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JORNADA TÉCNICA EM ODEMIRA SOBRE FLORA INVASORA NO SUDOESTE  
 

No próximo dia 24 de novembro, pelas 9.30 horas, vai ser promovida em Odemira uma jornada técnica 

sobre “Flora invasora no Sudoeste”, onde serão identificadas as principais espécies de plantas invasoras 

que ocorrem na região e metodologias de controlo e erradicação. 

 

A iniciativa decorrerá no auditório da Associação de Beneficiários do Mira, com inscrições gratuitas.  

 

Durante a manhã o programa incidirá na apresentação da problemática local das plantas invasoras, a 

cargo de Elisabete Marchante, investigadora no Centro de Ecologia Funcional (CEF) da Universidade de 

Coimbra. Será feita uma contextualização ao nível de conceitos, impactes ambientais e legislação em 

vigor, seguindo-se a identificação das principais espécies que ocorrem na região, a descrição das etapas 

de gestão a apresentação de metodologias de controlo. A componente teórica terminará com a 

apresentação da Plataforma de mapeamento nacional das plantas invasoras.  

 

Para a tarde está prevista uma saída de campo para identificação das principais espécies de plantas 

invasoras.   

 

Espécies como a Acácia, Mimosa, Canas ou o Chorão-da-praia são algumas das espécies invasoras que, 

sendo oriundas de outras regiões, instalam-se em determinadas regiões, proliferando e ameaçando as 

espécies nativas e o equilíbrio dos ecossistemas que ocupam. São plantas com grande capacidade 

reprodutiva, de dispersão e de resistência, com crescimento rápido e fácil adaptação. Considera-se que 

os prejuízos das espécies invasoras equivalem a 5% da economia mundial.   

 

A iniciativa é promovida pela ADL – Associação de Desenvolvimento Local do Litoral Alentejano, sob a 

coordenação técnica do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e do PNSACV – Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e organização da AHSA – Associação de Horticultores do 

Sudoeste Alentejano e da ABM – Associação de Beneficiários do Mira, com o apoio do Município de 

Odemira.   

 

As inscrições deverão ser efectuadas até ao dia 20 de novembro, através dos contactos 283 320 440 ou 

915 190 720 ou pelo e-mail geral@ahsa.pt 
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