VOTO DE CONGRATULAÇÃO N.º 344/XIII
PELA CLASSIFICAÇÃO DE CASTRO VERDE COMO RESERVA DA
BIOSFERA
A Organização das Nações Unidas, através da UNESCO, acaba de proclamar
Castro Verde Reserva da Biosfera num reconhecimento que honra o esforço
desenvolvido pelos agricultores da região para desenvolverem as atividades do
mundo rural num quadro de respeito pela biodiversidade e pelos ecossistemas.

Com esta classificação, a décima primeira no país, exorta-se a preservação dos
traços da identidade da paisagem, da intervenção humana e do património
ambiental, num quadro de valorização do território como espaço de reserva da
biosfera mundial e modelo de preservação ambiental sustentável.

Depois do reconhecimento do Cante Alentejano e do Fabrico de Chocalhos, o
Alentejo volta a obter uma prova de reconhecimento do pulsar das suas gentes
em harmonia com as tradições, o património ambiental e o património imaterial.

Num território de quase 57 mil hectares, com uma forte componente de produção
cerealífera que coabita com uma rica flora e uma comunidade de cerca de 200
espécies de aves, resiste e persiste uma população de cerca de 7.200 habitantes
comprometidos com a afirmação da ruralidade e com a preservação do meio
ambiente.

É mais uma prova de valorização do território do Baixo Alentejo como espaço
com uma identidade diferenciadora, utilizado para gerar soluções de
desenvolvimento sustentado que confiram mais futuro à Região. Também aqui
fica claro que o nosso Mundo Rural tem um enorme potencial no presente e de
futuro.

Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, congratula-se pela
classificação de Castro Verde como Reserva da Biosfera e saúda a sabedoria,
a resiliência e o sentido de sustentabilidade dos agricultores, o Município de
Castro Verde, a Liga de Proteção da Natureza e a Associação de Agricultores
do Campo Branco que contribuíram para a manutenção do perfil do território de
Castro Verde.
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