milhão de
euros.

Sobre a parceria Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair, afirma que “a Ryanair tem o
prazer de estender a sua relação com a região de Monchique pelo quarto ano. Nos últimos três anos,
graças às contribuições dos clientes da Ryanair, Monchique pôde reflorestar a serra com mais 200.000
árvores. Com a ajuda da Ryanair, as contribuições dos passageiros permitirão plantar mais 75 000
árvores para este importante projeto.”

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, considera que “este é um projeto
que acarinho particularmente. Não só por aquilo que representa para a conservação da natureza no
Algarve, ao apoiar a recuperação de habitats florestais únicos nas áreas destruídas pelas chamas em
2018, parte dos quais da Rede Natura 2000, mas também por ter tido a oportunidade de o acompanhar
desde o início e de assim assistir à sua evolução, até à atual plantação de 200 mil árvores na serra de
Monchique. O restauro destas paisagens culturais muito beneficia a competitividade da região, tendo em
conta que os turistas de hoje procuram cada vez mais destinos que apostam na sustentabilidade”,

De acordo com Paulo Alves, Presidente do Município de Monchique, “o projeto Renature Monchique
está a impulsionar o restauro ecológico das áreas afetadas pelo incêndio de 2018, apoiando de uma
forma simples e desburocratizada os proprietários e incentivando a realização de uma gestão florestal
sustentável num território desgastado pela recorrência dos incêndios rurais. Este projeto mostra que é
possível a sociedade contribuir de forma decisiva e responsável para o combate as alterações climáticas
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e, consequentemente, para o aumento da resiliência do território aos fenómenos climáticos extremos
que na Serra de Monchique tem uma máxima expressão nos incêndios rurais, cada vez mais frequentes
e violentos. Como o seu nome indica é um projeto de renovação, de esperança no futuro.”

Castelão Rodrigues, Diretor Regional do ICNF, afirma que “este projeto insere-se num conjunto de
iniciativas em curso para tornar a floresta da serra de Monchique mais resiliente e biodiversa. O ICNF
congratula-se por esta ser uma iniciativa da sociedade civil, pois desperta na consciência de todos o que
podemos fazer pelos nossos espaços naturais que requerem persistência e perseverança”.

O projeto resulta de uma parceria entre o GEOTA, a Ryanair, a Região de Turismo do Algarve, o Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas e o Município de Monchique.

(Link)
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Renature Monchique planta mais 75 mil árvores até março de
2023
Renature Monchique, projeto responsável pela replantação da Serra de Monchique desde
2019, quer plantar mais de 75 mil árvores até março de 2023.

 

Renature Monchique, projeto responsável pela replantação da
Serra de Monchique desde 2019, quer plantar mais de 75 mil
árvores até março de 2023.
O Renature Monchique, projeto criado em 2019 pelo GEOTA, Grupo de Estudos do Ordenamento de
Território e Ambiente, relança-se este mês para o seu 4º ano de ação com o objetivo de continuar a
reflorestar a Serra de Monchique após o incêndio ocorrido em 2018, considerado o maior incêndio da
Europa nesse ano e que consumiu quase 28 mil hectares de floresta.

Num momento em que se discute as alterações climáticas na COP27 o GEOTA recorda que preciso é
olhar seriamente para a floresta. Os eventos climáticos extremos, como os grandes incêndios, vão ser
cada vez mais destrutivos. O Renature Monchique é um projeto proativo na recuperação das áreas
ardidas com o objetivo de criar uma floresta mais resiliente a estes eventos catastróficos.

Para assinalar os quatro anos da iniciativa Renature Monchique, decorreu esta quinta-feira, dia 10 de
novembro de 2022, uma conferência de imprensa sobre o projeto, na sede da Região de Turismo do
Algarve (RTA), em Faro.

«Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones, desde sobreiros, a castanheiros, medronheiros, carvalhos-
cerquinhos, freixos e amieiros. Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do Carvalho-
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de-Monchique, uma árvore tão emblemática na região e criticamente ameaçada.» explica João Dias
Coelho, presidente do GEOTA.

Este projeto nasceu da necessidade de restaurar as áreas devastadas, de apoiar a comunidade a
recuperar da destruição causada pelos incêndios e de mitigar os impactos futuros das alterações
climáticas. Até ao momento já foram plantadas mais de 200 mil árvores e ajudados 60 proprietários e
suas famílias. O GEOTA coordena este projeto com a ajuda da Ryanair que já contribuiu com 1 milhão de
euros.

Sobre a parceria Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair, afirma que «a Ryanair tem o
prazer de estender a sua relação com a região de Monchique pelo quarto ano. Nos últimos três anos,
graças às contribuições dos clientes da Ryanair, Monchique pode reflorestar a serra com mais 200.000
árvores. Com a ajuda da Ryanair, as contribuições dos passageiros permitirão plantar mais 75 mil
árvores para este importante projeto».

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, considera que «este é um projeto que
acarinho particularmente. Não só por aquilo que representa para a conservação da natureza no Algarve,
ao apoiar a recuperação de habitats florestais únicos nas áreas destruídas pelas chamas em 2018, parte
dos quais da Rede Natura 2000, mas também por ter tido a oportunidade de o acompanhar desde o
início e de assim assistir à sua evolução, até à atual plantação de 200 mil árvores na serra de Monchique.
O restauro destas paisagens culturais muito beneficia a competitividade da região, tendo em conta que
os turistas de hoje procuram cada vez mais destinos que apostam na sustentabilidade».

De acordo com Paulo Alves, presidente da Câmara Municipal de Monchique, «o projeto Renature
Monchique está a impulsionar o restauro ecológico das áreas afetadas pelo incêndio de 2018, apoiando
de uma forma simples e desburocratizada os proprietários e incentivando a realização de uma gestão
florestal sustentável num território desgastado pela recorrência dos incêndios rurais. Este projeto mostra
que é possível a sociedade contribuir de forma decisiva e responsável para o combate as alterações
climáticas e, consequentemente, para o aumento da resiliência do território aos fenómenos climáticos
extremos que na Serra de Monchique tem uma máxima expressão nos incêndios rurais, cada vez mais
frequentes e violentos. Como o seu nome indica é um projeto de renovação, de esperança no futuro».

18/42



Castelão Rodrigues, diretor regional do ICNF, afirma que «este projeto insere-se num conjunto de
iniciativas em curso para tornar a floresta da serra de Monchique mais resiliente e bio diversa. O ICNF
congratula-se por esta ser uma iniciativa da sociedade civil, pois desperta na consciência de todos o que
podemos fazer pelos nossos espaços naturais que requerem persistência e perseverança».

O projeto resulta de uma parceria entre o GEOTA, a Ryanair, a Região de Turismo do Algarve, o Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas e o Município de Monchique.

(Link)
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Relançamento Renature Monchique: Projecto vai plantar mais 75
mil árvores na Serra Algarvia até Março de 2023
Projecto Renature Monchique, responsável pela replantação da Serra de Monchique
desde 2019, reforça apoio à comunidade e relança-se para o seu 4º ano de acção;

Projecto Renature Monchique, responsável pela replantação da Serra de Monchique desde 2019, reforça
apoio à comunidade e relança-se para o seu 4º ano de acção;

Plantar mais 75 mil árvores, apoiar proprietários e apostar no carvalho de Monchique – o plano de ação
de Renature Monchique em 2022.

O Renature Monchique, projecto criado em 2019 pelo GEOTA, Grupo de Estudos do Ordenamento de
Território e Ambiente, relança-se este mês para o seu 4º ano de acção com o objectivo de continuar a
reflorestar a Serra de Monchique após o incêndio ocorrido em 2018, considerado o maior incêndio da
Europa nesse ano e que consumiu quase 28 mil hectares de floresta.

Num momento em que se discute as alterações climáticas na COP27 o GEOTA recorda que preciso é
olhar seriamente para a floresta. Os eventos climáticos extremos, como os grandes incêndios, vão ser
cada vez mais destrutivos. O Renature Monchique é um projecto proactivo na recuperação das áreas
ardidas com o objectivo de criar uma floresta mais resiliente a estes eventos catastróficos.

Para assinalar os quatro anos da iniciativa Renature Monchique, decorreu esta 5ª feira, dia 10 de
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Novembro de 2022, uma conferência de imprensa sobre o projecto, na Sede da Região de Turismo do
Algarve.

“Até Março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones, desde sobreiros, a castanheiros, medronheiros, carvalhos-
cerquinhos, freixos e amieiros. Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do Carvalho-
de-Monchique, uma árvore tão emblemática na região e criticamente ameaçada.” explica João Dias
Coelho, Presidente do GEOTA.

Este projecto nasceu da necessidade de restaurar as áreas devastadas, de apoiar a comunidade a
recuperar da destruição causada pelos incêndios e de mitigar os impactos futuros das alterações
climáticas. Até ao momento já foram plantadas mais de 200 mil árvores e ajudados 60 proprietários e
suas famílias. O GEOTA coordena este projecto com a ajuda da Ryanair que já contribuiu com 1 milhão
de euros.

Sobre a parceria Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair, afirma que “a Ryanair tem o
prazer de estender a sua relação com a região de Monchique pelo quarto ano. Nos últimos três anos,
graças às contribuições dos clientes da Ryanair, Monchique pode reflorestar a serra com mais 200.000
árvores. Com a ajuda da Ryanair, as contribuições dos passageiros permitirão plantar mais 75 000
árvores para este importante projecto.”

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, considera que "este é um projecto que
acarinho particularmente. Não só por aquilo que representa para a conservação da natureza no Algarve,
ao apoiar a recuperação de habitats florestais únicos nas áreas destruídas pelas chamas em 2018, parte
dos quais da Rede Natura 2000, mas também por ter tido a oportunidade de o acompanhar desde o
início e de assim assistir à sua evolução, até à atual plantação de 200 mil árvores na serra de Monchique.
O restauro destas paisagens culturais muito beneficia a competitividade da região, tendo em conta que
os turistas de hoje procuram cada vez mais destinos que apostam na sustentabilidade",

De acordo com Paulo Alves, Presidente do Município de Monchique, “o projecto Renature Monchique está
a impulsionar o restauro ecológico das áreas afectadas pelo incêndio de 2018, apoiando de uma forma
simples e desburocratizada os proprietários e incentivando a realização de uma gestão florestal
sustentável num território desgastado pela recorrência dos incêndios rurais. Este projecto mostra que é
possível a sociedade contribuir de forma decisiva e responsável para o combate as alterações climáticas
e, consequentemente, para o aumento da resiliência do território aos fenómenos climáticos extremos
que na Serra de Monchique tem uma máxima expressão nos incêndios rurais, cada vez mais frequentes
e violentos. Como o seu nome indica é um projecto de renovação, de esperança no futuro."

Castelão Rodrigues, Diretor Regional do ICNF, afirma que “este projecto insere-se num conjunto de
iniciativas em curso para tornar a floresta da serra de Monchique mais resiliente e bio diversa. O ICNF
congratula-se por esta ser uma iniciativa da sociedade civil, pois desperta na consciência de todos o que
podemos fazer pelos nossos espaços naturais que requerem persistência e perseverança”.

O projecto resulta de uma parceria entre o GEOTA, a Ryanair, a Região de Turismo do Algarve, o
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e o Município de Monchique.

Sobre o GEOTA

O GEOTA, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, é uma organização não-
governamental de ambiente que nasceu a partir de uma ideia fundamental: considerar o ambiente como
um factor central de desenvolvimento. Não há desenvolvimento possível sem salvaguardar os recursos
ambientais, tal como não é possível proteger o ambiente à revelia das aspirações dos cidadãos.
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Replantadas 200 mil árvores na área ardida de Monchique (e
mais 75 mil até março de 2023) - Postal do Algarve
O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisa que este projeto “já deixou
uma marca” no concelho, comprovada pelos números de proprietários apoiados e
árvores plantadas.O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisa que este
projeto “já deixou uma marca” no concelho, comprovada pelos números de proprietários
apoiados e árvores plantadas.

Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de Monchique até
março de 2023, anunciaram hoje os promotores de um projeto que já replantou 200 mil e apoiou 60
proprietários.

“Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região, através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones”, disse João Dias Coelho, presidente do Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), que coordena o projeto Renature Monchique.

O dirigente da organização não-governamental, que falava em conferência de imprensa realizada em
Faro, revelou que, no quarto ano de ação do projeto de reflorestação, vão ser replantados sobreiros,
castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos, freixos e amieiros.

“Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do carvalho-de-Monchique, uma árvore tão
emblemática na região e criticamente ameaçada”, acrescentou.

Ao longo dos últimos anos, o Renature Monchique, coordenado pelo GEOTA e apoiado pela companhia
aérea Ryanair, desde 2019, permitiu a plantação de 200 mil árvores autóctones, com restauro ecológico

22/42



iniciado em cerca de 800 hectares, ajudando 60 proprietários “a recuperarem as suas vidas”.

Além da companhia aérea – cujo apoio financeiro, resultante dos donativos dos passageiros, ascende já
a um milhão de euros –,são ainda parceiros no projeto a Região de Turismo do Algarve, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e o município de Monchique.

“Os resultados são muito positivos. Como sabemos, o que ardeu na serra de Monchique é brutal,
estamos a falar de 28 mil hectares”, sublinhou João Dias Coelho, enaltecendo o “trabalho inédito de
restauro ambiental e proteção dos ecossistemas naturais” já realizado.

A ação “importante” do GEOTA, prosseguiu, tem passado pelo “contacto direto com agricultores e
proprietários”, para lhes fazer entender “o perigo que é apostar em espécies de crescimento rápido que
não são autóctones da região – porque os incêndios são fruto disso”.

Falando de um “trabalho complexo” e reconhecendo que esse contacto “nem sempre é fácil numa
primeira abordagem, porque as pessoas estão bastante traumatizadas, não só pelo incêndio, mas
também, muitas vezes, pela carência de apoios”, o responsável destacou o facto de a comunidade
estrangeira “diversificada” ter aderido ao processo.

“Quem vem de fora, quem veio para cá viver, quem se estabeleceu no Algarve e na zona da serra, estão
interessados em manter aspetos tradicionais da própria agricultura e produção local. E há muitos
portugueses que, depois de perceberem o contexto em que estamos a trabalhar, têm uma adesão
grande ao projeto”, referiu João Dias Coelho.

O objetivo passa por “proteger o ecossistema da serra de Monchique” com as espécies autóctones e
compatibilizar essa aposta com as atividades económicas locais, “proporcionando às populações locais a
sua rentabilidade”.

O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisou que este projeto “já deixou uma marca” no
concelho, comprovada pelos números de proprietários apoiados e árvores plantadas.

O autarca exemplificou com o caso do medronheiro, que, das árvores que são plantadas, “é aquela que
mais cedo vai dar o tal valor necessário”.

“No espaço de três a quatro anos já traz o fruto e começa a dar valor ao proprietário. A criação desse
valor em terrenos abandonados, ou que foram severamente fustigados pelo incêndio, seguramente que
tem sucesso junto dos proprietários”, sustentou.

A nível nacional, além de Monchique, o GEOTA está a coordenar o projeto Renature Leiria, tendo já sido
plantadas cerca de 60 mil árvores na Mata Nacional de Leiria, afetada pelos incêndios em 2017, numa
meta de 1,3 milhões até 2026.

Está também a ser desenvolvido outro projeto semelhante para a região da Serra da Estrela, onde este
ano arderam mais de 28 mil hectares de floresta.
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Replantadas mais 75 mil árvores na área ardida de Monchique
O projeto Renature Monchique tem plantado 200 mil árvores autóctones desde 2019.

Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de Monchique até
março de 2023, anunciaram esta quinta-feira os promotores de um projeto que já replantou 200 mil e
apoiou 60 proprietários.

"Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região, através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones", disse João Dias Coelho, presidente do Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), que coordena o projeto Renature Monchique.

O dirigente da organização não-governamental, que falava em conferência de imprensa realizada em
Faro, revelou que, no quarto ano de ação do projeto de reflorestação, vão ser replantados sobreiros,
castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos, freixos e amieiros.

"Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do carvalho-de-Monchique, uma árvore tão
emblemática na região e criticamente ameaçada", acrescentou.

Ao longo dos últimos anos, o Renature Monchique, coordenado pelo GEOTA e apoiado pela companhia
aérea Ryanair, desde 2019, permitiu a plantação de 200 mil árvores autóctones, com restauro ecológico
iniciado em cerca de 800 hectares, ajudando 60 proprietários "a recuperarem as suas vidas".

Além da companhia aérea - cujo apoio financeiro, resultante dos donativos dos passageiros, ascende já
a um milhão de euros -,são ainda parceiros no projeto a Região de Turismo do Algarve, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e o município de Monchique.

"Os resultados são muito positivos. Como sabemos, o que ardeu na serra de Monchique é brutal,
estamos a falar de 28 mil hectares", sublinhou João Dias Coelho, enaltecendo o "trabalho inédito de
restauro ambiental e proteção dos ecossistemas naturais" já realizado.

A ação "importante" do GEOTA, prosseguiu, tem passado pelo "contacto direto com agricultores e
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proprietários", para lhes fazer entender "o perigo que é apostar em espécies de crescimento rápido que
não são autóctones da região - porque os incêndios são fruto disso".

Falando de um "trabalho complexo" e reconhecendo que esse contacto "nem sempre é fácil numa
primeira abordagem, porque as pessoas estão bastante traumatizadas, não só pelo incêndio, mas
também, muitas vezes, pela carência de apoios", o responsável destacou o facto de a comunidade
estrangeira "diversificada" ter aderido ao processo.

"Quem vem de fora, quem veio para cá viver, quem se estabeleceu no Algarve e na zona da serra, estão
interessados em manter aspetos tradicionais da própria agricultura e produção local. E há muitos
portugueses que, depois de perceberem o contexto em que estamos a trabalhar, têm uma adesão
grande ao projeto", referiu João Dias Coelho.

O objetivo passa por "proteger o ecossistema da serra de Monchique" com as espécies autóctones e
compatibilizar essa aposta com as atividades económicas locais, "proporcionando às populações locais a
sua rentabilidade".

O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisou que este projeto "já deixou uma marca" no
concelho, comprovada pelos números de proprietários apoiados e árvores plantadas.

O autarca exemplificou com o caso do medronheiro, que, das árvores que são plantadas, "é aquela que
mais cedo vai dar o tal valor necessário".

"No espaço de três a quatro anos já traz o fruto e começa a dar valor ao proprietário. A criação desse
valor em terrenos abandonados, ou que foram severamente fustigados pelo incêndio, seguramente que
tem sucesso junto dos proprietários", sustentou.

A nível nacional, além de Monchique, o GEOTA está a coordenar o projeto Renature Leiria, tendo já sido
plantadas cerca de 60 mil árvores na Mata Nacional de Leiria, afetada pelos incêndios em 2017, numa
meta de 1,3 milhões até 2026.

Está também a ser desenvolvido outro projeto semelhante para a região da Serra da Estrela, onde este
ano arderam mais de 28 mil hectares de floresta.

.
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Monchique. Replantadas 75 mil árvores na área ardida até março
de 2023
Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de
Monchique até março de 2023, anunciaram, esta quinta-feira, os promotores de um
projeto que já replantou 200 mil e apoiou 60 proprietários.

"Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região, através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones", disse João Dias Coelho, presidente do Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), que coordena o projeto Renature Monchique.

O dirigente da organização não-governamental, que falava em conferência de imprensa realizada em
Faro, revelou que, no quarto ano de ação do projeto de reflorestação, vão ser replantados sobreiros,
castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos, freixos e amieiros.

"Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do carvalho-de-Monchique, uma árvore tão
emblemática na região e criticamente ameaçada", acrescentou.

Ao longo dos últimos anos, o Renature Monchique, coordenado pelo GEOTA e apoiado pela companhia
aérea Ryanair, desde 2019, permitiu a plantação de 200 mil árvores autóctones, com restauro ecológico
iniciado em cerca de 800 hectares, ajudando 60 proprietários "a recuperarem as suas vidas".

Além da companhia aérea -- cujo apoio financeiro, resultante dos donativos dos passageiros, ascende já
a um milhão de euros --,são ainda parceiros no projeto a Região de Turismo do Algarve, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e o município de Monchique.

"Os resultados são muito positivos. Como sabemos, o que ardeu na serra de Monchique é brutal,
estamos a falar de 28 mil hectares", sublinhou João Dias Coelho, enaltecendo o "trabalho inédito de
restauro ambiental e proteção dos ecossistemas naturais" já realizado.
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A ação "importante" do GEOTA, prosseguiu, tem passado pelo "contacto direto com agricultores e
proprietários", para lhes fazer entender "o perigo que é apostar em espécies de crescimento rápido que
não são autóctones da região -- porque os incêndios são fruto disso".

Falando de um "trabalho complexo" e reconhecendo que esse contacto "nem sempre é fácil numa
primeira abordagem, porque as pessoas estão bastante traumatizadas, não só pelo incêndio, mas
também, muitas vezes, pela carência de apoios", o responsável destacou o facto de a comunidade
estrangeira "diversificada" ter aderido ao processo.

"Quem vem de fora, quem veio para cá viver, quem se estabeleceu no Algarve e na zona da serra, estão
interessados em manter aspetos tradicionais da própria agricultura e produção local. E há muitos
portugueses que, depois de perceberem o contexto em que estamos a trabalhar, têm uma adesão
grande ao projeto", referiu João Dias Coelho.

O objetivo passa por "proteger o ecossistema da serra de Monchique" com as espécies autóctones e
compatibilizar essa aposta com as atividades económicas locais, "proporcionando às populações locais a
sua rentabilidade".

O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisou que este projeto "já deixou uma marca" no
concelho, comprovada pelos números de proprietários apoiados e árvores plantadas.

O autarca exemplificou com o caso do medronheiro, que, das árvores que são plantadas, "é aquela que
mais cedo vai dar o tal valor necessário".

"No espaço de três a quatro anos já traz o fruto e começa a dar valor ao proprietário. A criação desse
valor em terrenos abandonados, ou que foram severamente fustigados pelo incêndio, seguramente que
tem sucesso junto dos proprietários", sustentou.

A nível nacional, além de Monchique, o GEOTA está a coordenar o projeto Renature Leiria, tendo já sido
plantadas cerca de 60 mil árvores na Mata Nacional de Leiria, afetada pelos incêndios em 2017, numa
meta de 1,3 milhões até 2026.

Está também a ser desenvolvido outro projeto semelhante para a região da Serra da Estrela, onde este
ano arderam mais de 28 mil hectares de floresta.
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Renature Monchique to be relaunched
‘Renature Monchique’, a project launched in 2019 to help replant vast areas of the
borough devastated by a massive wildfire in 2018, is due to be relaunched at an event in
Faro on Thursday (November 10).

 

‘Renature Monchique’, a project launched in 2019 to help replant vast areas of the borough
devastated by a massive wildfire in 2018, is due to be relaunched at an event in Faro on
Thursday (November 10).

The project is coordinated by GEOTA and involves partnerships with Monchique Council, the Institute for
Nature and Forest Conservation, the Algarve Tourism Board (RTA) and Irish low-cost airline Ryanair,
which joined the project in a bid to “compensate the carbon footprint” of its operations.
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The relaunch event will take place at 10am at the RTA auditorium and will see participating entities assess
the work completed so far, as well as the project’s future goals.

It’s been over four years since a massive fire broke out in Monchique in August 2018, destroying around
28,000 hectares of land. Since then, efforts have been underway to replant the affected areas with
native species which are less prone to the spread of wildfires.

By Michael Bruxo
michael.bruxo@algarveresident.com

(Link)
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IL propõe que compra de jornais e revistas passe a ser dedutível
em IRS
A Iniciativa Liberal (IL) propõe que os gastos com a compra ou subscrição de jornais e
revistas passem a ser dedutíveis à coleta em sede de IRS, uma medida para responder à
"crise generalizada que a comunicação social enfrenta".

A Iniciativa Liberal (IL) propõe que os gastos com a compra ou subscrição de jornais e revistas passem a
ser dedutíveis à coleta em sede de IRS, uma medida para responder à "crise generalizada que a
comunicação social enfrenta".

À agência Lusa, a deputada da IL Joana Cordeiro explicou que esta proposta de alteração ao Orçamento
do Estado para 2023 (OE203) surge porque o partido considera que "a crise generalizada que a
comunicação social enfrenta precisa de uma resposta".

"Uma resposta que incida do lado da procura, fomentando-a, ao invés de soluções que coloquem em
causa a independência dos próprios órgãos de comunicação social, como a atribuição de subsídios ou
apoios diretos do Estado", justifica.

Por isso, os liberais propõem que os gastos com a aquisição ou a subscrição de jornais e revistas sejam
dedutíveis à coleta em sede de IRS.

Esta medida, nas palavras de Joana Cordeiro, é apresentada "em nome da sobrevivência de um quarto
poder robusto e da preservação de uma informação rigorosa, credível e assente em padrões
deontológicos definidos e escrutináveis".

Em termos formais, a IL propõe uma alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas

30/42



Singulares em sede de especialidade do OE2023.

"À coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos é dedutível um montante correspondente a 30 % do
valor suportado a título de despesas aquisição e subscrição de jornais e revistas por membro do
agregado familiar, com o limite global de (euro) 200", pode ler-se na proposta para um novo artigo
neste código.

Os liberais sugerem, na sua proposta, que a dedução à coleta funciona no ano em que as faturas foram
emitidas e que quem pretende beneficiar desta deve exigir a inclusão do seu número de identificação
fiscal nas faturas, sem prejuízo de poderem depois comunicar as faturas sem número de identificação
fiscal.

No modelo legal em vigor, apenas são contabilizadas para efeitos de deduções à coleta o IRS as
despesas de saúde, educação ou despesas gerais familiares quando a fatura respetiva tem associado o
NIF do consumidor final e o mesmo sucede no caso do benefício obtido através das faturas em setores
como restauração, alojamento, cabeleireiros, oficinas ou ginásios. Assim, o modelo proposto pela IL
além de alargar o âmbito das deduções, altera também esta regra.

"As pessoas singulares que sejam sujeitos passivos de IVA apenas podem beneficiar das deduções à
coleta relativamente às faturas que titulam aquisições efetuadas fora do âmbito da sua atividade
empresarial ou profissional", detalha a mesma proposta.
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"O oceano não é o que nos separa, é o que nos une"
Intervenientes dos dois continentes pedem para que as afinidades culturais e económicas
que ligam Portugal aos países da América Latina e das Caraibas sejam aprofundadas
para oferecer respostas conjuntas aos desafios da crise ambiental
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Turismo de massas ou experiências autênticas. Afinal de que
andamos à procura?
Por Sandra Marques
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Covid-19: China reduz período de quarentena e deixa de
suspender voos com casos a bordo
A China anunciou hoje uma redução do período de quarentena para viajantes oriundos
do exterior e o fim da interrupção dos voos com casos de covid-19 a bordo, sinalizando
uma redefinição significativa da estratégia de prevenção epidémica

Quem chega à China vai ter que cumprir cinco dias de quarentena num hotel designado pelo governo,
seguidos de três dias de confinamento em casa, de acordo com o comunicado da Comissão Nacional de
Saúde.

As regras que vigoraram até agora exigiam 10 dias de quarentena, incluindo uma semana num hotel e
três dias em casa.

Esta redução vai ser também aplicada aos contactos próximos de pessoas infetadas. A estratégia
chinesa dita que todos os contactos diretos têm que cumprir quarentena em instalações designadas. Os
contactos próximos de contactos diretos não vão mais ser identificados, acrescentou o comunicado. Até
à data, estes terceiros contactos tinham que cumprir quarentena em casa.

As autoridades chinesas vão também abolir a política do “circuit breaker” (‘interruptor’, em português),
que afetou nos últimos dois anos as ligações aéreas ao país.

Esta medida implica que quando são detetados cinco ou mais casos a bordo, a ligação é suspensa por
uma semana. Caso haja dez ou mais casos, a ligação é suspensa por um mês.

Estas mudanças fazem parte de um conjunto de 20 medidas destinadas a redefinir a estratégia chinesa
de ‘zero casos’ de covid-19. Trata-se da revisão mais ampla da abordagem da China.

O país asiático mantém uma estratégia de ‘zero casos’ de covid-19, que inclui o confinamento de
bairros, distritos e cidades inteiras, e o isolamento de todos os casos e respetivos contactos diretos em
instalações designadas.

No total, a China registou mais de 10.000 novos casos, nas últimas 24 horas, o valor mais elevado
desde o final de abril. Embora este número seja baixo, considerando que a China tem 1,4 mil milhões de
habitantes, a escala geográfica do surto constitui um desafio para a estratégia dos ‘zero casos’.
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Todas as 31 regiões de nível provincial da China relataram novas infeções, nos últimos dias. Para além de
Guangdong, no sudeste, também a província central de Henan e a região autónoma da Mongólia Interior
diagnosticaram mais de mil casos nas últimas 24 horas. Outras áreas do país relataram várias centenas
de novos casos.

Na quinta-feira, o Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), a cúpula do
poder na China, apelou à “melhoria da eficácia do trabalho de prevenção” e à “superação do formalismo
e burocracia”, pedindo uma abordagem “mais direcionada e decisiva” para lidar com surtos do novo
coronavírus, numa retórica visivelmente mais branda do que em comunicados anteriores.

A Organização Mundial da Saúde disse, em maio passado, que a abordagem extrema da China para
conter a covid-19 é “insustentável”, devido à natureza altamente infecciosa da variante Ómicron.

Pequim recusou, no entanto, aprovar a importação de vacinas estrangeiras de RNA mensageiro no
continente, já permitida nas regiões administrativas especiais chinesas de Macau e Hong Kong desde o
início da pandemia.

A taxa de vacinação entre os idosos com inoculações domésticas, menos eficazes na prevenção de
morte e doença grave, é de apenas 86%, segundo dados oficiais.

JPI // SB

36/42



PÚBLICO

11/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Pessoas com sintomas infecção respiratória devem usar sempre
máscara
As crianças e jovens com sintomas ligeiros de infecção respiratória como tosse, dor de
garganta ou nariz a pingar, podem ir à escola e só devem ficar em casa se tiverem febre,
diz a DGS.

As pessoas com sintomas de infecção respiratória devem usar máscara, manter o distanciamento dos
outros e, se testarem positivo à covid-19, evitar o contacto com outras pessoas durante cinco dias de
sintomas, segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo as recomendações da DGS divulgadas nesta quinta-feira, uma vez que os sintomas das
infecções respiratórias são muito idênticos, é importante evitar transmitir a infecção a pessoas mais
vulneráveis, como idosos, grávidas, não vacinados, pessoas com imunossupressão ou doentes crónicos.

Caso a pessoa com infecção respiratória tenha febre ou não se sinta bem para ir trabalhar, a DGS
recomenda o contacto com o médico assistente para ser avaliado. Se for essa a indicação do médico,
deve ficar em casa e evitar o contacto com outras pessoas.

Na informação divulgada, a DGS lembra que os sintomas das infecções respiratórias, como a covid-19
ou a gripe, incluem tosse, febre (temperatura = 38 ºC) sem outra causa atribuível ou calafrios, perda ou
alteração do olfacto ou paladar, falta de ar, cansaço sem causa aparente, dores musculares não
resultantes de exercício físico e recusa alimentar ou ausência de fome, dor de cabeça, dor de garganta e
diarreia.

Se tiver alguns destes sintomas, a pessoa deve descansar, beber água para se manter hidratada e pode
tomar medicamentos como o paracetamol — caso não tenha indicação clínica contrária — para ajudar a
reduzir os sintomas.

No caso de sair de casa, além de usar máscara (que actualmente é apenas uma recomnedação), deve
evitar locais com aglomerado de pessoas, como os transportes públicos, e cumprir as regras da etiqueta
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respiratória (tossir para a dobra do braço e lavar frequentemente as mãos).

No domicílio, devem ser mantidos os cuidados necessários para evitar transmitir a infecção, incluindo a
limpeza das superfícies, o arejamento das divisões e o uso de máscara cirúrgica nas divisões partilhadas.

“Os sintomas da covid-19 e de outras infecções das vias respiratória são muito semelhantes. É
impossível saber se tem covid-19, gripe ou outra doença das vias respiratórias apenas com base nos
sintomas”, lembra a DGS, sublinhando que “a maioria das pessoas com covid-19 e/ou outra infecção das
vias respiratórias apenas apresentam doença ligeira, especialmente se tiverem sido vacinadas”.

Se o estado de saúde se agravar, pode contactar o SNS 24 (808 24 24 24) ou o médico assistente para
ser orientado para avaliação em cuidados de saúde primários ou em serviço de urgência hospitalar ou
para permanecer em autocuidado no domicílio, sendo prestadas “as recomendações adequadas a cada
uma destas situações.”

Em caso de teste positivo para a covid-19, a DGS diz que se deve evitar o contacto com outras pessoas
pelo menos durante cinco dias de sintomas.

Durante este período, aconselha a seguir todas as recomendações para reduzir o risco de transmissão
de covid-19 a outras pessoas e, se possível, a discutir com a entidade patronal as opções disponíveis,
como a possibilidade de trabalhar a partir de casa.

Se a pessoa com teste positivo sair de casa durante os primeiros dias após o teste, deve minimizar os
contactos com outras pessoas, manter um distanciamento mínimo de 1,5 metros, usar máscara
cirúrgica ou FFP2 (quando não é possível o distanciamento), evitar locais com aglomerados de pessoas,
como transportes públicos, ou qualquer local fechado ou mal ventilado e lavar/desinfetar frequentemente
as mãos.

Se praticar actividade física, a DGS aconselha a que faça ao ar livre ou em locais onde não esteja em
contacto próximo com outras pessoas.

Para os contactos com pessoas que testaram positivos as recomendações são idênticas às das pessoas
com sintomas de infecção respiratória.

A DGS recorda ainda que é obrigatório o uso de máscara no estabelecimentos de serviços de saúde e
nas estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações
vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como em unidades de cuidados
continuados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

O uso de máscara é recomendado nas farmácias comunitárias, em pessoas com mais de 10 anos
sempre que se encontrem em ambientes fechados e em aglomerados, nomeadamente, transportes
públicos (incluindo avião), plataformas e acessos cobertos de transportes, como aeroportos, terminais
marítimos e redes de metro e de comboio.

É igualmente recomendado em caso de sintomas ou teste positivo à covid-19 ou à gripe e de ser
necessário sair de casa, assim como quando existe contacto próximo com pessoas em risco elevado de
adoecer gravemente com doenças das vias respiratórias.

As máscaras são ainda recomendadas em pessoas mais vulneráveis, nomeadamente pessoas com
doenças crónicas ou estados de imunossupressão com risco acrescido para infecções das vias
respiratórias, sempre que estejam em situação de risco aumentado de exposição, assim como em
pessoas que estão em contacto com a população mais vulnerável.
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PÚBLICO

11/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Rosário Partidário vai liderar comissão técnica do aeroporto
Rosário Partidário vai liderar a comissão técnica independente criada pelo Governo para
apoiar a decisão política relativa à escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa
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PÚBLICO

11/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 16700

REACH: 15000

Proposta de novo acordo “foi a gota de água” para a greve na
TAP
Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil diz que a greve
marcada para 8 e 9 de Dezembro “advém de dois anos e meio de atropelos da empresa”
a que se juntou proposta “indigna” de novo acordo
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PORTO CANAL

10/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Aldeia espanhola próxima de Bragança à venda por 260 mil euros
Em Espanha, uma aldeia encontra-se à venda por 260 mil euros. Salto de Castro é uma
localidade espanhola que faz fronteira com Portugal.

Em Espanha, uma aldeia encontra-se à venda por 260 mil euros. Salto de Castro é uma localidade
espanhola que faz fronteira com Portugal.

Segundo a BBC, a aldeia é constituída por “44 casas, um hotel, uma igreja, uma escola, uma piscina
municipal e um quartel que abrigava a guarda civil”.

A aldeia abandonada à mais de 3 décadas, está à venda por 260 mil euros, preço comparável com
apartamentos no centro de Lisboa ou nas principais capitais europeias.

A região espanhola foi comprada por uma família, no início dos anos 2000, à Iberdrola. A localidade tinha
como objetivo tornar-se num espaço turístico, no entanto o projeto não avançou.

O Idealista adiante que os proprietários afirmam que quem comprar a aldeia “terá acesso a subsídios do
Estado e da Junta de Castilla y León” e acrestam que o “investimento que a localidade precisaria para
estar 100% operacional e começar a ser rentável não ultrapassa os 2 milhões de euros.”
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