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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2016. 
 
 
Nº.5/2016 
 
 
Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis, na vila de Castro Verde, no 
Fórum Municipal de Castro Verde, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e 
João Miguel Benedito Branco, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel Patrício Mestre, 
Vasco Correia Ferreira, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, Carlos Alberto Soares Ramos, 
João Pedro Dias Aurélio, Maria João Lima Teixeira da Silva, Carla Maria Costa Guerreiro 
Gonçalves, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís Silva Matos, Jorge Manuel Custódio Monteiro, 
Guilherme do Soveral Rodrigues de Sá Gois e José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta 
de Freguesia da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre 
Jerónimo, Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, 
Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas, de São Marcos da Ataboeira e de Santa 
Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão 
extraordinária. 
 
Faltou a esta sessão o Vogal Martinho Colaço Valente. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal. 
 
ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos, 
dando contudo conhecimento e desejando as boas vindas ao Vogal Vasco Correia Ferreira, em 
substituição da Maria Cesaltina Mendes Basílio, por motivo de pedido de suspensão do 
mandato, por um período de um ano. 
 

Ordem do dia 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
2º. - Apreciação e votação do formulário de candidatura de Castro Verde a reserva da 
Biosfera da UNESCO e do Plano de Ação. 
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3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 
2º. - Apreciação e votação do formulário de candidatura de Castro Verde a reserva da 
Biosfera da UNESCO e do Plano de Ação: 
 
Aberto este ponto da ordem de trabalhos, deu a Srª. Presidente a palavra ao Sr. Presidente da 
Câmara para que o mesmo pudesse fazer a apresentação do assunto em apreciação, tendo o 
mesmo delegado na equipa que elaborou a respetiva candidatura. 
 
Posto isto, começou por intervir o Sr. Vogal Paulo Nascimento, que começou por referir o papel 
importante que esta Assembleia também tem neste processo de discussão, encontrando-se esta 
candidatura na fase final de um processo iniciado em Agosto de 2013, quando a Câmara 
Municipal aprovou uma candidatura denominada “valorização das atividades associadas aos 
valores naturais de Castro Verde”, e que esteve na base desta candidatura. 
 
Informou que após a apreciação por parte da Assembleia, esta candidatura será apresentada 
junto do Governo que a encaminhará para os Ministérios que abrangem esta área e em seguida 
o Estado Português a entregará na UNESCO, passando a mesma candidatura a ser do Estado 
Português, portanto de Portugal, e deixando de ser de Castro Verde. 
 
Prestou depois o Sr. Vereador Paulo Nascimento informação detalha adicional sobre como 
decorreu todo este processo, nas suas diferentes fases, até à presente data, frisando que foi um 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há décadas, no sentido de conciliar a atividade 
humana com a preservação dos valores e dos recursos naturais, referindo-se nomeadamente ao 
que está contemplado no PDM nessa área, assim como a criação do Plano Zonal e muitos 
outros projetos piloto.  
 
Destacou o Sr. Vereador a importância da parceria, no meio dos agentes que têm estado a 
trabalhar há 30 anos, existente entre a Câmara Municipal, a Associação dos Agricultores do 
Campo Branco e a Liga para a Proteção da Natureza que compõem este grupo de trabalho de 
promoção da candidatura, composto por ele próprio e pelo Sr. Carlos Pedro, em representação 
da Autarquia, pelas Srªs. Drªs. Sónia Fragoso e Rita Alcazar, em representação da Liga para a 
Proteção da Natureza, e pelas Srªs. Engenheiras Ana Lampreia e Ana Nobre, em representação 
da Associação de Agricultores. 
 
Adiantou que aquando da realização das Jornadas Ambientais de Castro Verde, conclui-se que 
devia criar-se uma marca territorial para o nosso território, marca essa que devia ser 
representativa do trabalho que tem sido desenvolvido e a desenvolver, e que fosse também a 
marca da nossa entidade local. 
 
Referiu que nessa reflexão, presente que já está criado esse valor, conhecido nacional e 
internacionalmente, ou seja a ligação entre a atividade humana e a natureza, pode dar origem a 
uma boa marca que valorize todo o trabalho desenvolvido, potenciando ainda mais trabalho, 
salientando, como esta parceria pode oferecer essa mesma marca para ser utilizada noutras 
áreas, como é o caso da educação, da economia e da cultura, entre outras, contribuindo para a 
diversificação económica, respeitando princípios orientadores que estão definidos na “carta 
estratégica”, onde os valores naturais são apontados como uma mais-valia. 
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Adiantou que, tendo por base toda esta filosofia e estas linhas de orientação, foi encontrada com 
a chancela da UNESCO, que são as reservas da biosfera, forma de valorizar sítios que procurem 
um desenvolvimento sustentável onde está muito presente precisamente a atividade humana e a 
conservação da natureza, sendo, em sua opinião, Castro Verde um bom exemplo, uma vez que 
se olharmos para a história deste território, constata-se que se trata de uma paisagem construída 
pelo homem e onde a atividade humana é indispensável para a manutenção deste ecossistema 
e que a classificação da UNESCO se adequa à nossa realidade. 
 
Referiu que houve a preocupação que esta classificação não representasse qualquer acréscimo 
de restrições para o território, isto é, que a gestão que se faz com os instrumentos e legislação é 
a que existe, não sendo criado qualquer instrumento de gestão do território, tendo sim 
subjacente o que já existe, como por exemplo a ZPE de Castro Verde, pretendendo-se criar um 
plano de ação, com uma duração, em princípio, bianual que nesta fase corresponderá a 2017- 
2018. 
 
Informou que o mesmo plano de ação tem subjacente a nova agenda “20-30”, referente ao 
desenvolvimento sustentável e que define as funções relacionadas com a biosfera, muito diretas 
para a conservação da natureza e da paisagem, do desenvolvimento sustentável, económico, 
social e cultural e logística para o conhecimento, para a educação e para a sensibilização. 
 
Adiantou que os pareceres têm estado na base da elaboração da candidatura, com o 
acompanhamento do Comité Nacional da UNESCO, do representante do Programa Man and 
Biosfera e do ICNF, ao longo de todo o processo, e que se tem procurado, desde a primeira 
hora, o envolvimento da comunidade, realizando inúmeras reuniões/encontros e sessões de 
esclarecimento, participativas, a nível local, ao nível do associativismo, estabelecimentos de 
ensino, turismo e restauração, procurando um diálogo alargado, em que as pessoas/agentes 
apresentaram as suas ideias e opiniões que estão contempladas no presente formulário, 
procurando assim o máximo de contributos, assim como a nível regional, com a CCDRA e o 
Turismo do Alentejo, no sentido de perceber a mais-valia que estas entidades vêm nesta 
candidatura. 
 
Afirmou que também foi muito importante visitar outros sítios, em Portugal e Espanha, que estão 
classificados como biosferas da UNESCO, tendo-se dado especial atenção à biosfera do 
“Boquilobo”, situada no Ribatejo, a primeira a ser criada em Portugal, e que foi recentemente 
reestruturada, com a participação de autarquias e de uma associação de agricultores, tendo em 
conta que têm algumas características comuns, nomeadamente na relação com a agricultura. 
 
Informou também que fomos observadores numa reunião na Universidade de Coimbra, da 
cátedra da biodiversidade, onde estiveram presentes representantes das biosferas de Portugal, e 
onde foi feito o relatório das atividades que desenvolvem, e perante o que ouviram, concluíram 
que face ao que já desenvolvemos no terreno estávamos em condições de apresentarmos um 
relatório como muitos o fizeram nessa reunião. 
 
Referiu, igualmente, que no âmbito desta parceria estabeleceu-se um acordo entre as três 
entidades que a constituem, que define o modelo da “governança”, isto é, como é que a biosfera 
vai funcionar entre a autarquia, LPN e a Associação de Agricultores do Campo Branco. 
 
Informou ainda que o Jornal Público publicou recentemente, em duas páginas, uma reflexão 
interessante sobre o que tem sido o trabalhar da preservação da natureza, em Castro Verde, 
compatibilizada com a agricultura, que em sua opinião está muito bem conseguida. 
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Posto isto, no sentido de serem explicados alguns conceitos relativos à presente candidatura, 
passou a palavra à Dr.ª. Rita Alcazar, da LPN. 
 
Assim, começou a mesma por relembrar o que são as reservas da biosfera, as suas diferentes 
funções em termos de zonamento e como é que surge este programa ao nível da UNESCO, 
componente das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura, como forma de 
desenvolvimento sustentável. Explicou ainda o enquadramento da candidatura de Castro Verde, 
explorando alguns dos itens que estão no respetivo formulário e no plano de ação, e que 
constituem uma maior relevância em termos do território, tendo-lhes sido dado o devido 
destaque, utilizando para o efeito um projetor multimédia, tendo sido ainda apresentado um filme 
produzido pela UNESCO que explica o que são as reservas da biosfera. 
 
Referiu-se igualmente ao papel impulsionador que estas reservas têm em outros fatores 
geradores da economia que existem no local, nomeadamente ao nível do turismo, de “marketing” 
dos produtos desse território, do comércio dos produtos regionais, da gastronomia, da 
certificação e também numa lógica de empreendedorismo. 
 
Relativamente à proposta de candidatura de Castro Verde à reserva da biosfera da UNESCO, 
afirmou a Dr.ª. Rita Alcazar que a mesma resulta de um trabalho que tem vindo a ser feito, há 
cerca de 30 anos, em termos de preservação das áreas essencialmente agrícolas, onde 
predomina uma agricultora de sequeiro, com pecuária extensiva, que tem um património natural, 
sobretudo de avifauna, que é única no nosso País e na Europa, assim como ao nível mundial, 
valores esses que são assumidos como muitos importantes na base desta classificação, 
atendendo à sua compatibilização com os usos, as atividades, os costumes e as tradições, deste 
modo de viver castrense, que mostra muito bem esta ligação entre o homem e o ambiente. 
 
Relembrou que esta classificação não acarreta mudanças àquilo que é o quotidiano das 
pessoas, uma vez que não vai trazer alterações em termos de reordenamento do território, 
seguindo-se sim o Plano Diretor Municipal em vigor para gerir esse mesmo ordenamento, 
associado à Zona de Proteção Especial de Castro Verde e Piçarras, no âmbito da Rede Natura 
2000, assim como à medida agroambiental, denominada apoio zonal como forma dos 
agricultores conseguirem manter esta paisagem e boas práticas na promoção e proteção dos 
nossos recursos naturais. 
 
Considerou a Dr.ª. Rita Alcazar que esta classificação como Reserva da Biosfera pode ser uma 
oportunidade para o território ver reconhecido o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo 
destas décadas com esta valorização e distinção do território, que abrange todo o concelho de 
Castro Verde. 
 
Pormenorizou, em seguida, o conteúdo do formulário da candidatura e dos requisitos que o 
mesmo exige, mencionando os objetivos que anunciaram como sendo mais pertinentes para a 
presente candidatura, referindo-se às três zonas que são obrigatórias, nomeadamente às zonas 
núcleo, que integram as propriedades da LPN e de agricultores que manifestaram interesse e se 
propuseram para integraram estas zonas, tendo em conta o trabalho que já desenvolveram 
nesta área nos mesmos terrenos. 
 
Adiantou que, para além destas, existe a zona “tampão” que correspondem àquelas em que há 
valores naturais bastante elevados, onde se continuam a realizar atividades económicas, 
nomeadamente a agricultura, e a zona de transição constituída por áreas, embora tenha 
interesse ao nível da biodiversidade, onde se concentram alguns dos aglomerados populacionais 
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maiores, como é o caso de Castro Verde, ou atividades humanas que têm um impacto maior no 
meio ambiente, como é o caso do Couto Mineiro. 
 
Referiu-se depois a Dr.ª Rita Alcazar relativamente ao modelo de governança e gestão, 
informando que houve o entendimento que seria pertinente haver três níveis de gestão, com um 
Conselho de Gestão constituído pelas três entidades promotoras da candidatura e que será 
responsável pela implementação do Plano de Ação da Reserva da Biosfera e pela gestão desta 
reserva. 
 
Informou que para além deste concelho de gestão, previu-se a existência de um Conselho 
Consultivo, constituído essencialmente por entidades da comunidade local e cujo papel é 
acompanhar a atividade do Conselho de Gestão e como está a ser implementado o Plano de 
Ação, assim como fazer propostas de novas ações que possam integrar e constituam uma mais 
valia para esta reserva da biosfera. 
 
Acrescentou que haverá ainda o Conselho Cientifico, constituído por investigadores e cientistas 
de várias áreas que também dará um contributo para o funcionamento e gestão da reserva da 
biosfera. 
 
Posto isto, passou a palavra ao Sr. Carlos Pedro, em representação da Autarquia, para que o 
mesmo pudesse apresentar o Plano de Ação, tendo o mesmo começado por informar que o 
mesmo inclui todos os compromissos a partir do momento que Castro Verde seja classificado 
como reserva da biosfera. 
 
Adiantou que o mesmo está estruturado em três níveis, isto é, a longo prazo, que define a 
estratégia a longo curso, a médio prazo que tem a ver com áreas de atuação e por último 
existem as ações concretas definidas a curto prazo, no biénio 2017-2018. 
 
No âmbito da estrutura do Plano de Ação, pormenorizou em seguida o Sr. Carlos Pedro os cinco 
eixos estratégicos para os quais se definem objetivos, nomeadamente “Conservação da 
Natureza e Agricultura” (subdividido em “Agricultura mais economicamente sustentável, 
“Agricultura mais ambientalmente sustentável”, “Motorização das espécies”, “Melhoria dos 
habitats e da biodiversidade” e “Conservação dos recursos água solo”); “Desenvolvimento 
económico e Sócio Cultural” (subdividido em “Diversificação da economia local, Valorização de 
produtos e inovação, “Serviços turísticos”, e “Desenvolvimento de produtos turísticos”, 
“Valorização do património”, “Dinâmica cultural”, e “Valorização social”); “Investigação e 
Educação” (subdividido em “Educação ambiental”, “Pesquisa e investigação cientifica”, 
Colóquios, encontros e edições”, “Pesquisa aplicada e experimentação”, e “Formação, educação 
e ensino“); Cooperação, Parcerias e Participação” (subdividido em “Participação em redes”, 
“Informação, sensibilização e convite à participação”, “Parcerias e colaborações”; e, 
“Comunicação e Promoção” (subdividido em “Comunicação”, “Marca”, e “Ações e iniciativas 
promocionais”). 
 
Usou da palavra, em seguida, a Dr.ª. Rita Alcazar que salientou toda a riqueza que este território 
tem, quer seja natural, cultural, social ou económica, e que a reserva da biosfera pode ser um 
catalisador de promoção de mais desenvolvimento e uma mais valia em termos de visibilidade, 
com um selo de certificação da qualidade já existente neste território. 
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A seguir interveio a Srª. Presidente da Assembleia que agradeceu a forma tão sintética mas tão 
clara como os interlocutores nos puseram ao corrente desta candidatura, e em seguida deu a 
palavra aos Srs. Vogais. 
 
Assim interveio o Sr. Vogal Carlos Ramos que questionou os termos de financiamento 
decorrentes da criação desta reserva de biosfera. 
 
A seguir interveio o Sr. 2º. Secretário, João Branco, perguntando se houve intervenções ou 
propostas durante o período de discussão pública desta candidatura. 
 
Respondendo ao solicitado, o Sr. Vereador Paulo Nascimento, informou que quanto ao 
financiamento era uma questão pertinente, no entanto, a opção tomada foi buscar o conjunto de 
atividades que já acontecem nos parceiros ou que já estejam inscritos nos seus planos de 
atividades e orçamento, sendo que, após a aprovação e quando a estrutura da governança 
estiver instalada, abre-se a possibilidade de fazer candidaturas ou procurar financiamentos 
externos, neste âmbito. 
 
Realçou o Sr. Vogal Paulo Nascimento o desafio, para o futuro, que esta candidatura representa 
como documento estratégico e de compromisso e com as metas que se propõem alcançar, isto é 
o plano de ação e a filosofia que dá suporte à “biosfera Castro Verde”, é um estímulo à criação 
local, à certificação e à dinamização do empreendedorismo, tendo subjacente, como a UNESCO 
assim o exige, os desafios de desenvolvimento sustentável. 
 
Quanto à questão da discussão pública, colocada pelo Sr. Vogal João Branco, informou que 
houve contributos com algumas correções, que já foram introduzidas neste documento, mas 
realçou contudo as 23 reuniões de trabalho, sendo, por isso, normal que a maior parte das 
pessoas já esteja contextualizada com o assunto tendo contribuído com a sua participação ativa 
nas mesmas reuniões, frisando nomeadamente a disponibilidade por parte dos agricultores que, 
sem qualquer imposição, aderiram voluntariamente para integrar a zona núcleo desta reserva da 
biosfera para além da LPN com os seus terrenos que já são reservas biológicas. 
 
Interveio a seguir o Sr. Vogal Filipe Mestre informando que, tendo em atenção que esta 
candidatura pretende integrar todas as componentes da sociedade, e uma dessas componentes 
é o Partido Socialista, pelo que desde já a apoia incondicionalmente, disponibilizando-se perante 
os respetivos órgãos de gestão para o efeito. 
 
Questionou depois o mesmo Vogal, face aos problemas que se verificam na Europa e de 
algumas forças políticas saírem da União Europeia, como é que ficaria a sustentabilidade do 
financiamento das componentes desta candidatura. 
 
O Sr. Vogal Paulo Nascimento relembrou que foi aqui várias vezes referida a questão da 
compatibilização das práticas agrícolas existentes com a biodiversidade e dos apoios dados aos 
agricultores, no âmbito do apoio zonal, por parte da União Europeia, e, em sua opinião, a 
presente candidatura é mais uma bandeira para continuar a reivindicar a existência dessas 
mesmas medidas para este território, pelo que, à partida, não há nada a perder mas sim a 
ganhar, tendo em conta a atribuição ao nosso território de mais um selo de certificação de 
qualidade de biodiversidade ambiental e do modo de vida que tem que ser assegurado, através 
das medidas agroambientais. 
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Afirmou contudo se essas medidas deixarem de existir há que olhar para a questão e encontrar 
alternativas. 
 
Interveio a Srª. Dr.ª. Rita Alcazar lembrando que as próprias medidas agroambientais já têm uma 
componente de financiamento nacional, pelo que, em sua opinião, com esta classificação da 
UNESCO, teremos mais capacidade de garantir que a componente nacional seja assegurada e 
valorizada. 
 
Usou da palavra, em seguida, o Sr. Presidente da Câmara que começou por afirmar que “se 
viermos a ser reserva da biosfera da UNESCO temos outras condições para exigir o retorno do 
investimento que há trinta anos a nossa população tem feito.” 
 
Quanto às preocupações do Sr. Vogal Filipe Mestre, afirmou o Sr. Presidente “que não eram 
bem essas, e podem ser de duas ordens, sendo uma se a União Europeia acabar e outra se as 
sanções que se falam todos dias vão tocar no bolo comunitário”, e tal como o Sr. Vereador Paulo 
Nascimento opinou se tal acontecer estaremos cá para resolver o assunto.” 
 
Lembrou que estarmos na União Europeia deu-nos algumas benesses, em que, em determinada 
altura o saldo era favorável a Portugal, mas, neste momento, em sua opinião, é bom ter a noção 
que as ajudas comunitárias, aos diferentes níveis, são inferiores às contribuições de Portugal 
para a União Europeia, afirmando por isso que “há que estarmos preparados para essa ocasião 
e há politicas e politicas e opções de gastar o dinheiro”. 
 
Afirmou o Sr. Presidente que não vale a pena, neste momento, estarmos preocupados a 
propósito desta candidatura e deste tipo de problemas, e lembrou que a mesma não traz dinheiro 
diretamente, uma vez que a UNESCO não financia nada, a não ser eventualmente apoio 
logístico em termos de divulgação, mas, pode sim, servir como certificação para podermos 
reivindicar e assumir o nosso papel de que, se prestamos este serviço público e se o mesmo 
implica constrangimentos e perda de rendimentos económicos, temos que ser compensados, 
individualmente e coletivamente. 
 
Adiantou que acredita que o nosso Governo seja capaz de defender e de levar a sua avante no 
sentido de que as sanções previstas para Portugal sejam “zero”. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Paulo Nascimento, lembrando a importância do enquadramento de 
qualquer candidatura com algum plano e linhas orientadoras, uma vez que, quando é 
apresentada, a entidade recetora questiona em que plano e quais são as linhas que lhes estão 
subjacentes, sendo por isso, sua opinião, que este documento pode dar essa mesma orientação, 
com o documento enquadrador e estratégico que lhe parece muito importante. 
 
Agradeceu ainda as palavras do Sr. Vogal Filipe Mestre e o apoio manifestado, pois, em sua 
opinião, faz todo o sentido que esta candidatura à biosfera fica a ganhar se for um “projeto de 
Castro Verde.” 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre referindo-se à questão da União Europeia e da 
perceção que tem de que há uma forte componente de financiamento por parte da mesma, uns 
com a componente nacional, e outros como é o chamado plano zonal, para compensar os 
agricultores do tipo de agricultura que fazem, que é essencial para a manutenção deste plano, e 
é sua opinião que a mesma verba não chega para os compensar, tendo em conta o que perdem 
por não fazerem outro tipo de agricultura que seria possível nesta zona. 
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Afirmou depois o mesmo Vogal que quando se referiu ao apoio da candidatura, foi como uma 
candidatura de Castro Verde e não da Câmara Municipal ou dos restantes parceiros. 
 
Opinou que da leitura que fez ao Plano de Ação deduz que o mesmo é muito ambicioso, mas 
que vai de encontro ao seu gosto como ambicioso, pois envolve muita gente e muitas 
instituições, nas diferentes áreas da nossa região, e é uma candidatura que prestigia o concelho, 
criando-se assim um selo de qualidade ao que é aqui produzido, o que, em sua opinião, pode 
potenciar ganhos significativos para o concelho em geral, e daí voltar a afirmar que a apoiará 
pessoalmente e como responsável político. 
 
Ainda quanto à questão da União Europeia, opinou que se trata de um processo de inicio de 
desagregação, havendo já em Portugal forças que defendem uma saída da mesma União, o que 
a acontecer, em sua opinião, “abanava um bocado” e não seria a mesma coisa, tendo em conta 
que os financiamentos comunitários dão sustentabilidade ao que existe e é uma componente 
fortíssima deste projeto e desta candidatura. 
 
Afirmou que esta candidatura ainda pode ser revista e que cá estaremos para o caso disso e, 
acreditando que a mesma irá concretizar-se, daí o seu apoio pós-candidatura, independente de 
estarmos ou não na União Europeia 
 
Interveio em seguida o Sr. Vogal Carlos Ramos perguntando qual o “time” previsto, em termos 
burocráticos, para a apresentação desta candidatura. 
 
Respondendo ao solicitado, a Srª. Dr.ª. Rita Alcazar informou que durante os meses de Julho e 
Agosto a candidatura deverá andar no chamado “circuito dos ministérios”, para obter a chancela 
dos três ministérios destas áreas, e depois deverá seguir na “mala diplomática” no início do mês 
de Setembro para a UNESCO, sendo que o resultado da mesma apreciação prevê-se que 
deverá sair em Março de 2017. 
 
Informou também a Srª. Dr.ª. Sónia Fragoso que o “selo” da UNESCO vigorará por um período 
de 10 anos e durante esse período a reserva é constantemente monitorizada, no sendo de 
perceber se estamos ou não a cumprir as disposições da biosfera e que decorrido esse prazo 
haverá um processo de avaliação no sentido da sua renovação. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Rui Matos, felicitando o excelente trabalho que os agricultores, a 
LPN e a Câmara Municipal levaram a cabo durante estes 30 anos, no sentido de revitalizar 
muitas espécies que estavam quase extintas e que, em sua opinião, só assim é que é possível 
apresentar esta candidatura à reserva da biosfera. 
 
Posto isto, a Srª. Presidente da Assembleia reparou que na ordem de trabalhos constava apenas 
a apreciação deste assunto, contudo, face às intervenções havidas nesta sessão e da 
importância manifestada pelos intervenientes quanto à apresentação da candidatura de Castro 
Verde à Reserva da Biosfera da UNESCO, e tendo em conta a sua importância para o concelho, 
entendia que era importante, nesse contexto, a Assembleia, num sentido mais formal, 
subscrever de facto a submissão desta candidatura, realizando-se para o efeito uma votação. 
 
Assim, havendo consenso na realização da votação sugerida, submeteu a Srª. Presidente da 
Assembleia à votação a subscrição da candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera da 
UNESCO; tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
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3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pela Srª. 
Presidente da Assembleia, para que produza efeitos imediatos. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


