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O projecto português Pastagens Semeadas Biodiversas, da empresa
Terraprima – Serviços Ambientais recebeu hoje o prémio Sustainia
Awards, em Copenhaga.
A criação de um sistema das pastagens biodiversas em que, através
da biodiversidade, se procura obter pastagens mais produtivas valeu
a atribuição deste galardão, entregue pelo secretário de Estado do
Ambiente, Paulo Lemos.
Mais de mil agricultores já se comprometeram a semear e manter
novas pastagens, sendo retribuídos pelo serviço ambiental que
prestam – sequestro de carbono, equivalente a mais de um milhão de
toneladas de CO2. Mas as pastagens semeadas biodiversas
contribuem ainda, ao mesmo tempo, para um aumento da matéria
orgânica do solo, tornando mais fértil a terra e resistente à erosão.
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«Até o momento, 50 mil hectares foram semeados, principalmente
em áreas do Sul e Centro de Portugal, com alto risco de
desertificação. Por isso, este projecto, que conta com o apoio do
Fundo Português de Carbono, é não só merecedor desta nova
distinção como também é um exemplo de iniciativa que pode e deve
ser promovida», defende o Secretário de Estado do Ambiente.
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O projecto português resulta da iniciativa da Terraprima – Serviços
Ambientais (Environmental Services), uma spin-off do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa (IST). Tiago Domingos,
investigador e docente do IST, é também CEO da Terraprima.
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«Trata-se de um projecto com características únicas que, numa
interessante abordagem de Engenharia da Biodiversidade, constitui
um importante contributo para a mitigação/adaptação às alterações
climáticas, uma vez que contribui para o combate à desertificação»,
destaca Paulo Lemos.
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O Sustainia Awards é uma iniciativa da plataforma de promoção da
inovação, com sede em Copenhaga, com o mesmo nome – Sustainia
-, em que empresas, organizações não-governamentais, fundações e
líderes se juntam para apoiar e desenvolver projetos tangíveis em
prol da sustentabilidade.
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