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Comissão Europeia aprova projeto Life Beetles para 
os Açores
A Comissão Europeia aprovou mais um projeto Life para os Açores, o Beetles, orçado em 1,76 milhões de euros, que vai ser 

coordenado pela Direção Regional do Ambiente.
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A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo declarou à Lusa, na sequência da assinatura de 

um protocolo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que o projeto vai ser executado a partir de 

janeiro de 2020, contemplando as ilhas Terceira, Pico e Flores.

Marta Guerreiro referiu que “pretende-se aumentar as populações e as áreas de distribuição e a 

melhoria do estado de conservação de três escaravelhos endémicos”.

A responsável pela pasta do Ambiente explicou que estas espécies estão consideradas como 

“criticamente ameaçadas devido à perda do seu ‘habitat’, resultante do uso do solo e do impacto da 

população de espécies invasoras”. 

Referindo-se especificamente à assinatura do contrato para a elaboração da Estratégia Regional para o 

Controlo e Prevenção de Espécies Exóticas e Invasoras”, entre a empresa pública Azorina e a Fundação 

Gaspar Frutuoso, Marta Guerreiro destacou que esta é uma medida que surge no âmbito do ‘LiFe IP 

Azores Natura’, com um orçamento 19,1 milhões de euros para os próximos nove anos.

A secretária regional disse que pretende-se “criar condições para a existência de um quadro 

regulamentar e uma estrutura institucional e operativa”, para fazer face a estas ameaças, 

salvaguardando que o controlo da pressão das espécies exóticas e invasoras “é um combate 

incessante”, uma “verdadeira guerra sem quartel”.

Marta Guerreiro referiu que a estratégia para as espécies exóticas e invasoras pretende impedir a sua 

introdução, “detetar atempadamente e responder” a novas incursões, auxiliar os processos de decisão 

de importações, a par da intenção de “mitigar as pressões” e proteger a biodiversidade nativa, entre 

outras metas.

15 de Jul de 2019, 16:24 

PUB

MAIS LIDAS 

REGIONAL

Carnaval 2020 marca o início de uma nova era na Batalha das Limas

INTERNACIONAL

O mundo "simplesmente não está pronto" para enfrentar a epidemia, diz OMS

NACIONAL

Homem que viajou de Milão para Portugal é 16.º suspeito de infeção no país

NACIONAL

António Costa destaca "enorme demonstração de perseverança e resiliência"

INTERNACIONAL

Suíça anuncia primeiro caso de Coronavírus

REGIONAL

Inaugurado Centro de Integração Ativa e Comunitária em São Sebastião

NACIONAL

PR admite possível “problema europeu” mas sem fecho de fronteiras

INTERNACIONAL

Bruxelas pede que Portugal e outros 21 países acabem com capturas acidentais de golfinhos

INTERNACIONAL

Casos identificados em Espanha são todos importados, diz Ministro

NACIONAL

Morreu Laura Ferreira, mulher do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho

PUB

HOJE 

Sê o primeiro dos teus amigos a gostar disto

Gostar da Página Partilhar

Page 1 of 2Comissão Europeia aprova projeto Life Beetles para os Açores - Açoriano Oriental

26/02/2020https://www.acorianooriental.pt/noticia/comissao-europeia-aprova-projeto-life-beetles...



Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

REGIONAL

CULTURA & SOCIAL
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Presidente da Câmara do Nordeste acompanha 
empreitada da Adutora da Achada
O presidente da Câmara Municipal do Nordeste, António Soares, e restantes elementos do 

executivo visitaram as obras da empreitada da adutora de abastecimento de água à freguesia da 

Lomba da Fazenda, que irá servir diversas freguesias do Nordeste com escassez de água. 

Câmara assina Contratos 
Interadministrativos com 
Fajã de Baixo, Fajã de Cima, 
Fenais da Luz e Santo 
António 

Câmara da Horta apoia 
festival MUMA 2020 

Vinho vulcânico da Graciosa 
“Pedras Brancas” procura 
internacionalização 

Institucionalização de 
crianças e jovens está a 
diminuir
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Toni Pimentel dos 
Passos Pesados é o 
convidado dos 
'bastidores'

André Borges aka Tójó 
convidado dos 
'bastidores' 
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"Eduardo T. Coelho 
[ETC] dos Açores para 
o resto do mundo” 

Banda Átoa no 
Festival dos 
Moinhos em agosto 
no Corvo 

Exposição de 
Camélias na 
freguesia de Santa 
Bárbara
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Fernando Mendes é 

cabeça de cartaz nos 20 

anos de reinauguração do 

Teatro Ribeiragrandense

O Teatro Ribeiragrandense 

comemora este ano o 20.º 

aniversário da sua 

reinauguração e, para o efeito, a 

Câmara da Ribeira Grande, 

entidade que gere a sala de 

espetáculos, está a preparar um 

conjunto alargado de eventos 

que terão lugar entre 27 de 

março (Dia Mundial do Teatro) 

e 5 de maio (dia em que se 

assinalam os 20 anos de 

reinauguração do teatro). 
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