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Até 15 de Setembro
é possível votar no projecto
português que ajudou
a recuperar a beleza natural
das Berlengas.

Já foram anunciados os fina-
listas do Prémio Europeu Natura
2000 deste ano. O projeto LIFE
Berlengas surge entre os 5 fi-
nalistas, na categoria “Conser-
vação” e foi seleccionado en-
tre 36 candidaturas nessa ca-
tegoria. Para além do prémio
atribuído por um júri, o projec-
to está também a votação para
“escolha do público” até dia 15
de Setembro no site da Rede
Natura 2000.

O LIFE Berlengas decorreu
entre 2014 e 2019 e teve como
principal objectivo devolver a
essência da ilha, criando me-
lhores condições às espécies

nativas daquele habitat único,
sobretudo as aves marinhas e
as plantas nativas. A selecção
como finalista deste prémio
europeu reconhece o sucesso
das acções de recuperação de
habitat, através do controlo de
espécies exóticas invasoras e
construção de ninhos artifici-
ais. Outro importante resulta-
do da iniciativa foi a caracteri-
zação dos visitantes e a criação
do Barómetro de visitação, que
pretende ser um instrumento

“LIFE Berlengas”
finalista do Prémio

Europeu Natura 2000

de apoio à gestão, permitindo
não só compreender e avaliar
a percepção dos visitantes,
mas também aferir eventuais
impactos de mudanças introdu-
zidas na gestão desta área.

Entre os sucessos do projec-
to destaca-se o nascimento da
primeira cria de roque-de-cas-
tro na ilha da Berlenga, a remo-
ção da quase totalidade do cho-
rão (um “tapete” que cobria de
verde uma boa parte da ilha,
mas que impedia as plantas
nativas de se desenvolverem) e
as câmaras online que permiti-
ram a todos seguir em directo
o desenvolvimento de crias de
cagarra e galheta.

Segundo Joana Andrade, co-
ordenadora do Projeto LIFE
Berlengas “Ser finalista do pré-
mio Natura 2000 mostra que o
nosso trabalho na Berlenga é
um caso de sucesso e um
exemplo a seguir.  Estamos
muito satisfeitos com este re-
conhecimento de todo o traba-
lho de conservação e recupe-
ração que aqui fizemos ao lon-

go de 5 anos, graças a uma
equipa técnica de excelência e
a centenas de voluntários de-
dicados.”

O LIFE Berlengas foi coorde-
nado pela SPEA, em parceria
com o Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas, a
Câmara Municipal de Peniche,
a Faculdade de Ciências Soci-
ais e Humanas da Universida-
de Nova de Lisboa e com a Es-
cola Superior de Turismo e Tec-
nologia do Mar do Instituto Po-
litécnico de Leiria como obser-
vador.
O Prémio Natura 2000 foi cria-
do pela Comissão Europeia para
celebrar e promover as melho-
res práticas para a conservação
da natureza na Europa. É dedi-
cado a recompensar a excelên-
cia na gestão e promoção da
Rede Natura 2000 e na consci-
encialização da sua importân-
cia e dos seus benefícios para
os cidadãos europeus.

Os vencedores nas cinco ca-
tegorias serão revelados a 14
de Outubro, em Bruxelas.
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Junta de Freguesia da Penha de França
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aderentes, identificadas através de um
autocolante na porta. Por cada compra
no valor de 10 euros
o cliente receberá um cupão. págs. 10 E 11
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