MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Voto de Congratulação
Classificação do Concelho de Castro Verde
como Reserva Mundial da Biosfera
No passado dia 14 de junho o Conselho Internacional do Programa MaB (Man & the Biosphere)
da UNESCO decidiu atribuir ao concelho de Castro Verde a distinção de Reserva Mundial da
Biosfera.
Esta classificação resulta do trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos pela Câmara Municipal
de Castro Verde, a Associação de Agricultores do Campo Branco e a Liga para a Proteção da
Natureza e da candidatura apresentada pelas mesmas entidades que teve por base, como
afirmou a Câmara Municipal, “um ecossistema humanizado de alto valor natural, fruto de um
trabalho contínuo de há várias décadas".
O concelho de Castro Verde é o 11º local com esta classificação em Portugal e o primeiro a sul
do Tejo. Este reconhecimento internacional vem valorizar a importância da compatibilização de
interesses nos territórios e evidencia a importância da ocupação dos territórios também como
elemento de salvaguarda da biodiversidade.
O trabalho, que culminou neste reconhecimento da UNESCO, começou a ser desenvolvido a
partir da resistência à plantação massiva de eucaliptos que se pretendia instalar na estepe
cerealífera deste concelho e do apoio ao desenvolvimento de práticas agrícolas compatíveis com
a preservação de recursos naturais com especial relevância para a biodiversidade.
A Assembleia Municipal de Castro Verde congratula-se com esta decisão e saúda o trabalho
desenvolvido pela Câmara Municipal de Castro Verde, a Associação de Agricultores do Campo
Branco e a Liga para a Proteção da Natureza e também as populações do concelho de Castro
Verde.
A proposta do presente voto de congratulação foi apresentada pelos eleitos da CDU, votado na
sessão ordinária deste órgão deliberativo, realizada no dia 26 de Junho corrente, e aprovado por
maioria, com a abstenção do Vogal João Pedro Dias Aurélio, do Partido Socialista.
Paços do Município de Castro Verde, 27 de Junho de 2017.
A Presidente da Assembleia Municipal,

- Dr.ª. Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo -

