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Destaque

BioLiving, a associação que sonha
deixar a Natureza melhor

Altamente
qualificada que
presta serviços

Acção Criada há três anos, a associação ambiental está sediada em Frossos mas a acção estende-se
a todo o país. Altamente qualificada, está empenhada em fomentar o respeito pela Natureza
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Sandra Simões
A Associação BioLiving, nascida há três anos, surge como
a evolução natural do projecto
“BIO Somos Todos” e visa promover a sustentabilidade, fomentando o contacto e o respeito pela Natureza e proporcionando oportunidades educativas. Está sediado em Frossos e acaba de celebrar o terceiro aniversário com a certeza
de estar a trilhar um caminho
válido, com mais de 40.000 árvores já plantadas, e mais de
15 hectares de “habitat” degradado restaurado pela associação e voluntários.

“Aqui, estamos a fazer
a limpeza, retirando
não só lixo mas lenha
e plantas invasoras,
com o objectivo
de replantar”

João Silva está no 5.º ano de Veterinária, Joana Pereira está no 2.º ano de Biologia, ambos de Ílhavo e participam na acção da BioLiving

Durante estes três anos foi
ainda possível envolver uma
média de 2.500 pessoas por
ano em mais de 350 acções e
chegar a milhares de alunos de
vários municípios do país com
o desenvolvimento de mais de
800 acções de educação ambiental.
Chegar a milhares
de pessoas
Os números não deixam dúvidas. Esta associação ambiental chegou para fazer a diferença, ir para o terreno e pôr
as mãos na “massa”, apostar
na qualidade técnica dos projectos em que se envolve, até
porque os elementos que compõem o seu “núcleo duro” são,
na grande maioria, biólogos, e,
com tudo isto, deixar a Natureza em melhor estado do que
aquele que encontram.
Informar e sensibilizar
envolvendo a comunidade
Sofia Jervis é colaboradora da
BioLiving praticamente desde
o início e, no decorrer de uma
acção de campo com voluntários de um programa de ocupação de tempos livres do IPDJ,
em Canelas, Estarreja, foi co-

Guilherme Castro e Sofia Jervis

mentando ao Diário de Aveiro
que um dos grandes objectivos
da associação é fazer “recuperação ecológica de locais degradados e, sempre que possível, envolvendo a comunidade”.
E era precisamente esse tipo de
actividade que ali estavam a desenvolver, desde as 9 horas da
manhã, indiferentes ao calor,
mas determinados em transformar o aspecto daquele terreno.
“Aqui, estamos a fazer a limpeza, retirando não só lixo mas
também lenha e plantas invasoras, com o objectivo de replantar”, sendo certo que nessa

Uma das ocupações da
associação BioLiving, e
também aquela que a
ajuda financeiramente, é a
prestação de serviços, nomeadamente, na conservação de restauro ecológico de determinadas zonas e esse serviço tem
acontecido para municípios. A propósito, Sofia
Jervis deu como um bom
exemplo a recuperação
que uma equipa da associação fez na Pateira de
Frossos, por encomenda
da Câmara Municipal de
Albergaria-a-Velha. “Estivemos a fazer a inventariação da fauna e flora da
Pateira e isso pode ser
uma informação muito
importante para o município. Além de ficarem a
saber o que têm em termos ecológicos, podem
vir a desenvolver projectos com base na fundamentação que fizemos e
até candidatar-se a
apoios”. E acrescentou:
“somos profissionais da
área e sabemos o que estamos a fazer. Os elementos da associação são
quase todos biólogos,
com pós-graduações e investigadores. Fazemos acções qualificadas. É o que
nos distingue”. |

Guilherme Castro destaca os trabalhos de restauro ecológico

intervenção vão ser privilegiadas espécies autóctones, como
carvalho e sobreiro nas zonas
mais secas, e amieiro e salgueiro junto à linha de água. “Tem
de haver sempre diversidade de
espécies, porque isso é importante para a biodiversidade e
acrescenta valor à floresta”, reforçou a propósito Guilherme
Castro, aluno de Mestrado e colaborador na associação há
mais de um ano.
Ir às escolas e conquistar
alunos para as florestas
Outra das ocupações mais
importantes da BioLiving acon-

tece nas escolas e junto dos alunos e professores: “desenvolvemos com as crianças actividades capazes de as alertar para a
importância das florestas e da
sua preservação”, explicou Guilherme que, à medida que ia
avançando no terreno não resistia a arrancar rebentos de espécies que não deviam ali estar.
Em seu entender, o trabalho que
fazem com as escolas “é muito
importante”, acreditando que
serão obtidos “resultados a
longo prazo e uma floresta tem
de ser gerida com esta perspectiva de tempo”. Defende ainda
que muito do que os alunos

aprendem, “e é muito!”, acabam
por levar para casa e transmitir
às famílias e isso tem muito valor para a sua missão.
A participação em projectos,
quer nacionais quer europeus,
é outra das ocupações da associação e não só do ponto de
vista financeiro, mas principalmente pela troca de conhecimentos, e a propósito Sofia
Jervis lembra o “NGEurope.
net”, que envolveu, além de
Portugal, parceiros da Grécia,
Espanha, Irlanda e Áustria onde ainda se vai realizar um encontro.
A algumas centenas de me-

tros do terreno onde a equipa
trabalhava localiza-se um terreno já intervencionado pela
associação e que desde há três
anos se empenha em fazer
deste um “cartão-de-visita” de
como bem-fazer. Trata-se de
um terreno de um dos sócios
fundadores e que é, cada vez
mais, um “hot-spot” da “biodiversidade bem seleccionada e
distribuída”, sendo que hoje é,
também, palco para muitas
das actividades da associação,
como tem acontecido com
sessões de observação nocturna dedicadas aos insectos
ou aos anfíbios. |

