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O que aborda este guia?
Trata-se de como os jovens podem aprender a promover o valor das árvores e das florestas
e de como podem trabalhar para a sua gestão e proteção futuras.

A quem se destina?
Líderes e educadores de grupos de estudantes e jovens com mais de 15 anos de idade.

O que oferece?
Ideias, orientação, atividades práticas, casos de estudo e links.
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Quais são os objetivos?
Capacitar os jovens
◆ a explorar e a promover a diversidade, a vida e, em particular, o valor das árvores e
das florestas.
◆ a experimentar e a explorar as potencialidades da madeira, árvores e florestas em
termos dos nossos impactos e futuro.
◆ a planear e a trabalhar em equipa de forma eficaz.
◆ para participar e organizar ações de voluntariado.
◆ para criar empresas e desenvolver carreiras profissionais relacionadas com as
árvores e as florestas.
◆ a expressar os seus alertas e preocupações relativos às árvores e às florestas.
Trabalhar competências
◆ trabalho de equipa, criatividade, empregabilidade, gestão de projetos e
empreendedorismo.
◆ participação pública, cidadania, envolvimento cívico e político.

Competências Youthpass
◆ Comunicação na língua materna - Competências de identificação e de nomeação
de árvores. Entrevista a profissionais e grupo de jovens
◆ Comunicação em línguas estrangeiras - Identificação e reconhecimento das árvores
em diferentes línguas para demonstrar as ligações entre as línguas europeias.
◆ Competências matemáticas e competências básicas em ciência e tecnologia Compreender os ecossistemas florestais e a biodiversidade. Utilização de
equipamentos e ferramentas para medir e registar. Utilização de equipamentos para
a produção de alimentos e utilização técnica da madeira.
◆ Competências digitais - Utilização de uma gama de aplicações de exploração das
condições meteorológicas, das árvores, das florestas e do solo. Produção de
pequenos vídeos e fotografias.
◆ Aprender a aprender - motivação para desenvolver novas formas de organização de
projetos e atividades de base florestal para grupos de jovens.
◆ Competências sociais e cívicas - focar em valores mais amplos respeitantes às
árvores e às florestas, promover atividades comunitárias e campanhas para proteger
e melhorar.
◆ Sentido de iniciativa e empreendedorismo - Desenvolver ideias de projetos e
atividades de cooperação com as comunidades e o pessoal profissional. Aprender
sobre as empresas de árvores e florestas e sobre a transformação da madeira.
◆ Sensibilização e expressão cultural - Exploração do património cultural e natural
de uma floresta antiga.

A árvore que move para uns lágrimas de alegria surge aos olhos de outros apenas como uma coisa verde que
se interpõe no caminho. Alguns vêem a natureza toda ridicularizada e deformada... e alguns poucos vêem a
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natureza de todo. Mas aos olhos do homem da imaginação, a natureza é a própria imaginação - William
Blake
Pois na verdadeira natureza das coisas, se considerarmos correctamente, cada árvore verde é muito mais
gloriosa do que se fosse feita de ouro e prata - Martinho Lutero
A melhor altura para plantar uma árvore foi há 20 anos - a próxima melhor altura é agora - provérbio chinês
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Lista de fichas de actividade
Estas são atividades práticas de 1 página para educadores ou coordenadores dirigidas a grupos de jovens ou
estudantes.
Todas as fichas de atividade estão no website, e as fichas relevantes estão listadas no final de cada secção.

1 Avaliação do carbono nas árvores
2 Avaliar as mudanças sazonais nas árvores
3 Campanha sobre o abate de árvores
4 Campanha online para plantar árvores
5 Celebrar datas importantes dedicadas às árvores
6 Construindo com bambu
7 Criar um parque aventura de corda
8 Criação de caixas-ninho para pássaros e morcegos
9 Criar personagens de frutos de árvores
10 À procura de árvores comestíveis
11 Geocaching numa floresta
12 Germinação de sementes de árvores
13 Fazendo crescer plântulas e estacas de árvores de cultivo
14 Percursos guiados na floresta
15 Identificação de árvores
16 Descobrir o interior das árvores
17 Criar um trilho com pistas de árvores
18 Fabricação de pequenos produtos de madeira
19 Medição e monitorização das árvores
20 Desafios online envolvendo árvores
21 Sementeira de árvores em “bolas de semente”
22 Implementando a abordagem “Escola da floresta”
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Fichas de Actividade
Atividades práticas de 1 página.
Todas as fichas de atividade estão no website, e listadas no final de cada secção.
Devem permitir aos jovens:

⮚ para aprender e promover a diversidade, vida e valor das árvores e florestas.
⮚ explorar, experimentar e envolver-se com a madeira, árvores e florestas em termos dos nossos
impactos e futuro.

⮚ planear e trabalhar em conjunto de forma eficaz.
⮚ para se voluntariar e organizar o voluntariado.
⮚ conhecer e desenvolver empresas e carreiras relacionadas com árvores e florestas.
⮚ para expressar as suas preocupações sobre árvores e florestas.
Devem desenvolver as suas competências para:

⮚ Trabalho de equipa, criatividade, empregabilidade, gestão de projetos e empreendedorismo.
⮚ Participação pública, competências cívicas, cidadania e envolvimento político.
Secções

⮚ Título - em português
⮚ Porquê explorar? - Algo que os jovens poderiam fazer, liderados por si como educador de
jovens/estudantes

⮚ Para quê? - propósito ou objetivos, razão pela qual foi criada
⮚ Que recursos? - recursos necessários
⮚ O que fazer? - ponto por ponto, passo a passo
⮚ Que benefício? - para os jovens e outras pessoas, para o ambiente (árvores) ou para a economia
⮚ Que aprendizagem? - competências e compreensão por parte do jovem
⮚ Que exemplos? - weblinks

Lista de casos de estudo
●

“Tree Sparks” (Reino Unido)

●

Estudantes pelas Árvores (Reino Unido)

●

Uma rede de carvalhos (PL)

●

Reutilização de produtos de madeira numa empresa jovem (ES)

●

O Projeto Groasis Green Deserts (ES)

●

Laboratório de Inovação Florestal Urbana (ES)

●

Agrofloresta em acção (PT)

●

Voluntariado “Plantabosques” (PT)

●

Campanha "Árvores pela Paz" (PT)

●

Uma Árvore pela Floresta (PT)

●

Campanhas urbanas em defesa das árvores (PT)

●

Rastreamento do comércio ilegal de árvores (ES)

●

Histórias por detrás de algumas árvores introduzidas (PT)

●

Projeto Futuro (PT)
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Casos de Estudo
1 página de exemplo ou história.
Todos os casos de estudos estão aqui no website e listados no final de cada seção.
Devem dar exemplos de:

⮚ jovens que promoveram junto de outros jovens o valor das árvores, das florestas e dos seus produtos.
⮚ Jovens que criaram uma empresa, projeto ou produto, ou que encontraram uma rota para um
emprego ou carreira.

Secções

⮚ Título - em português
⮚ Porque explorar? - algo que os jovens têm feito
⮚ Para quê? - propósito ou objetivos, razão pela qual foi implementado
⮚ O que foi feito? - As atividades e a organização através de um exemplo ou história, e não um passo
por passo descritivo.

⮚ Que benefício? - para os jovens e outras pessoas, para o ambiente (árvores) ou para a economia
⮚ Que links? - websites, meios de comunicação social, contacto de e-mail para mais informações
Links
⮚ Hiperligações para websites e ficheiros pdf descarregáveis encontram-se aqui no website e listados
no final de cada secção.
⮚ As hiperligações também se encontram no texto.

Vídeos
⮚ Os vídeos estão listados aqui no website.
⮚ Todos estes recursos adicionais são de livre acesso.

Sobre as árvores
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1 Sobre as Árvores
1.1 A preparação para o futuro
Em prole dos jovens, das árvores e das florestas e objetivando um mundo sustentável
e atenuante das mudanças climáticas
Objectivos de aprendizagem
Permitir aos jovens explorar e experimentar as qualidades e as valências da madeira
e refletir sobre os nossos impactos e o futuro das árvores e das florestas.
Permitir que os jovens aprendam e promovam a diversidade, a vida e o valor das
árvores e das florestas.

Árvores vitais
Hoje em dia, possivelmente tem estado sentado ou apoiado em madeira, a escrever nos restos de madeira, a
utilizar produtos de madeira como champô ou pasta de dentes, a viver debaixo de madeira, a comer partes
de uma árvore, a ouvir ou a sentir árvores, ou simplesmente a admirar humildemente árvores. Se sabe os
seus nomes, idade ou sexo não é a parte mais importante da sua relação com as árvores. É que
fundamentalmente você e muitos outros seres vivos têm uma ligação vital com eles. Depende deles através
dos elementos de carbono e oxigénio que passam através de si e das árvores.

As árvores e nós
Para muitos de nós, as árvores são elementos característicos da nossa paisagem quotidiana que nos fazem
sentir bem. Têm estado connosco em todas as nossas vidas - quer vivendo em zonas urbanas ou mais rurais.
Enquanto mais jovens, eram boas como abrigos secretos, esconderijos, estruturas de escalada e jogos de
pau. Mais tarde as florestas podem representar uma caminhada ou um percurso de bicicleta, para um pouco
de liberdade e espaço escondido ou ser procuradas como local de recolha de frutos e fungos. Mas para outros
tantos imersos nas cidades e muitos afastados da natureza, as florestas são longínquas e apenas ganham vida
no ecrã.

Desafio aos educadores
Assim, as árvores são aquela influência quotidiana de bem-estar nas nossas vidas, particularmente necessária
durante esta pandemia. Elas são a base da nossa existência e sobrevivência. Partilhamos um antepassado
comum com as árvores, e um quarto dos seus genes. E temos muito a aprender com estes seres. O nosso
desafio para si é ajudar os outros a aprender com a árvore familiar - olhar e perguntar de uma nova forma e usar árvores locais ao ar livre em todos os tempos como o "gancho" para explorar o mundo vivo e o seu
futuro, bem como um futuro para os jovens com árvores e florestas.

Porquê jovens dedicados às árvores?
● Os jovens querem oportunidades recreativas ao ar livre - os bosques podem proporcionar esse
ambiente natural e livre.

● Os jovens querem intervir de forma colaborativa com algo prático e positivo para a natureza e para a
emergência climática - plantando e protegendo as árvores.

● Os jovens estão preocupados, e alguns promovem campanhas de sensibilização sobre as árvores e as
florestas - incêndios florestais, desflorestação das áreas tropicais, proteção das árvores nas zonas
urbanas.

● Para os jovens que estão a ser educados através da abordagem da Escola da Floresta será para eles
um envolvimento de continuidade.

● Os jovens estão interessados nas carreiras profissionais florestais- uma vez que haverá um

crescimento de empresas e de saídas profissionais baseadas em soluções naturais por imposição das
alterações climáticas.
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Porque as árvores e os bosques são importantes?
● Como espaços de fruição pelas pessoas e para manterem e melhorarem o seu bem-estar e saúde
● Como unidades paisagísticas de grande dimensão e de grande valor estético e natural
● Como fontes de produtos não derivados de madeira alimentos, bebidas, polinizadores, controladores
de pragas
● Como fontes de materiais de construção sustentável
● Como controladores da erosão e das inundações
● Como bancos de carbono seqüestrando carbono no solo florestal e na composição da madeira
● Como bancos de genes de uma grande diversidade de espécies
● Como o ecossistema mais diversificado da superfície terrestre
● Como reguladores climáticos, reduzindo a temperatura do ar
● Como purificadores da água, melhorando a sua qualidade

Os recursos
● Utilização de recursos locais naturais- árvores, florestas, agentes climáticos
● Fichas de actividades para utilização pelos jovens e coordenadores estudantis antes e durante as
atividades práticas

● Estudos de casos e vídeos como recursos suplementares.
● com árvores e nas florestas.

A pandemia Covid
A pandemia do novo Coronavírus Covid -19 realçou a necessidade de reconhecermos 5 atitudes assumidas e
promovidas pelo projeto Youth for Trees:
●

O valor das provas científicas - ouvir os cientistas.

●

Agirmos localmente face ao global - construir a resiliência local sabendo que podemos ligar-nos
virtualmente.

●

Reconhecendo que precisamos de soluções globais e colaborativas para problemas globais - é
necessária a confiança nos governos e entre eles.

●

As pessoas, o planeta e o lucro estão indissociavelmente ligados - é necessário trabalhar com a
natureza e não contra ela.

●

A mudança e os impactos tanto nas pessoas como na natureza podem ser rápidos e condicionantesaceitar a mudança e adaptar-se.

A emergência climática
Da mesma forma, estas cinco lições da pandemia Covid repercutem-se em lições para todos nós em termos
de emergência climática.

O desafio da educação
Com base nestas lições globais, a educação dos jovens precisa de ser holística e não redutora:

● Fazer perguntas - sobre árvores: como e onde crescem, qual é o seu uso, qual é o seu valor, quem
as valoriza, como protegê-las.

● Obter algumas provas - através de testes, medições, monitorização de árvores e das florestas
● Torná-lo pessoal - como as árvores são parte da sua vida - no meu consumo e produção .
● Actuar localmente - selecionar, criar viveiros, plantar árvores no local certo, protegê-las, fazer
campanhas, planear e executar projetos, criar empresas.
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● Pensar globalmente - Ver o quadro mais amplo, comprar produtos derivados da madeira, promover
campanhas de promoção e defesa das árvores.

É importante também reforçar a transmissão e o ensinamento dos valores morais, dos direitos e deveres e
das crenças, para fazer face às 5 injustiças fundamentais inerentes às alterações climáticas:
● Jovens e crianças - herdaram o futuro e não causaram o problema.
● Países subdesenvolvidos são a maioria e não causaram o problema.
● Produtores de alimentos - têm de enfrentar as condições meteorológicas imprevisíveis.
● Mulheres - são elas que na maioria das vezes põem a comida na mesa para a família, e têm a seu
cargo mais papéis essenciais (cuidados de saúde, guarda das crianças, cuidados a idosos) face à
abdicação por parte do homem.
● A Terra viva - É a nossa única casa. Será uma grande injustiça se a destruirmos.
Talvez os nossos sistemas educativos necessitem de alguma inversão de direcção do ensino atual:
⮚ O ensino unidirecional dos mais velhos para com os mais novos
⮚ O ensino unidirecional dos países mais ricos para com os países mais pobres
⮚ O ensino unidirecional das pessoas mais ricas para com as mais pobres
⮚ O ensino uni direcionado dos homens face às mulheres

A vida das árvores
A compreensão de como as árvores crescem, vivem, adquirem recursos e se reproduzem é crucial para
desenvolvermos um trabalho eficaz em matéria de árvores. As pessoas que estudam e que fazem uso destes
recursos naturais dependem delas para o seu sustento, deleite e realização intelectual. A ligação com as
árvores e a proximidade que com elas estabelecemos, seja qual for o contexto de cada um, a exploração dos
seus recursos, a preservação do património natural, ou uma simples relação de admiração, revela-se assim
de grande importância. As árvores são um dos recursos mais valiosos da sociedade e a solução direta para
uma grande parte dos nossos problemas. É possível dizer que se interligam com quase todos os aspetos da
vida humana.

● As Árvores com flor e as coníferas produzem madeira e ramos de suporte de diferentes formas. As
folhas também não se inserem em todas as árvores da mesma forma.

● As características genéticas das árvores podem ajudar-nos a identificá-las, a plantar, a podar e a
mantê-las adequadamente. Se conhecermos a biologia de uma árvore, podemos prever os seus
requisitos à medida que esta amadurece.

● Todas as espécies de árvores conhecidas têm nomes científicos, e a maioria tem nomes comuns.
● As árvores transportam água através do seu xilema (madeira) e açúcar no seu floema (casca interna).
A água pode mover-se 300 metros até ao topo das árvores mais altas, mas as árvores não queimam
uma única molécula de energia para assim o conseguirem.

● Quantidades enormes de açúcar são produzidas através de fotossíntese nas folhas e destas são

transportadas para outras partes da árvore, como as raízes, e para organismos associados (fungos
micorrízicos), onde são utilizados para o crescimento da árvore.

● As árvores floridas e as coníferas reproduzem-se de diferentes maneiras. As flores podem falar-nos
sobre as interacções que as árvores têm com os seus polinizadores.

● As sementes das árvores são dispersas a grandes distâncias pelo vento e em frutos especializados.

O futuro das árvores e das florestas
Como sabemos, árvores e florestas estão a ser abatidas e queimadas em todo o mundo.
Mas as árvores e as florestas também estão a regenerar-se e a ser plantadas. No entanto, e atendendo ao seu
importante contributo de combate às alterações climáticas, as florestas têm de ser aumentadas e geridas de
forma sustentável.
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As florestas são consideradas um dos maiores bancos mundiais de retenção de todo o carbono emitido para a
atmosfera pelos processos naturais e pelas atividades humanas. Cobrem cerca de 30 por cento da superfície
terrestre, sendo responsáveis por 50 por cento da produtividade vegetal. Cerca de 45 por cento do carbono
armazenado no planeta encontra-se retido nas florestas.

O futuro para os jovens
Perante esta necessidade de aumento das áreas florestais pode haver uma oferta de trabalho crescente para
os jovens sob a forma de aprendizagem, voluntariado, investigação, campanhas de sensibilização e trabalho
técnico em volta das árvores, das florestas e dos produtos lenhosos.
Todos nós precisamos da criatividade, inovação, empreendedorismo, energia, entusiasmo e crítica dos jovens
para tornar o futuro mais sustentável.

Casos de Estudos
⮚ “Tree Sparks” (Reino Unido)
⮚ Estudantes pelas Árvores (Reino Unido)
⮚ Uma rede de carvalhos (PL)

Fichas de Actividade
⮚ 20 Desafios online envolvendo árvores
⮚ 16 Descobrir o interior das árvores

Links
⮚ The Youth Guide to Forests

Vídeos
➢ As árvores estão no teu sangue?
➢ Porque amamos as árvores?
➢ Como tornar-se uma árvore em 60 segundos?
➢ Quais os benefícios das árvores?
➢ São as árvores importantes ao longo de toda a Europa?
➢ Como uma pessoa pode plantar uma floresta?
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1.2 Explorando Árvores e Florestas
Porque as árvores e as florestas são valiosas para o futuro
Objetivos de aprendizagem
◆ Facultar conhecimentos que permitam aos jovens explorar, experimentar e dedicarse aos produtos lenhosos, bem como avaliar os impactos humanos e o futuro das
árvores e das florestas
◆ Permitir que os jovens aprendam e promovam o valor das árvores e das florestas.
As florestas podem ser consideradas como os pulmões de uma comunidade, o filtro da água, o supermercado,
e como um local de abrigo.
Em tempos de alterações climáticas, perda de biodiversidade, insegurança alimentar e de subsistência …a
gestão sustentável das florestas deve ser a nossa prioridade número um?
Qualquer pessoa depende das árvores e das florestas, independentemente de quem seja e onde quer que
viva. As florestas são uma das comunidades naturais mais proeminentes da Terra, cobrindo cerca de 30% da
área total da terra.
As florestas proporcionam uma enorme variedade de benefícios e serviços ecológicos, bem como múltiplas e
variadas oportunidades de emprego. As florestas são cruciais para a economia mundial. A madeira extraída
de árvores cultivadas de forma sustentável é um recurso renovável fundamental. A nossa comunidade global
necessita de todo o tipo de profissionais e trabalhadores qualificados para garantir que as florestas e os
produtos florestais são geridos de forma sustentável, para que continuem a proporcionar os seus muitos
benefícios, hoje, e para as gerações vindouras.
Os benefícios das florestas vão muito além dos seus limites. As florestas são vitais para o funcionamento dos
sistemas essenciais da Terra, incluindo o ciclo do carbono, o ciclo do solo, o ciclo da água, e o clima. As
florestas limpam o ar que respiramos e filtram a água que bebemos.
Numerosos estudos identificaram uma grande variedade de benefícios muito reais e tangíveis que as árvores
e as florestas nos proporcionam todos os dias, nos mais variados aspectos.

Ar
Árvores e florestas capturam e armazenam CO2 da atmosfera e limpam o ar que respiramos.

● Arrefecimento do planeta através da captação e armazenamento de gases de efeito de estufa (GEE),
como o CO2, nos seus troncos, ramos e folhas.

● Compensação natural à queima de combustíveis fósseis através da sua plantação.
● Libertação de oxigénio e sua devolução à atmosfera para que possamos respirar.
● Redução da poluição do ar através da absorção de poluentes como óxidos de azoto e ozono e
actuando como superfície aderente de micro-partículas, pó e fumo.

● As florestas absorvem as emissões de CO2, actuando como um grande sistema de armazenamento -

ou "sumidouro de carbono" - dos gases com efeito de estufa que contribuem para o aquecimento
global. As florestas poderiam providenciar mais de um terço das reduções totais de CO2 necessárias
para manter o aquecimento global abaixo dos 2°C até 2030. (globalwitness.org)

● As florestas atuam como uma unidade de ar condicionado natural, transpirando vapor de água, que
por sua vez origina as nuvens. Quando são devastadas, as temperaturas regionais aumentam
ocasionando efeitos progressivos de seca e um risco acrescido de incêndios florestais, tal como
constatamos durante este ano, no Brasil, na Califórnia, na Indonésia, na Austrália e na Bacia do
Congo. (globalwitness.org)

Água
As árvores e as florestas filtram a água e fixam o solo.

● Prevenção da erosão e do deslizamento de terras, retenção do solo pelas suas raízes.
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● Redução do risco de desastres naturais como inundações, promovendo a infiltração da água no solo e
absorvendo-a com os seus sistemas de finas raízes.

● Remoção de poluentes e abrandamento da escorrência da água permitindo a sua absorção pelo solo.
● Uma árvore sempre-verde madura pode absorver através das suas raízes mais de 15.000 litros de
água por ano (fao.org).

Biodiversidade
As árvores e as florestas protegem e promovem a vida selvagem:

● fornecem habitat, alimento e abrigo. Nelas ocorrem múltiplas e variadas espécies que interagindo
entre si garantem a perpetuação de um ecossistema próspero.

● Cerca de 80% das espécies animais e vegetais terrestres encontram-se nas florestas, especialmente
nos trópicos.

Produtos e serviços
As árvores e as florestas fornecem-nos madeira renovável, casca, alimentos, combustível e postos de
trabalho.

● Fornecimento de madeira para a construção de edifícios e objetos.
● Fornecimento de combustível para cozinhar e aquecer.
● Fornecimento de alimentos como fruta, frutos secos, bagas e folhas, tanto para os humanos como
para os animais.

● Facultando emprego a mais de 13 milhões de pessoas a nível mundial (Banco Mundial)
● Proporcionando-nos oportunidades recreativas e de beleza natural.
● Gerando riqueza e milhões de empregos - que correlativamente aumentam à medida que aumentar a
procura de produtos florestais.

Nas zonas urbanas
● Redução dos custos de aquecimento e arrefecimento, abrigando e sombreando edifícios.
● Redução do ruído proveniente de sons desconcertantes.
● Aumentam os preços dos imóveis, ao tornarem a paisagem urbana mais verde.
● Reduzem o efeito “ilha de calor”
● Reduzem a poluição atmosférica
● Retêm a água

A nossa Saúde e o Bem-estar
As árvores e as florestas melhoram a nossa saúde e o nosso bem-estar.
● Reduzindo o stress e a ansiedade.

● Reconectando-nos com a natureza e com os nossos valores espirituais e culturais mais profundos.
● Proporcionando sombra e proteção dos efeitos cada vez mais agressivos do sol.
● Fornecendo a matéria-prima para um quarto de todos os medicamentos do mundo. Alguma vez
tomou uma Aspirina? Foi descoberta originalmente a partir da casca de uma árvore!

● Mantendo uma elevada qualidade da água purificando-a por filtração natural.
● Proporcionando uma paisagem verde e atrativa.

Gama de produtos florestais
Casa- móveis, portas, soalhos, escadas, armação do telhado, cosméticos, têxteis, tapetes.
Oficinais - paletes, contraplacado, cartão, tinta, verniz, adesivos, ferramentas, brinquedos, pneus.
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Escritório - livros, papel, pastas-arquivo, envelopes, secretárias e cadeiras, ecrãs de LCD, pastilhas elásticas.
Cozinha - especiarias, chá, café, frutos secos, frutos arbóreos, cogumelos, medicamentos, aspirina.

Pergunte às pessoas da sua comunidade
� Perguntar às pessoas: "O que valoriza nas árvores?" ou "As árvores são importantes para si?", para
obter o seu sentimento pessoal sobre as árvores.
� Gravar entrevistas com um smartphone e editá-las no formato de um pequeno vídeo.
� Envolver as pessoas em campanhas ou em consultas comunitária como uma voxpop (voz do povo).

Casos de Estudos
⮚ Estudantes pelas Árvores (Reino Unido)

Fichas de Actividade
⮚ 1 Avaliação do carbono nas árvores
⮚ 2 Avaliar as mudanças sazonais nas árvores
⮚ 8 Criação de caixas-ninho para pássaros e morcegos
⮚ 10 À procura de árvores comestíveis
⮚ 19 Medição e monitorização das árvores
Links
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Alguns princípios e valores para a conservação das árvores e florestas
"The Forests Challenge Badge”
Algumas fichas sobre o valor das árvores
Sete segredos que as florestas têm estado a esconder de si
Projecto Educar sobre Florestas Climáticas

Vídeos

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

O que valoriza nas árvores?

As árvores são boas para a sua saúde?

Como pode ver crescer o dinheiro nas árvores?
O que é a silvicultura comercial?
O que é a rede de árvores e fungos?
Como se pode mapear árvores locais?
As árvores podem comunicar entre si e cooperar?

As árvores são uma das melhores soluções para as alterações climáticas?

Que impacto está a ter a mudança climática nas florestas europeias?
Até que ponto podem as árvores enfrentar o aquecimento global?
Podem as árvores resolver a mudança climática?
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1.3 Formação e educação
Como obter mais educação e formação sobre as as árvores e florestas
Objetivos de aprendizagem
◆ Facultar aos jovens a aprendizagem sobre a biodiversidade, a vida e o valor das
árvores e das florestas.
◆ Permitir aos jovens explorar e experimentar as qualidades e as valências da madeira
e refletir sobre os nossos impactos e o futuro das árvores e das florestas.
◆ Incentivar que os jovens planifiquem e trabalhem juntos de forma eficaz.
◆ Proporcionar aos jovens o conhecimento do mercado de trabalho associado aos
produtos lenhosos e dotá-los de capacidade para criarem as suas próprias empresas
e desenvolverem prósperas carreiras profissionais.
◆ Permitir que os jovens expressem as suas preocupações relativas às árvores e às
florestas.
◆ Desenvolver trabalho de equipa, criatividade, empregabilidade, gestão de projetos
e empreendedorismo.
◆ Desenvolver a sua participação pública, competências cívicas, cidadania e o
envolvimento político.

Quais as mais valias /vantagens de aprender com as árvores?
Aprender através das árvores mediante atividades individuais e atividades partilhadas permite:

● Voltar a ligá-lo à natureza - torna-o mais atento ao seu ambiente, convida-o a olhar para cima e a

reparar nas suas arquiteturas de copa e nas suas mudanças ao longo das estações. As árvores podem
ser o ponto de partida para o encorajar a descobrir mais sobre a biodiversidade.

● Ligá-lo a diferentes pessoas - As atividades promotoras das árvores podem permitir a interação com
pessoas de origens sociais e culturais muito diferentes. Poderão facultar-lhe novos contactos e a
opinião de outras pessoas sobre o valor do ambiente.

● Permitem-lhe avaliar o valor das árvores - reconhecendo que são um banco de carbono,

fornecedores de alimentos, adequadas para a construção civil, importantes para o arrefecimento,
para a absorção de poluentes, para a redução do ruído e muito mais.

● Compreender a necessidade de se aumentar a densidade de árvores - como um banco de carbono
para absorver CO2 e assim reduzir o impacto do efeito de estufa.

● Mostrar as possibilidades e limitações da plantação de árvores a nível paisagístico.
● Reduzir o stress e inquietação - como tantos estudos têm provado.
● Dão-lhe ideias de carreira - abrem oportunidades para iniciar ou para integrar empresas que têm
como base de trabalho as árvores, em linha com a necessidade de muitas mais árvores.

Que abordagem à aprendizagem?
Como pode aprender com as árvores de uma forma social, divertida, transformadora e relevante para a sua
vida?

● Torne-a relevante e importante para si - para que sinta uma ligação entre a sua aprendizagem e os
seus próprios objetivos. Encontre uma razão concreta para aprender de acordo com a sua vida
pessoal e o seu próprio ambiente local.

● Aprenda à sua maneira - sinta-se à vontade para decidir por si próprio o que quer aprender, durante
quanto tempo e com que resultados.
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● Aprenda por experiência própria - pode sentir-se mais confortável com uma abordagem prática precisa de se sentir activo no processo de aprendizagem e sentir que o que aprende pode ser
utilizado imediatamente.

● Mantenha a aprendizagem positiva e encontre encorajamento - precisa de ser respeitado, e ser
tratado com igual confiança e consideração.

O que é a aprendizagem não formal?
Esta aprendizagem e abordagem consiste em educação não formal pois posiciona-se "fora do currículo
educacional formal".

● Ao contrário da escola ou faculdade que normalmente se concentra na mente, a educação não formal
esforça-se por criar um equilíbrio entre o corpo, a mente, e os sentimentos no processo de
aprendizagem.

● Cria uma interação entre si e todo o grupo e fomenta a cooperação.
● Torna mais fácil para se ligar a aprendizagem à sua própria vida e experiência.
● Baseia-se na sua participação activa, auto-reflexão e aprendizagem interactiva.
● Permite-lhe aprender à sua maneira o que é mais relevante para si.
● Dá-lhe espaço para utilizar as competências que já possui, e desenvolver outras, e para se autorefletir sobre a aprendizagem.

Como se especializar na carreira profissional florestal?
A economia verde engloba uma gama cada vez maior de carreiras e empregos, o que torna difícil adequar
com precisão o curso ou a formação necessária para um determinado emprego.

● Os empregos verdes são uma opção viável para todos os estudantes, independentemente do seu

percurso escolar, ou de pertencerem a grupos desfavorecidos ou pouco representados, incluindo
mulheres, pessoas de cor, imigrantes, deficientes, ou de famílias de baixos rendimentos.

● A frequência de cursos de ciência e matemática irá reforçar a sua base de conhecimentos e ajudá-loá a exercitar a resolução de problemas. Os cursos de biologia, ciências ambientais ou agricultura
serão benéficos, quer siga ou não carreiras nestes campos específicos.

● Há muitas possibilidades de tirar proveito da tecnologia, seja para levar a cabo trabalhos de

investigação, resolver problemas, utilizar modelos, e apresentar resultados. Mesmo trabalhos verdes
de nível básico podem exigir proficiência no processamento de texto, introdução de dados, e outras
aplicações.

● Ajudará também se tiver prática nalgumas competências de liderança de modo a captar e a envolver
as pessoas. Os empregadores procuram trabalhadores que possam comunicar e colaborar, e que
sejam líderes criativos.

Opções de formação
A especialização no sector florestal dispõe de uma vasta gama de formações e qualificações, desde cursos
profissionais até pós-graduações. Encontram-se disponíveis várias entidades de formação por todo o país com
várias ofertas de cursos formais (que conferem qualificação) e informais (sem avaliação).
As organizações que oferecem formação informal em silvicultura disponibilizam desde cursos de formação
que não oferecem qualquer acreditação até eventos e workshops de sensibilização oferecidos pelas várias
associações comerciais e profissionais.
No Reino Unido, a Royal Forestry Society, Institute of Chartered Foresters, Confor, Small Woods Association,
Coed Cymru e numerosas iniciativas individuais proporcionam conferências, viagens de campo, visitas de
estudo e workshops sobre uma série de temas, frequentemente respondendo a questões emergentes, tais
como a fitossanidade, ou outras áreas que emergem de necessidades particulares, tais como o planeamento
da gestão florestal.
Na Polónia, as atividades de formação florestal são principalmente ministradas pelo sistema de educação
estatal (escolas técnicas florestais, universidades). Existem adicionalmente organizações que conduzem
atividades de formação e fomentam os conhecimentos e as competências florestais. É o caso, por exemplo,
da Associação de Silvicultores e Técnicos da Madeira (SIiTLiD). As intervenções arbóreas no meio urbano são
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ensinadas por associações de arboristas, por exemplo a Sociedade Polaca de Cirurgiões de Árvores (PTChDNOT), a Federação de Arboristas Polacos e outros.
No entanto, há trabalhadores no sector florestal que não têm um diploma relacionado com a silvicultura. Os
empregadores referem que este é cada vez mais o caso, por exemplo, dos licenciados em Geografia que
entram no sector após um período de emprego em indústrias relacionadas e, após receberem formação
suplementar por parte do empregador. Muitos empregadores acreditam que esta possibilidade fortaleceu o
setor e proporcionou diversidades de experiências de base e de capacidades.
Muitas das competências técnicas relacionadas com a silvicultura são comuns à arboricultura e às indústrias
relacionadas.

Fichas de Actividade
⮚ 14 Percursos guiados na floresta
⮚ 22 Implementar a abordagem “Escola da Floresta”
Links
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Formação em silvicultura na Europa
Um Estudo das Competências Florestais
Carreiras e aprendizagens em silvicultura
A floresta no contexto do desenvolvimento sustentável
Florestas para o Futuro - Um recurso educativo que investiga as árvores, as florestas
e as alterações climáticas
⮚ “Forests Challenge Badge”

Vídeos
⮚
⮚
⮚
⮚

Como é a vida de um estudante de silvicultura?
Centros europeus de formação em silvicultura
Formação em silvicultura na Europaro
Cursos sobre bosques e artesanato de madeira

Promovendo as árvores
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2 Promovendo as Árvores
2.1 Organização de projetos e atividades de grupo
Como organizar atividades para os jovens e estudantes na temática das árvores e das
florestas.
Objectivos de aprendizagem
Permitir que os jovens planifiquem e trabalhem juntos de forma eficaz.
Capacitar os jovens para o voluntariado e para a sua promoção.
Possibilitar aos jovens aprender e desenvolver o empreendedorismo florestal.
Permitir que os jovens expressem as suas preocupações relativas às árvores e às
florestas.
❖ Desenvolver trabalho de equipa, criatividade, empregabilidade, gestão de projetos
e empreendedorismo.
❖ Facultar a participação pública, competências cívicas, cidadania e o envolvimento
político.
❖
❖
❖
❖

Os grupos de jovens e estudantes podem ser muito eficazes quando bem preparados e organizados. Podem
ser altamente eficazes como geração futura - planear e organizar reuniões, projectos, actividades, eventos e
ações para influenciar outros.
Inseridos em grupo podem promover o valor das árvores e das florestas, explorar questões e planear
possíveis ações individuais ou em grupo.

1 Despertar o interesse
O que motivou, a si e ao seu grupo, o interesse pelas árvores e florestas?
Seguem-se alguns casos exemplificativos do interesse dos jovens em promover o valor das árvores e das
florestas:

� Pessoa - Um grupo de jovens quer criar uma empresa social liderada por voluntários para gerir uma
área florestal e fazer talhadia para a produção e venda de toros e carvão vegetal.
Como podemos criar esta empresa?

� Local - Um amigo sugeriu que se criasse um abrigo de madeira verde, e um trilho de arborismo num
parque local.

Como podemos formar um grupo para consultar o município local?

� Notícias - Uma proposta de urbanização irá remover um pequeno bosque.
Como podemos salvar a floresta?

� Questão - A floresta tropical amazónica está a ser devastada por madeireiros legais e ilegais.
Como podemos fazer para que a nossa voz seja ouvida pelo governo?

� Evento - Acaba de ser anunciado um dia nacional de plantação de árvores.
Como podemos promover esta iniciativa no nosso campus universitário e juntos aderirmos a
esta ação ?

� Árvores - Um grupo de amigos interessado nas artes criativas foram inspirados por um grupo de
árvores maravilhosas.

O que podemos fazer para celebrar estas árvores?
Identifica a tua própria paixão pelas árvores, pelas florestas e pelos seus produtos.
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2 Explorar os desafios e as soluções
Como grupo ou indivíduo considerar estas 5 perguntas para cada desafio:

⮚ Qual a questão ou o problema?
⮚ Qual o significado?
⮚ Porque acontece?
⮚ O que poderia mudar?
⮚ Qual a solução?

Alguns exemplos de questões a tratar
● Desmatamento intencional das florestas (desflorestação)
● Plantação de novas florestas (florestação)
● Replantação de florestas (reflorestação)
● Corte ilegal de árvores nas florestas pristinas
● Plantação de árvores para compensar a pégada de carbono das companhias aéreas ede outras fontes
de carbono (descarbonização)

● Plantação em monocultura de espécie não nativa, por exemplo, abeto sitka e eucalipto
● Compra de produtos à base de óleos de soja e de palma decorrentes d o abate de florestas

3 Movendo o interesse para a acção
Tendo identificado e explorado uma questão particular que lhe interessa a si e ao seu grupo, pode começar a
planear alguma ação pessoal ou de grupo. Há então algumas questões-chave a colocar a si próprio/a e ao
grupo:

⮚ O que podemos fazer para investigar a questão, bem como as pessoas, empresas, organizações,
conselhos ou governos envolvidos?
⮚ Que ações de outros grupos foram implementadas para abordar a questão?
⮚ Como podemos persuadir outras pessoas, contactá-las e informá-las?
⮚ Como pode um pequeno grupo de jovens intervir a respeito desta questão? Valerá realmente a pena
o esforço e terá um impacto por muito pequeno que seja?
⮚ O que é que cada um ou um grupo pode fazer concretamente no terreno?

4 Organização de uma reunião
Chegando-se a acordo de que o grupo deveria fazer algo a respeito da questão, os organizadores devem:

● Planear o Porquê, Onde e Quando de uma reunião de grupo que possa proporcionar-se a todos
● Reconhecer que pode haver a necessidade de:
●

um facilitador - cumprindo a agenda e o tempo, dando a todos uma oportunidade igual de
participar

●

um anotador e cronometrista

●

um técnico - mostrando e talvez fazendo pequenos vídeos, apresentações, etc

●

um designer visual - produzindo alguma publicidade, tal como um cartaz, comunicado de
imprensa

5 Estabelecer a agenda de uma reunião
● Descrever a razão e o objectivo do encontro
● Fazer com que todos sejam bem-vindos - usando quebra-gelo, prática energizante
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● Pedir o registo dos detalhes de contactos numa folha a circular por todos - redes sociais, e-mail,
telefone

● Apresentação dos participantes e seus interesses
● Definir regras de grupo simples, tais como o que e como discutir e acordar em conjunto
● Ideias de brainstorming - mapeamento mental, esquemas visuais, em pequenos grupos
● Definir o planeamento de uma ação. Marcar a próxima reunião ou ação
● Perguntar por outros comentários

6 Construção de uma equipa
Uma vez identificados os pontos fortes, interesses, competências e recursos de todos, é útil anotá-los numa
folha matriz, juntamente com informações importantes de contacto. Pode criar e manter a folha matriz, não
só para a sua equipa principal, mas também para apoiantes, pessoas das suas redes, meios de comunicação,
decisores, etc… - as possibilidades são infinitas!
Lista incluindo Nome, Email, Telefone, Tempo disponível e indisponível, Áreas de interesse, Competências,
Tecnologia/Recursos.
A partir desta lista, pode definir papéis, responsabilidades e direitos para todos os jovens do grupo.

7 Trabalho em grupo
O trabalho em grupo será tanto mais bem sucedido quanto maior a sincronicidade, o respeito e o
entendimento entre todos. É, poi,s muito importante acordar as regras e os papéis do grupo. Pode também
considerar papéis e tarefas rotativos.
Considerar estas abordagens quando se trabalha em conjunto:

● Icebreakers e Energisers - Utilize jogos ou atividades de grupo simples, rápidos e divertidos que
permitam conhecerem-se e construírem confiança como um grupo.

● Comunicação - Utilizar audição activa, linguagem corporal, o tom e volume de voz certos, e sem
preconceitos ou estereótipos.

● Inclusão e anti-discriminação - Assegurar oportunidades justas e iguais para que todos possam
participar.

● Construção de consensos - Chegar a decisões com o acordo de todos.
● Visuais - Usar gráficos, folhetos, mapas, planos, fotografias, vídeos curtos que possam ser marcados,
editados, seleccionados e que possam favorecer a discussão entre todos

● Mediação de conflitos - Resolver quaisquer problemas ou conflitos entre duas ou mais pessoas,
sugerindo um compromisso sem preconceitos.

● Redes - Poupe tempo, dinheiro e recursos, sugerindo e conhecendo pessoas que podem ajudar.

Acompanhar outras reuniões e eventos, perguntar a amigos e familiares, e pesquisar online. Utilize
os seus contactos, para que possa trocar informações, partilhar ideias, construir a sua base de apoio
e, em última análise, reforçar a qualidade do seu trabalho.

● Construção de coligações - Aderir a outros grupos (mesmo de outros países) com interesses comuns
e juntar-se para tomar medidas sobre uma questão. Partilhar ideias, recursos, papéis e informação.
Construir uma coligação com uma visão, objectivos, regras, normas e o que será dito publicamente.

● Gestão do projeto - Planear os resultados esperados e reais para todo o projeto.
● Envolvimento das partes interessadas - Determine quem tem uma participação ou interesse nos

seus planos e quem tem influência e poder sobre as decisões que pretende influenciar. Dê prioridade
às pessoas a influenciar com base no seu poder e capacidade de influência e no interesse
demonstrado pela sua ação, criando uma matriz Influência-Interesse.

● Grau de envolvimento com as partes interessadas - Decida qual o grau de envolvimento que

pretende desenvolver com as partes interessadas, se apenas informar ou trabalhar em estreita
parceria.
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8 Estabelecer objetivos
Os bons objetivos são a chave para o sucesso dos projetos e atividades.
Devem ser S.M.A.R.T.
⮚ Específico - Deverão dar responda a: "Quem", "O quê", "Onde", "Quando", "Qual", "Porquê".
⮚ Mensurável - Os critérios concretos para medir o progresso ajudam-no a manter-se no bom caminho.
⮚ Atingível - Visualize-se a atingir os seus objetivos. À medida que cresce e se desenvolve, os seus
objetivos tornam-se mais atingíveis.
⮚ Realista - Deve ter capacidade e estar disposto a trabalhar para os seus objetivos. O seu objectivo é
provavelmente realista se acreditar realmente que pode ser alcançado.
⮚ Calendarizado - Se conseguir programar ou sentir o produto final, este torna-se mais mensurável e
mais fácil de alcançar.

� Como irá alcançar o objetivo?
� Qual a ajuda que irá precisar?
� Como saberá que serão bem sucedidos?

9 Planeamento de um evento ou atividade
● Quem organiza? - Chegar a acordo sobre os papéis e tarefas. Identificar alguém para liderar,

contactar os meios de comunicação locais, fazer um registo do evento em formato de fotografia ou
vídeo.

● O que está a fazer e porquê? - Explique a finalidade e pelo menos três objetivos, bem como a
questão global e a "solução" que propõe.

● Quando e onde? - Faça um horário com um mapa ou plano.
● Quem vem? - Estabeleça contactos de grupo por e-mail, meios de comunicação social. Fornecer o
contacto para quaisquer questões.

● Como fazê-lo? - Faça uma lista de tarefas, equipamentos e papéis. Obtenha autorização para tirar
fotografias a pessoas, obter informações específicas etc...

10 Planeamento de uma campanha
Chegue a acordo para a elaboração de um plano de ação:

� Qual é a sua visão?
� O que é exequível?
� Por quem? - papéis

� Que lista de recursos e equipamento?
� Que angariação de fundos é necessária, se for o caso?
� Que autorizações são necessárias e questões legais?
� O que está para além deste evento ou atividade e o que pode vir a seguir-se?
Avaliar a exequibilidade - Verificar o que é possível em termos de tempo, recursos e pessoas. Pesar os riscos
e benefícios.

11 Pesquisa de uma causa
Estas abordagens são progressivamente mais bilaterais ou bidireccionais. O ideal é que sejam utilizadas
progressivamente nesta ordem:

● Perguntar - usando uma carta, e-mail ou chamada telefónica para perguntar sobre um
desenvolvimento.

● Oiça - utilizando uma reunião, conferência ou vídeo para descobrir informações.
● Aprender - utilizando meios de comunicação em linha, artigos, relatórios científicos e económicos
para descobrir informações.
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● Negociar - utilizando uma reunião de 1-1 ou de pequeno grupo para persuadir e acordar
compromissos com os decisores.

12 Promovendo uma causa
As abordagens à promoção de uma causa, são, por sua vez, progressivamente mais assertivas, unilaterais ou
unidirecionais. São mais eficazmente utilizadas após a investigação de uma questão ou causa. Podem
utilizar-se diferentes abordagens de acordo com os diferentes grupos, em função do seu poder, influência e
interesse e se apoiam (protagonistas) ou não (antagonistas) a ação.

● Educar - utilizando um workshop, uma conferência e “teach-in” para educar potenciais apoiantes, e
talvez aprender com antagonistas.

● Sensibilizar - utilizando um cartaz, infografia, meios de comunicação social, website, vídeo para
promover junto do público em geral e meios de comunicação social

● Informar - utilizando um relatório ou estudo para informar apoiantes e decisores
● Lobby - utilizando uma petição ou cartas para influenciar os políticos
● Campanha - utilizando um comício, marcha, protesto, uma manifestação para influenciar os
principais decisores

● Acção directa - sit-in, ocupar ou proceder a trespasse, por exemplo, para bloquear construtores,
promotores, madeireiros ou proprietários florestais

13 Comunicar a mensagem
Ingredientes chave de uma comunicação eficaz:

⮚ Linguagem simples e tolerante
⮚ Breve e direto ao assunto
⮚ Conteúdo simples, bem estruturado e sem confusão
⮚ Abordagem honesta e direta
⮚ Abordagem não paternalista, condescendente ou autoritária
⮚ Utilização de imagens, cores e outros elementos visuais como elementos-chave
⮚ Argumentos de comunicação baseados em provas
⮚ Torne-o pessoal

14 Avaliação de um projeto ou ação
● Mantenha a sua avaliação simples e relevante. Os resultados mensuráveis são de grande valia.
● Para evitar o enviesamento, tente obter contributos de diferentes fontes. Pergunte aos seus
participantes, aos seus parceiros e aos membros do grupo o que eles pensam.

● Provavelmente aprenderá que os projetos têm resultados inesperados, tanto positivos como

negativos. Observe de que forma o projeto influenciou e afetou os participantes, a sua comunidade,
a sua organização, e até a si próprio.

● Incluir os fatores que tiveram um impacto negativo no seu projeto e analisar se estavam fora do seu
controlo, ou se constituíram riscos que poderiam ter sido evitados.

Casos de Estudos
⮚ Projeto Futuro (PT)
⮚ Estudantes pelas Árvores (Reino Unido)

Fichas de Actividade
⮚ 3 Campanha sobre o abate de árvores
⮚ 4 Campanha online para plantar árvores
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Links
Estes conjuntos de ferramentas e guias online e descarregáveis cobrem uma gama de abordagens e
competências:
⮚ Gestão do tempo e dos projetos
⮚ Envolvimento de outros pares
⮚ Utilização dos meios de comunicação locais
⮚ Solicitação de subsídios, angariação de fundos
⮚ Celebrando o sucesso
⮚ Produção de um website, vídeo
⮚ Organização de um workshop
⮚ Utilização de energizadores e quebra-gelos
⮚ Refletindo e avaliando
⮚ Organização de campanhas
⮚ Youth Activist Toolkit - Este guia foi concebido para jovens ativistas que querem organizar e
promover a mudança, e inclui informações úteis sobre como desenvolver uma estratégia,
construir o poder coletivo, e usar esse poder para criar uma mudança significativa.
⮚ Be(e) the change - guia sobre organização de campanhas - inclui seções sobre planeamento,
angariação de fundos e comunicação.
⮚ Active Youth – Better Environment - Um guia para a participação dos jovens na tomada de
decisões ambientais locais, nacionais e internacionais.
⮚ Organizar workshops
⮚ Fire it up - Um conjunto de ferramentas para a ação juvenil.
⮚ Tools for change
⮚ Activists Handbook
⮚ Recursos e ferramentas de formação para promoção de campanhas
⮚

Sverige Tools -campanhas

⮚ Amigos da Terra Europa

Vídeos
⮚ Plantação de 20.000.000 Árvores, O Meu Maior Projeto de Sempre!
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2.2 Sensibilização
Como apelar à consciencialização da importância das árvores e das florestas.
Objetivos de aprendizagem
❖ Permitir aos jovens a promoção do valor das árvores e das florestas.
❖ Permitir que os jovens expressem suas preocupações relativas às árvores e às
florestas.
❖ Desenvolver trabalho de equipa, criatividade, empregabilidade, gestão de projetos
e empreendedorismo.
❖ Facultar a participação pública, competências cívicas, cidadania e o envolvimento
político.

Compreendendo as suas próprias atitudes e impactos
Antes de mais é importante que possa formar a sua própria opinião sobre o valor das árvores e das florestas e
o que elas representam para si.
Para tal, pode formular as seguintes questões:


O que é para mim uma árvore? O que entendo por floresta?



Quando olho para uma árvore, o que ela representa para mim?



O que valorizo nas árvores e nas florestas?



Estou consciente do papel e das funções das árvores e das florestas, tanto a nível ecológico como
para fins humanos?



Conheço os desafios que as árvores e as florestas enfrentam?

Depois de refletir sobre estas questões e de proceder a algumas pesquisas, estará capaz de comunicar o valor
das árvores e das florestas a outras pessoas e de as consciencializar sobre os seus benefícios e perigos que
enfrentam.

Como compreender o nível de consciencialização dos diferentes grupos-alvo
Árvores e florestas não têm os mesmos significados para todas as pessoas, especialmente considerando a sua
idade, profissão, valores e educação. Como tal, nem todas as pessoas ou grupos têm o mesmo nível de
consciência sobre as árvores e as florestas.
Portanto, para aumentar a consciencialização de diferentes grupos ou pessoas-alvo, há que primeiro
entendê-los – seus interesses, comportamento, valores, atitudes e senso de identidade.
 O que eles fazem?
 O que eles valorizam nas árvores e florestas?
 Suas ações refletem uma responsabilidade para com as árvores e as florestas?

Verifique os factos
Tudo o que pretender promover ou explicar deverá ser fundamentado com base em evidências e números.
Comece por reunir os factos, as evidências e as fontes. Por exemplo, a área florestal na Europa aumentou
nos últimos anos, mas a percepção do público é o oposto.

Pergunte ao seu grupo-alvo
Poderá auscultar junto do seu grupo-alvo o seu nível de consciência acerca do valor das árvores e das
florestas, os impactos negativos que o afetam e o que as árvores e as florestas significam para cada uma das
pessoas.


Sondagem online - pode fazê-lo facilmente através dos Formulários do Google, adicionando
perguntas e reunindo as respostas do seu grupo alvo. Poderá recolher dados importantes para a sua

Juventude pelas Árvores

25

campanha de sensibilização. Conhecerá o nível base de conhecimentos e de sensibilização do seu
grupo-alvo e adaptará a sua comunicação ao mesmo.


Perguntas - pode fazer perguntas diretamente ao seu grupo-alvo numa sessão de consciencialização.



Pesquisa on-line - Pode pesquisar online sobre seu grupo-alvo, por exemplo, sobre silvicultores ou a
vizinhança local.

Sensibilizar e comunicar o valor das árvores e das florestas
Neste momento, provavelmente tem em mente um ou mais tópicos que pretende promover. Pode já ter
selecionado um ou mais grupos-alvo.
Tema de pesquisa - Reunir textos, imagens, vídeos - Preparar a comunicação
Normalmente, as pessoas ganham mais interesse e aumentam a sua consciência quando vêem imagens e
vídeos poderosos, estatísticas, ou quando se envolvem activamente com as questões transmitidas.

Algumas ideias


Atividade ao ar livre (plantação de árvores, observação de uma floresta, manutenção de árvores
plantadas, visita a uma árvore antiga)



Sessão de sensibilização dentro de casa (pode mostrar vídeos, powerpoint, infográficos)



Página online para apoiar a sua causa e aumentar a sensibilização (Facebook, Instagram, Twitter)



Publicação de um artigo num jornal local



Celebrar o Dia Internacional das Florestas a 21 de Março

O poder comunicativo de um grupo de jovens


Breve e simples - Ser capaz de explicar os problemas, os obstáculos e as soluções numa frase curta e
clara capaz de chamar a atenção. A atenção das pessoas é fragmentada pelo vasto oceano de
informação, pelas visualizações e pelas conversas online.



Manter-se positivo e optimista - Permanecer empenhado e motivado face ao cepticismo e ao
pessimismo sobre qualquer défice democrático.



Continuar a comunicar - Comunicar regularmente, e de forma coordenada, com os meios de
comunicação social para o maior público possível, especialmente, pares, amigos e família.



Partilhar tarefas - Plano, investigação e campanha com outros. Tarefas partilhadas são tarefas
reduzidas a metade. Alivie o stress sobre o futuro, partilhando as suas ansiedades.



Torne-o relevante - Ligue o problema ao centro de vida e de subsistência das pessoas, tais como a
sua saúde, família, alimentação, emprego e ambiente. Procure evitar o jargão e a ciência complexa.



Seja jornalista - Use notícias do momento, histórias e boas imagens para captar a atenção dos meios
de comunicação social. Utilize também palavras-chave impactantes e claras para evitar que os meios
de comunicação social intermedeiam e mudem a ênfase.

Casos de Estudos
 Uma rede de carvalhos (PL)
 Histórias por detrás de algumas árvores introduzidas (PT)

Fichas de Actividade
 5

Celebrar datas importantes dedicadas às árvores

 7

Criar um parque aventura de corda

 11

Geocaching numa floresta


 14

Percursos guiados na floresta
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 17

Criar um trilho com pistas de árvores

 20

Desafios online envolvendo árvores

Ligações


Árvore Europeia do Ano



Projeto Árvores de Rua



Dia Internacional das Florestas



Ajudar as árvores

Vídeos


Porque celebrar o carvalho?



Qual é a sua árvore favorita?



Como são os bosques ao longo do tempo?



Qual é o aspecto de um ano florestal?



Consegue pensar numa melhor forma de promover a plantação de árvores?
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2.3 Verificando os nossos impactos
Como o nosso consumo e estilo de vida impactam as árvores e as florestas.
Objetivos de aprendizagem
❖ Permitir que os jovens compreendam a relação direta entre eles, as árvores e as
florestas e, consequentemente, os seus impactos presentes e futuros.
❖ Permitir que os jovens expressem as suas preocupações concernentes às árvores e às
florestas.
❖ Desenvolver e reforçar a participação pública, as competências cívicas, a cidadania
e o envolvimento político.
❖
O que compramos e a forma como vivemos pode ser a causa principal da desflorestação noutras partes do
mundo. O nosso impacto pessoal oculto pode atraiçoar os nossos esforços de campanha para a protecção das
florestas. Seria incorrer no mesmo tipo de ludíbrio adotado por algumas empresas alimentares
multinacionais, que frequentemente recorrem à “lavagem verde''. Assim, reduzir o nosso impacto pessoal
nocivo e indireto nas florestas é o primeiro passo para o sucesso da nossa campanha pela sua protecção.

A degradação das florestas
As florestas são fonte de alimento, de combustível e fibras, bem como de materiais de construção e
medicamentos. Alguns povos indígenas que vivem nas florestas ainda usam as utilizam para todas as suas
necessidades e consumos. No entanto, a sua forma de exploração sempre se fez de modo a garantir a
renovação dos recursos e a sua permanente utilização.
Fora destes nichos o panorama tem decorrido de forma bem diferente - agricultores, empresas e governos
estão a converter as florestas em pastagens e em plantações para produzir produtos que consumimos sem
disso termos consciência.

Desflorestação
Há muitas razões pelas quais as florestas são importantes para nós. Ao longo da história da Europa o seu uso
desregrado foi sendo contido e controlado. No entanto, a desflorestação continua a ser um problema, nas
áreas fora do alcance dos olhares da Europa. São três as áreas atuais com maior índice de desflorestação a
nível mundial: a floresta amazónica, a Indonésia e o Bornéu e a África. Milhões de hectares de florestas
tropicais são queimados ou demolidos para dar lugar a plantações, estradas e fábricas.
Mesmo estando distantes da Europa estas ações de desflorestação desmedida também nos está a afetar. Foi
demonstrado que o desmatamento da floresta tropical é uma das principais causas das mudanças climáticas.
As florestas são sumidouros de carbono e sem elas a quantidade de dióxido de carbono aumentará
continuamente e a temperatura também.

Causas da desflorestação
Existem três razões principais para o desmatamento.


Extração ilegal de madeira – Esta é uma das principais razões para o desmatamento.



Incêndios florestais - Todos os anos, os incêndios queimam milhões de hectares de floresta em todo
o mundo.



Outros usos da terra - A conversão da floresta para outros usos da terra, como plantações de
celulose, palma e soja, para pastagens, assentamentos, estradas e infraestrutura.

Agronegócios e bancos - O grande agronegócio está a causar devastação global irreversível ao cultivar e
vender commodities destruidoras das florestas a troco de ganhos corporativos de curto prazo. Algumas das
marcas mais conhecidas do mundo – nossas familiares – estão a incrementar a demanda de commodities
baratas e destruidoras das florestas, como o óleo de palma, o papel e a celulose, a madeira, a carne bovina,
a soja e o cacau. E para agravar mais a dimensão do problema, alguns dos maiores bancos do mundo estão a
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investir biliões em empresas de agronegócios que promovem a desflorestação e as violações dos direitos
humanos.
Comércio global - Cerca de metade do desmatamento global recente destina-se à agricultura comercial para
atender à demanda global crescente de commodities agrícolas – principalmente carne bovina, soja e óleo de
palma – bem como madeira tropical, papel e celulose e madeira de plantação.
Amplo impacto - A desflorestação, e especialmente a que se verifica na Amazónia, na Indonésia e no Congo,
impacta muito mais além do que apenas o habitat da floresta tropical. Os direitos à terra são retirados aos
indígenas e os direitos humanos violados com trabalho forçado e infantil.
Regulamentações deficientes - As leis que regulam a desflorestação são muitas vezes complexas,
contraditórias e mal monitorizadas. As empresas que violam a lei sem quaisquer escrúpulos não são
castigadas ou muitas vezes pressionam para que as leis sejam alteradas.
Rotulagem ineficiente - A desflorestação que causam, e os seus impactos inerentes, nem sempre são
explicados claramente no rótulo do produto. Os consumidores não conseguem deduzir o impacto ambiental
das suas compras e têm dificuldade em fazer as escolhas acertadas.

Produtos de consumo
A demanda do consumidor, especialmente dos países ricos, impulsiona o direcionamento da produção de
alimentos e culturas madeireiras, para os países mais pobres.
soja – A devastação das florestas tropicais para cultivo de soja tem ocorrido principalmente no Brasil e na
Argentina. A soja é usada como ração para galinhas, porcos e outros animais. O consumo de carne está a
impulsionar a demanda de soja em países tropicais, especialmente na América do Sul. Os maiores
consumidores deste produto são os produtores de frango. Tem sido a fonte de proteína mais barata
disponível para os agricultores desde a proibição da farinha de carne e osso após a BSE. A soja continua
sendo a chave para a produção de frangos de baixo custo e crescimento rápido.
O óleo de palma está em muitos alimentos embalados e processados desde os salgadinhos, como as batatas
fritas, as massas instantâneas, aos gelados e doces. As plantações substituíram as florestas tropicais,
especialmente na Indonésia. É ainda encontrado em produtos de higiene tais como sabonetes e loções,
pastas dentífricas e champôs. O óleo de palma tornou-se o óleo vegetal mais utilizado na Terra.
Carne e couro - Grandes fazendas de gado dependem de enormes áreas de pastagens tomadas das florestas
tropicais principalmente no Brasil e na Argentina.
Madeira, tábuas e móveis – A madeira é cada vez mais utilizada na construção civil. É um material de
construção mais amigo do clima do que o vidro, o aço ou o betão. A oferta vem principalmente do Canadá,
Rússia, Escandinávia e Sudeste Asiático. A reutilização e reciclagem dos produtos de madeira reduz esta
produção.
Celulose e papel – O papel e o cartão são feitos a partir da madeira de árvores de rápido crescimento,
muitas vezes obtidas de plantações operadas em grande escala no Brasil, na Índia, em Portugal, entre
outros, mas também de árvores nativas, provenientes especialmente do Canadá e da Escandinávia. As
entregas ao domicílio de encomendas online estão a impulsionar cada vez mais a demanda de plantações de
celulose para a produção das embalagens.

Estabelecendo as conectividades
Entre os alimentos das nossas cozinhas e as florestas
Entre os equipamentos de uma casa de banho e as florestas
Entre os materiais de construção de uma casa e as florestas
Entre um escritório e as florestas
Entre um cartão bancário e as florestas

Mudando nossos hábitos de consumo
Como cidadão temos de mudar os nossos hábitos: é muito importante saber de onde vêm os alimentos que
consumimos e a pégada associada. A redução do consumo de carne é um bom exemplo, principalmente a
proveniente do gado bovino.
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O mesmo deverá acontecer com todos os restantes bens materiais como roupas, tecnologias, móveis etc.
Como cidadãos, podemos também consumir produtos com certificações florestais sustentáveis como o FSC ou
podemos apoiar iniciativas de ONGs que combatem a extração ilegal da madeira, por exemplo, a plataforma,
chamada Global Forest Watch, que monitora as florestas do mundo em tempo quase real, fornecendo
ferramentas, conjuntos de dados e mapas para rastrear a perda florestal.

Links


As empresas e bancos que impulsionam a desflorestação



Rótulos de produção de madeira sustentável - FSC e PEFC

Vídeos


A IKEA é responsável pela desflorstação ilegal ?



A madeira é um produto verde?



De onde vêm as nossas embalagens de papel e papelão?



Quais são as ameaças à floresta tropical?
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2.4 Influenciando os decisores
Como influenciar os decisores políticos na tomada de decisões em prole das árvores e
das florestas.
Objetivos de aprendizagem
❖ Permitir que os jovens compreendam a relação direta entre eles, as árvores e as
florestas e, consequentemente os seus impactos presentes e futuros.
❖ Permitir que os jovens expressem as suas preocupações concernentes às árvores e às
florestas.
❖ Desenvolver o sentido de criatividade, a empregabilidade, a gestão de projetos e o
empreendedorismo.
❖ Desenvolver e reforçar a participação pública, as competências cívicas, a cidadania
e o envolvimento político.

Advocacia
A advocacia visa influenciar os decisores políticos mediante campanhas de esclarecimento e de
fundamentação da opinião pública. A advocacia direcionada às árvores e às florestas tem como objetivo
fazer com que os decisores políticos mudem as suas políticas e práticas de utilização destes recursos naturais
e as relativas às pessoas diretamente envolvidas. Estas ações podem abranger muitos temas ou
departamentos governamentais, por exemplo, silvicultura, agricultura, transporte, energia, comércio,
direitos tribais, saúde, turismo e educação.
Os principais tomadores de decisão podem ser políticos, formuladores de políticas ou líderes empresariais
(por exemplo empresas multinacionais), mas também líderes de igrejas ou líderes tribais.
Através da advocacia pretende-se:


Criar políticas onde elas sejam necessárias.



Reformular políticas prejudiciais ou ineficazes.



Garantir que as boas políticas sejam implementadas e aplicadas.

A advocacia recorre a uma mensagem clara e específica para a abordagem do problema e para a sua solução.
Métodos comuns de advocacia são frequentemente usados para impor mudanças por meio dereivindicações.
Na maioria das vezes, esses métodos são usados principalmente para transmitir uma mensagem específica ou
para mobilizar as pessoas a enfraquecerem a posição de um determinado decisor político.

Exemplos de campanhas de advocacia


manifestações



petições online



comunicados de imprensa - conferências de imprensa



artigos de jornal, colunas



campanhas nos media



ações judiciais

Pressão
O lobbying visa influenciar os decisores políticos, comunicando-se diretamente com eles. Recorre a formas
estratégicas, planeadas e informais de receber a atenção e influenciar diretamente os decisores políticos.
As características são:


ter uma comunicação aberta e bidirecional
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influenciar ligando os interesses das diferentes partes interessadas



criando situações ganha-ganha e investindo em relacionamentos de longo prazo com tomadores de
decisão

Exemplos de lobby


cartas pessoais



reuniões presenciais com tomadores de decisão (como membros do Parlamento)



contatos informais em recepções (por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores)



visitas de trabalho junto dos decisores



trocas pessoais por telefone (por exemplo, com contatos em embaixadas)

Folhas de atividades
 3

Campanha sobre o abate de árvores

 4

Campanha online para plantar árvores

Links


Perguntas parlamentares sobre a extração ilegal de madeira



Estado das Florestas da Europa 2020



Florestas da UE em perigo



Florestas de esperança da UE



Ação da UE sobre a desflorestação



A Amazônia está a arder - petição



Salve as nossas florestas



Petição para a Campanha FOE UK
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2.5 Apelo à mudança
Como conduzir campanhas em prole das árvores e das florestas.
Nunca deixe de acreditar que um pequeno grupo de cidadãos atenciosos e comprometidos podem mudar o
mundo. Na verdade, é o que já têm como garantido. (Margarida Mead)

Objetivos de aprendizagem
❖ Permitir aos jovens explorar e experimentar as qualidades e as valências da madeira
e refletir sobre os nossos impactos e o futuro das árvores e das florestas.
❖ Incentivar que os jovens planifiquem e trabalhem juntos de forma eficaz.
❖ Permitir que os jovens expressem as suas preocupações relativas às árvores e às
florestas.
❖ Desenvolver trabalho de equipa, criatividade, empregabilidade, gestão de projetos
e o empreendedorismo.
❖ Facultar a participação pública, competências cívicas, cidadania e o envolvimento
político.

Campanha
As campanhas têm como mote um problema e objetivam encontrar uma solução.
Campanha, ativismo, advocacia, influência, lobby e protesto desenvolvem-se de forma conjunta visando uma
“mudança”. Consideram-se diferentes formas possíveis de as pessoas alcançarem as mudanças positivas que
desejam ver na sua comunidade, no país ou a nível mundial. Fazer campanha sobre questões que são
importantes para si pode fazer uma diferença real para o futuro de árvores e florestas e para outras pessoas
ao redor do mundo.
Fazer campanha é fazer ouvir a sua voz e mudar o mundo. A campanha liderada por jovens visa apoiar os
jovens a se manifestarem e ajudá-los a participar ativamente nas decisões que afetam as árvores, as
florestas, a vida e os meios de subsistência das pessoas.
Explorar
 O problema - O que é necessário mudar?
 A Sua visão - O que queremos que aconteça?
 Pesquisa - Qual é a raiz do problema e qual é a solução?
Refletir
 Objetivos - Que passos precisamos dar?
 Alvos - Quem tem o poder? Quem pode fazer acontecer?
Agir
 Mensagem-chave - O que eles precisam de fazer? O que nós precisamos de fazer?
 Táticas - O que precisamos dizer ou fazer?
 Riscos - Quais são os desafios e riscos dessas táticas?
 Conclusão - Como e quando pode terminar sua campanha?
Avaliar
 Lições para o futuro - Como agimos? O que mudou?

Crie a sua própria campanha
Se deseja criar a sua própria campanha, pode fazê-lo de várias maneiras:
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Escrevendo blogs regulares



Criando um vídeo - criar um vídeo animado ou vídeo com fotos. Pode ser carregado no youtube e
divulgado nas redes sociais.



Criando uma petição online - Existem plataformas que permitem criar petições e assiná-las,
permitindo usar o poder e a acessibilidade da internet para fazer ouvir sua voz. São exemplos as
seguintes:







www.change.org



www.avaaz.org/page/en



www.causes.com

Angariar dinheiro - Existem também plataformas que lhe permitem angariar dinheiro para a sua
causa, geralmente dependendo de cada país existem diferentes que funcionam melhor. Estes
endereços referem-se a alguns bons exemplos:


www.classy.org



https://fundly.com



www.globalgiving.org

Falando com pessoas especializadas por meio da ciência cidadã - Dados de árvores e florestas, de
mapas e pesquisas podem ser coletados pelo seu grupo, normalmente como parte de um projeto
colaborativo com cientistas profissionais. Desta forma poderá aumentar a sua própria percepção da
realidade e reunir as evidências necessárias.

O poder dos consumidores
Campanhas bem-sucedidas remetem para os nossos próprios impactos muitas vezes ocultos. Uma campanha
centrada no desbaste da floresta tropical poderia focar-se no vínculo que se estabelece entre nós, enquanto
consumidores, e estas florestas. Marcas de consumo comuns e bancos podem ser questionados, como parte
de uma petição online, mediante este tipo de questões :
 As entidades promotoras subjacentes adotaram alguma política para reduzir a desflorestação e os
abusos infligidos aos direitos humanos nas suas cadeias de abastecimento e de financiamento?
 As entidades promotoras subjacentes divulgaram publicamente o impacto total do seus negócios
infligidos às florestas e aos direitos das comunidades locais e indígenas?
 Preveniram a violência e garantiram o respeito dos direitos das comunidades locais e indígenas?
 Adotam efetivamente novas práticas de compra e/ou financiamento, recorrendo a novos parceiros,
a partir do momento em que toma conhecimento de que o seu parceiro de negócios viola a política
de proteção das florestas e de defesa dos direitos humanos?
 Garantem aos seus clientes que os seus parceiros de negócios cumprem a sua política?

Operando mudanças
São muitos os desafios que requerem campanhas e ativismo que levem a que as pessoas mudem as suas
políticas e comportamentos para serem mais sustentáveis:


Mudar as atitudes e ações dos cidadãos enquanto consumidores, educadores, ativistas e eleitores.
Tal pode requerer a sensibilização das comunidades locais e dos visitantes turísticos sobre a
necessidade de proteger as florestas e envolvê-los em atividades de ecoturismo.



Mudar as políticas e práticas de alguns governos como conselheiros, investidores, políticos e
legisladores. Tal pode requerer a proteção das florestas por meio da criação de leis e políticas que
assegurem que as florestas são mantidas e restauradas e que restrinjam o abate de árvores em
florestas antigas.



Mudar as políticas e práticas de alguns negócios ao nível dos compradores, dos processadores e dos
investidores.



Mudar as atitudes e ações de alguns produtores florestais.
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O poder da comunicação
Comunique-se com as pessoas que têm o poder de fazer a mudança que deseja. Poderá fazê-lo através de
reuniões presenciais ou online. Pode ser através de discussão, persuasão e negociação.


Conheça os detentores do poder - Tenha um lugar na mesa de tomada de decisões. "Se não está
sentado à mesa, também não está no menu!"



Use boas provas - Use provas científicas e económicas nas discussões, explicadas de uma forma
breve, clara e verdadeira. Mas é importante que também reconheça o quão pouco a ciência se
relaciona com a política.



Aprender a língua - Compreender e ser capaz de utilizar a linguagem das políticas e dos decisores
políticos, especialmente em torno da ciência e da economia, incluindo os orçamentos.



Seja jovem - Enfatize os papéis, direitos e esperanças da sua geração para o futuro, e as
responsabilidades das gerações mais velhas para com a geração mais nova.



Usar as redes sociais - Seguir as redes sociais para comunicar com políticos e decisores chave.



Visar pessoas seleccionadas - Isto pode ser feito através de mensagens directas no Twitter e
campanhas telefónicas de alto volume para os gabinetes governamentais para pressionar para a
acção.



Ajudá-los a mudar de ideias - Permitir aos políticos mudar de ideias sem constrangimento ou
sensação de fracasso, dando-lhes algo de positivo para justificar a sua mudança de ideias, ou
algumas provas para pressionar contra os lobbies industriais.



Alargar a questão - Transformar as questões da árvore/floresta em oportunidades de
desenvolvimento social, ambiental ou económico e tornar a transição sustentável, justa e inclusiva
para todos.



Ligação à emergência climática - Enfatizar a necessidade de uma mudança política rápida em
termos de alterações climáticas. A meta de 1,5 graus C pode ser excedida nos próximos anos.

O poder da acção directa


Organizar-se com outros - Planear e organizar manifestações e protestos públicos e não violentos
com grandes grupos de apoiantes que todos entendem como expressar o que querem como uma só
voz, todos se agarram ao mesmo caminho e tácticas de não-violência.



Atrair a imprensa - Desenvolver acções e acrobacias que chamarão a atenção dos meios de
comunicação locais e nacionais, especialmente a televisão e a imprensa.

Casos de Estudos
 Campanha “Árvores pela Pa”z (PT)


Árvore pela Floresta (PT)

 Campanhas urbanas em defesa das árvores (PT)
 Rastreamento do comércio ilegal de árvores (ES)

Folhas de atividades
 3

Campanha sobre o abate de árvores

 4

Campanha online para plantar árvores

 20

Desafios online envolvendo árvores

Links


Trees for Peace - Um movimento juvenil europeu



Estado das Florestas da Europa 2020



Florestas da UE em perigo
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Florestas de esperança da UE



Ação da EU sobre desflorestação



A Amazônia está a queimar- petição



Exploração florestal na floresta de Bialowieza



Salve as florestas paradisíacas



Salve as nossas florestas



Petição para a Campanha FOE UK Trees



Observação Florestal Global



Triliões de Árvores



A grande luta de combate às alterações climáticas da Woodland Trust

Vídeos


Como os jovens podem proteger as florestas?



O que está a acontecer nalgumas das florestas europeias mais antigas?



O que está acontecendo nas florestas dos Cárpatos?



Como as florestas tropicais podem ser reflorestadas?



Rastreando o comércio ilegal de árvores?



Como monitorizar o desflorestação?

Trabalhando com as árvores
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3 Trabalho de manufatura
3.1 Ser criativo e empreendedor
Como ser criativo e torna-se um empresário no setor das árvores e das florestas
Objectivos de aprendizagem
❖ Desenvolver o sentido de criatividade, a empregabilidade, a gestão de projetos e o
empreendedorismo.
❖ Facultar a participação pública, competências cívicas, cidadania e o envolvimento
político.
❖ Permitir aos jovens explorar e experimentar as qualidades e as valências da madeira
e refletir sobre os nossos impactos e o futuro das árvores e das florestas.
❖ Permitir que os jovens expressem as suas preocupações relativas às árvores e às
florestas.
❖ Permitir aos jovens conhecer e desenvolver empresas e carreiras no domínio das
árvores e das florestas.
As árvores podem inspirar as pessoas e fazer emergir a criatividade. Podem também ser uma boa
oportunidade para o empreendedorismo, para criar o seu próprio projeto ou negócio. No entanto, ser
criativo e empreendedor não é uma tarefa fácil numa fase inicial, e não é para todos.

Criatividade e arte inspirada pelas árvores
As artes podem ser uma óptima forma de sensibilizar as pessoas para a beleza e para os serviços ecológicos
que as árvores e as florestas nos oferecem, bem como para o importante contributo que nos prestam ao
nível do desenvolvimento económico e na atenuação do aquecimento global.
As árvores têm a sua beleza própria e denotam um certo espírito e mistério e são uma fonte de inspiração
para todos os que lhes sejam sensíveis. As formas e oportunidades para produzir obras de arte criativas são
muito diversificadas:
● Exposição fotográfica
● Pintura
● Trabalhos artesanais com materiais arbóreos
● Música com os sons das árvores ou com os sons de uma floresta
● Espectáculo de dança representado por dançarinos vestidos de árvores
● Esculturas de árvores
● Produção literária - um poema ou um livro sobre árvores
● Criação de um vídeo que retrate as árvores e as florestas
● Produzir arte agrária - um novo movimento artístico

Produtos derivados das árvores
As árvores podem fornecer produtos e serviços valiosos.


Fruta



Flores



Sementes



Chocolate



Madeira
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Medicamentos



Celulose



Papel



Latex



Esponjas



Cortiça



Tintas para cabelo

Produtos de árvores, madeira e casca
”Into the woods” - Fotografias de árvores

Empreendedorismo com base nos produtos derivados das árvores
As árvores podem ser uma fonte de novas ideias e de empreendedorismo. Se aprecia as árvores e sente que
lhe dão inspiração, pode pensar em ideias para transformar as árvores em algo produtivo.


O empreendedorismo requer empresários dispostos a fazer uma mudança no mundo.



Os empresários vêem possibilidades e soluções onde a pessoa comum só vê aborrecimentos e
problemas.



Os empresários transformam o mundo através da resolução de problemas. Estão dispostos a provocar
uma mudança social ou a criar produtos inovadores que desafiem o “status quo” do nosso quotidiano



Os empresários tornam-se conscientes das necessidades que vão surgindo (produto ou serviço) e
depois criam um projecto ou empresa para satisfazer essa necessidade - transformando ideias em
acção.

É um empresário de árvores?
● Criativo - capaz de criar e inovar novas ideias, desenhos e abordagens
● Oportunista - capaz de agarrar as oportunidades que surgem
● Assumir riscos - capaz de avaliar e assumir riscos
● Respeitoso - dos recursos naturais, do ambiente e de outras pessoas
● Organizado - bom no planeamento e gestão de projectos a fim de atingir objectivos
● Consciente - das questões e do contexto local e global mais vasto
● Sociável - bom a motivar os outros, justo com os outros e preocupado com o seu bem-estar.

Projetos e empresas com foco nas árvores
 Que tipo de projeto ou empreendimento poderia implementar bom para as pessoas, para o planeta
e para a prosperidade geral?
Obter algumas ideias de profissionais locais, questões locais, de outras empresas ou deteta lacunas óbvias no
mercado.
Existem vários exemplos de start-ups a que poderá recorrer para o inspirar na criação da sua empresa.
Exemplos de serviços de árvores para o comércio
● Serviço de plantação de árvores em terras agrícolas
● Visitas guiadas de bicicleta pelas florestas
● Caminhadas interpretativas com informações sobre as árvores e sobre a ecologia do local
● Serviços de arboricultura, como por exemplo, plantação, poda e desbaste para proprietários privados
● Cursos e workshops de identificação de árvores, plantação e tipos de usos das árvores
Exemplos de produtos de árvores para o comércio
● Móveis simples ou ferramentas feitos dos troncos das árvores
● Alimentos e bebidas obtidos das árvores
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● Árvores cultivadas a partir de sementes ou estacas
● Árvores de fruto enxertadas
● Colheres e outros utensílios esculpidos em madeira verde
● Esculturas de salgueiro de jardim
● Produtos fabricados ou reciclados a partir de resíduos de madeira
● Artigos de madeira restaurados e reutilizados
● Produtos feitos de paletes de madeira
● Lenha, carvão vegetal e biochar

O que as árvores podem dar
As árvores constituem uma fonte valiosa de vários produtos úteis:


Fruta



Flores



Sementes



Chocolate



Madeira



Folhas



Celulose



Papel



Latex



Esponjas para casa



Cortiça



Tintura de cabelo

Produtos de árvores, madeira e casca

Orientações base para a criação de uma empresa
Há algumas questões que devem ser tidas em conta, que o podem ajudar a desenvolver a sua empresa.
 Quem consegue? - Quem vai liderar, governar, gerir a empresa? Deverá ser uma empresa
cooperativa?
 Quem lucra? - Quem irá beneficiar dos lucros da empresa? Deverá ser uma empresa social?
 Como deverá ser gerido ou produzido? - Como deverão ser geridos ou produzidos os produtos ou
serviços? Deverá ser uma empresa verde?
 Quem compra e quem faz parcerias? - Quem comprará os bens ou serviços? Quem vai ajudar a
produzir, comercializar ou distribuir os bens ou serviços? Deverá ser uma empresa "global de local"
(agindo localmente e pensando globalmente)?
 Que recursos? - Quais os seus próprios interesses e os das outras pessoas, experiências e
competências, as posses de dinheiro, os empréstimos e presentes?
 Que ideia de negócio? - O que pode ser comercializado e para quem? Pense no futuro, pergunte aos
outros, olhe em linha.
 Quais são os aspetos positivos e negativos? - Quais são os atuais pontos fortes e fracos internos,
bem como as futuras oportunidades e ameaças externas utilizando uma análise SWOT?
 Qual é o impacto? - Qual é o impacto potencial ao nível das pessoas (os beneficiários da empresa
social), do planeta (o impacto no ambiente em termos de energia, água, resíduos e vida selvagem)
em termos de Prosperidade (o valor global e o dinheiro que a empresa produz)?
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Plano de Negócios
Poderá querer produzir um plano de negócios de modo a justificar um financiamento mais alargado para o
seu projeto ou empreendimento. O Modelo Canvas de Negócio pode dar uma grande ajuda na concretização
de um projeto ou empresa de sucesso.
 Reunir um pequeno grupo de pessoas que possam estar envolvidas.
 Copiar o diagrama para uma grande folha de papel e manusear notas adesivas redondas para que as
pessoas escrevam ideias a colocar nas nove secções.
 Também poderia usar o papel e as notas adesivas para fazer a análise SWOT.

Casos de Estudo
 Laboratório de Inovação Florestal Urbana (ES)
 Agroflorestação em acção (PT)
 Reutilização de produtos de madeira numa empresa jovem (ES)
 O Projecto Groasis Green Deserts (ES)
 Fichas de Actividade
 6 Construindo com bambu
 7 Criar um parque de aventura por corda
 8 Criação de caixas de pássaros e morcegos
 9 Criar personagens de frutos de árvores
 10 A procura de árvores comestíveis
 12 Germinação de sementes de árvores
 13 Plântulas e estacas de árvores de cultivo
 18 Fabricação de pequenos produtos de madeira

Ligações


Guia do empreendedorismo florestal



Manual da Árvore Urbana - Árvore certa no lugar certo



Woodland Trust - Recomendações de plantação de árvores



Erasmus para Jovens Empresários



Empresas que fazem crescer dinheiro nas árvores



Alguns exemplos de novas empresas europeias de tecnologia florestal em fase de arranque

Vídeos
 Produtos do dia-a-dia feitos de árvores
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3.2 Voluntariado
Como encontrar oportunidades de voluntariado em prole das árvores e das florestas.
Objectivos de aprendizagem
Capacitar os jovens para o voluntariado e para organizar ações de voluntariado.
Permitir que os jovens planifiquem e trabalhem juntos de forma eficaz.
Permitir aos jovens explorar e experimentar as qualidades e as valências da madeira
e refletir sobre os nossos impactos e o futuro das árvores e das florestas.
Permitir que os jovens expressem as suas preocupações relativas às árvores e às
florestas.
Permitir aos jovens aprenderem sobre a diversidade, vida e valor das árvores e
florestas.
Desenvolver trabalho de equipa, criatividade, empregabilidade, gestão de projectos
e o empreendedorismo.
Desenvolver a sua participação pública, competências cívicas, cidadania e o
envolvimento político.
As árvores desempenham um papel fundamental para todos nós, mas por vezes parecem-nos meramente
ornamentais. Esta percepção prende-se com as muitas ameaças a que estão sujeitas: sobre-exploração,
incêndios, abate para construção ou agricultura, doenças. Torna-se imperativo aumentarmos a nossa
consciência sobre a importância das árvores, e concernentemente tomarmos medidas para a sua
conservação. Mas como podemos fazê-lo?
O voluntariado dedicado a uma determinada organização é uma óptima forma de aprender mais sobre o valor
das árvores e das florestas.
Podemos começar por ser voluntários, dedicando parte do nosso tempo às árvores e às florestas. Com efeito,
já são muitos os jovens que se interessam pelas árvores e que sentem o desejo de as proteger, como
herança das gerações anteriores e como legado para as gerações futuras. O voluntariado é uma das melhores
formas de de se envolver com as árvores.
O voluntariado dedicado às florestas e bosques pode efetivar-se através de uma grande variedade de tarefas,
desde o trabalho manual, como a talhadia ou a construção de caminhos, até à orientação de caminhadas e
conversas guiadas. O voluntariado sob a forma de plantação de árvores é uma atividade popular,
particularmente ao nível das escolas e das comunidades. Os papéis e tarefas que os voluntários
desempenham vão sendo cada vez mais relevantes à medida que as propriedades ou os grupos de gestão de
florestas por grupos comunitários ou organizações voluntárias aumentam.

Atividades de voluntariado


Registos de monitorização de árvores, da biodiversidade florestal local e dos usos e impactos
humanos



Plantação e rega de árvores



Prevenção e combate dos incêndios



Corte de árvores e talhadia



Remoção de plantas invasoras



Limpeza de lixos



Construção e manutenção de caminhos



Orientação de caminhadas e conversas guiadas



Campanhas contra a desflorestação
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Informar e aconselhar os visitantes

Organização de uma atividade de voluntariado
É uma grande iniciativa para um grupo de jovens organizar uma atividade de voluntariado. Mostra
empreendedorismo, liderança e compromisso para com o ambiente. Os resultados das suas atividades podem
fazer uma verdadeira diferença para o futuro das árvores e das florestas.
No entanto, existem responsabilidades associadas ao trabalho dos voluntários, que devem estar de acordo
com o estatuto legal dos voluntários. As funções, direitos e responsabilidades, dos organizadores e dos
voluntários devem estar claros desde o início.

O que os organizadores podem oferecer ao voluntário
Quando um jovem inicia uma atividade de voluntariado , os organizadores devem explicitar todas as
implicações:


Integração e formação - o que se espera do papel do voluntariado, quem são as outras pessoas, que
competências são necessárias, como utilizar as ferramentas de forma segura



Acompanhamento, reconhecimento e apoio - verificações regulares de acompanhamento das ações,
agradecimentos e orientação.



Despesas - geralmente para qualquer viagem a partir de casa e para quaisquer refeições, a menos
que sejam fornecidas.



Seguro - realmente importante no caso de haver acidentes.

O que o voluntário precisa de saber
Tanto o voluntário como a organização têm certos direitos, papéis e responsabilidades que são
frequentemente descritos numa política de voluntariado.
A política de voluntariado das organizações assegura normalmente:
●

Diversidade, igualdade e inclusão

●

Salvaguarda/proteção de menores de idade (geralmente 16 anos) jovens e adultos vulneráveis.

●

Saúde e segurança - geralmente abrangidos pelas leis nacionais.

●

Acidentes e incidentes

●

Proteção de dados

●

Conflitos de interesse

●

Gestão de preocupações e receios

●

Abandono das ações

Portanto, é provavelmente mais fácil para os jovens aderirem ao voluntariado através de uma organização
existente. Após alguma experiência de voluntariado estarão capazes de organizar as suas próprias ações de
voluntariado seguindo o formato de gestão das organizações e mais tarde desenvolvendo a sua própria forma
de gerir outros jovens voluntários.
As associações de estudantes estabelecem e apoiam grupos de voluntariado nas universidades de todo o país.
Contudo, a sua integração, formação, seguros e apólices são todos oferecidos pela organização central.

Estatísticas do voluntariado na Europa
Dados do Flash Eurobarómetro 455 de 2017 revelam que 31% dos jovens da UE estiveram envolvidos em
atividades de voluntariado organizadas nos 12 meses anteriores entre Setembro de 2016 e Setembro de 2017.
Os jovens da Dinamarca, Irlanda, Holanda e Alemanha foram os mais propensos a aderir ao voluntariado, e os
da Finlândia, Hungria e Suécia os menos propensos.
Foi também possível inferir que os mais jovens são os que mais aderem ao voluntariado: 35% dos jovens de
15-19 anos fizeram-no, em comparação com 33% dos jovens de 20-24 anos e 27% dos jovens de 25-30 anos.
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O voluntariado pode ajudar os jovens
O voluntariado pode ser muito divertido, interessante e favorável à interação social. Pode ser um meio para
os jovens adultos desenvolverem novas competências que os ajudarão a encontrar emprego. Os jovens
prestes a entrar no mercado de trabalho dependem cada vez mais do voluntariado para demonstrar a sua
vontade e interesse numa determinada carreira.
●

Favorece as atividades ao ar livre e a imersão na natureza

●

Pode ser uma espécie de entrevista alargada para um trabalho

●

Melhora os conhecimentos e as competências

●

Faz-nos sentir úteis

●

Exprime as preocupações e valores ambientais dos jovens

●

Melhora a saúde física e mental

●

Apoia uma causa prática ou de campanha

●

Pode complementar as aprendizagens académicas

O voluntariado pode ajudar as organizações ambientais e florestais
O voluntariado pode contribuir para a gestão florestal e prestar assistência ao proprietário ou gestor.
●

Ajuda as organizações a gerir bosques e florestas

●

Viabiliza as atividades que precisam de muitas pessoas

O serviço voluntário entre os jovens é definido como "uma forma de participação social, uma experiência
educacional e um fator de empregabilidade e integração" - Um Novo Impulso para a Juventude Europeia,
2001.

Encontrar oportunidades de voluntariado
Quando chega o momento de começar a procurar oportunidades de voluntariado, surge a questão: como
fazê-lo? Eis algumas formas simples:
Fazendo uma pesquisa no Google pode encontrar muitas oportunidades de voluntariado, usando como
palavras de busca: "Voluntariado em ações florestais" ou "Voluntariado em ações de silvicultura" ou mesmo
"Como participar como voluntário em ações de plantação". É espantoso quantos resultados se podem obter
com uma simples pesquisa do Google.
Através da consulta do Portal Europeu da Juventude. Este website contém informações e oportunidades para
jovens de toda a Europa,e é muito útil para encontrar oportunidades de voluntariado no estrangeiro. Pode
filtrar os "tópicos de projeto" para "Ambiente e proteção natural", e acederá diretamente às atividade ligadas
às árvores e às florestas. Este website é mais geral, mas pode ter sorte e encontrar oportunidades de
voluntariado florestal muito interessantes.
Consulte as organizações, programas ou projetos que desenvolvem ações de beneficiamento das árvores e
das florestas. Liste estas organizações e as suas iniciativas, contacte-as diretamente ou consulte os seus
websites para verificar se têm oportunidades de voluntariado de âmbito florestal. Esta é a forma mais eficaz
de encontrar oportunidades, uma vez que pode agir localmente.

Casos de Estudos
 Estudantes pelas Árvores (Reino Unido)
 Voluntariado Plantabosques (ES)
 Projecto Futuro (PT)

Fichas de Actividade
 21Sementeira de árvores em “bolas de semente”
14 Percursos guiados na floresta
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Ligações


Estudantes pelas Árvores



Manual dos Voluntários do Woodland Trust



Apoio voluntário do Woodland Trust



Formação de jovens em gestão florestal



Plantação de árvores com Plantabosques



Voluntários da Fundação Internacional das Árvores
Vídeos



Floresta dos jovens



Voluntariar-se para gerir as florestas?



Porque tornar-se um voluntário florestal?
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3.3 Perspetivando carreiras
Porque considerar uma profissão florestal
Objectivos de aprendizagem
 Permitir aos jovens explorar e experimentar as qualidades e as valências da madeira
e refletir sobre os nossos impactos e o futuro das árvores e das florestas.
 Permitir que os jovens aprendam e encontrem carreiras.
 Desenvolver a sua empregabilidade.

A silvicultura como uma indústria em crescimento
O empreendedorismo não tem sido uma questão muito considerada ao nível da produção dos recursos
florestais. No passado, o sector florestal baseou-se principalmente no produto da madeira, no entanto nos
dias de hoje tende a incidir cada vez mais no serviço da proteção ambiental (biodiversidade e clima), bem
como na recreação e na saúde. Estes serviços ecológicos e sociais oferecem muitas oportunidades aos jovens
empreendedores para desenvolverem novos projetos e criarem novas empresas.
A crescente procura da madeira produzida de forma sustentável tem encorajado a sua transformação em
pequena escala, muitas vezes reavivando técnicas tradicionais. A procura crescente de muitos produtos
florestais não lenhosos, tais como cogumelos, frutos secos e polposos tem possibilitado novas oportunidades
de empreendimento.
As carreiras florestais estão entre as atividades profissionais mais desafiantes, e talvez, entre as mais
“verdes”. Os empregos a elas associados ajudam a sustentar os ecossistemas florestais e asseguram o
fornecimento dos produtos florestais, de que dependemos, da forma mais sustentável possível. Garantem a
replantação das árvores e o tratamento equitativo dos trabalhadores. É possível enumerar uma vasta gama
de empregos relacionados com as florestas, oferecendo oportunidades para pessoas de diferentes origens,
competências, áreas de interesse e qualidades pessoais:


Gestão florestal, inventário, e planeamento



Biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas



Educação e investigação



Fabrico de produtos derivados da madeira



Turismo florestal

No campo da silvicultura as florestas são geridas de forma a imitar a natureza, sendo para tal trabalhadas de
forma sustentável, para que as florestas nos garantam o fornecimento de tudo o que precisamos e esperamos
delas. Os profissionais da silvicultura podem desenvolver tarefas muito diversificadas que vão desde a
plantação de árvores, recolha de toros e combate aos incêndios a tarefas de especialização, ao nível do setor
dos solos, da água, ou da vida selvagem. Abrange trabalho de modelação informática, cartografia, análise
estatística ou orçamental, e educação. Inclui também trabalho de colheita, moagem, engenharia, ou
comercialização de produtos florestais, tais como madeira, contraplacado, papel, e pasta.
Os silvicultores urbanos e comunitários concentram-se nas árvores e florestas que crescem nas cidades, vilas
e comunidades, cuidando e trabalhando tanto as árvores naturais como as plantadas. Estas árvores
proporcionam um leque variado de benefícios:


redução dos custos energéticos



gestão de águas pluviais



melhoria da qualidade do ar



criação de emprego



aumento dos valores imobiliários



fornecer segurança alimentar



aumento da resiliência climática



atenuação e regulação das ilhas de calor das cidades
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Os silvicultores urbanos avaliam o número óptimo de áreas verdes, parques/jardins que devem ser
assegurados numa cidade por forma a melhorar a qualidade do ar, atenuar os ruídos e combater os efeitos
das ondas de calor. Nestas áreas asseguram também a construção de infra-estruturas de recreação
adaptadas às necessidades dos residentes urbanos. Prestam atenção direcionada a cada árvore,
monitorizando os fatores que afetam o seu crescimento, tais como, espaço disponível, qualidade do ar e do
solo, disponibilidade de água e atos de vandalismo, com o objetivo de aumentar a esperança média de vida
das árvores e manter a sua qualidade estética nos arruamentos, nos parques e nas florestas circundantes.
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, registaram-se 9,8 milhões de “empregos verde”s em
2017 e, até 2030, estão previstos mais 15-60 milhões de novos empregos verdes. Esta categoria de empregos
ultrapassou as restantes categorias em quase 250 % durante a última década, e o crescimento não parece vir
a abrandar em breve.

Benefícios das profissões florestais
Estes empregos proporcionam benefícios ambientais, económicos e sociais para os indivíduos, para as
comunidades e para a sociedade global.
● Procura crescente - Os empregos verdes constituem um dos segmentos de mais rápido crescimento e
mudança ao nível da economia global. Este setor em crescimento pode proporcionar oportunidades
aos trabalhadores, especialmente se forem criativos e flexíveis.
● Satisfação profissional - Adotar um trabalho florestal assegura logo à partida que as pessoas possam
deixar uma marca positiva no mundo. De facto, a satisfação dos trabalhadores é significativamente
maior nos sectores verdes do que ao nível da economia em geral.
● Qualidade de vida - Os profissionais dedicados às áreas das florestas e das árvores são tipicamente
capazes de encontrar um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal. A possibilidade de
trabalharem ao ar livre fazendo o que gostam ajuda estes trabalhadores a manter uma boa qualidade
de vida.
● Estabilidade financeira - Muitos “empregos verdes” ligados às árvores e às florestas são bem
remunerados pois exigem competências especializadas. Muitos também proporcionam estabilidade
laboral, uma vez que não podem ser externalizados. No entanto, as pessoas que plantam
fisicamente, exploram árvores ou combatem incêndios podem ter contratos temporários com
remunerações nem sempre atrativas.
● Futuro sustentável - Os “empregos verdes” ajudam a assegurar a sustentabilidade ambiental
equilibrando as necessidades ambientais, económicas e sociais das gerações atuais e futuras.

Governo Nacional
As agências governamentais nacionais da agricultura, florestas e conservação requisitam muitas
especializações no setor das florestas. Comparativamente com os governos federais, o governo nacional da
maioria dos países europeus oferece o mesmo tipo de empregos/funções que estes, diferenciando-se apenas
ao nível da remuneração que tende a ser mais baixa, como acontece também face aos empregos do sector
privado. As agências estatais podem incluir:


Silvicultura



Peixes e conservação da vida selvagem



Agricultura e segurança alimentar



Parques e recreação e lazer

A candidatura a uma agência governamental nacional requer a submissão a um exame da função pública ou
a apresentação de um certificado de qualificação profissional, tal como acontece nalguns países. Pode
também haver necessidade de um teste de emprego específico para determinar se o candidato tem
conhecimentos suficientes em áreas específicas.
Nem todos os empregos nestas agências governamentais nacionais requerem uma qualificação superior. Há
muitas oportunidades de emprego para os diplomados de cursos profissionais, com pouca ou nenhuma
experiência. Os empregos de primeiro contacto podem servir como trampolins para empregos mais bem
pagos e mais especializados ao longo do percurso profissional.
Existem igualmente muitas opções de profissões florestais para os candidatos detentores de diplomas
universitários que qualificam para uma determinada área específica, como a conservação do solo ou da água.
São várias as universidades oferecem programas de licenciatura que habilitam os profissionais para trabalhos
de especialidade.

Juventude pelas Árvores

47

Governo Local
Os governos locais também solicitam empregos no domínio das profissões ambientais e florestais, tais como a
gestão de terrenos de conservação e parques, ecoturismo, planeamento regional, e gestão de árvores. A
maior parte do trabalho a nível local é decorrente da implementação prática das políticas feitas a nível
nacional e regional. Assim, tornam-se mais numerosas as oportunidades de emprego para trabalhadores
qualificados e não qualificados.

Organizações sem fins lucrativos
As organizações sem fins lucrativos tais como as associações de proprietários e cooperativas na maior parte
das vezes são liderados e organizados por voluntários. No entanto, se a organização for suficientemente
grande, poderá também ser constituída por profissionais especializados em angariação de fundos, finanças,
"lobby'', advocacia, gestão de voluntários e por educadores.

Empresas com fins lucrativos
São três as principais categorias de empregadores empresariais nos domínios das árvores, madeira e
florestas:


Empresas de indústria ambiental, empresas ambientais e sustentáveis, saúde e segurança



Agricultura e agrofloresta



Processadores e serrações de madeira

As empresas sustentáveis por vezes referidas como "empresas verdes” dedicam-se à produção de bens e
serviços focados no ambiente tais como os serviços de compensação de carbono, os produtos florestais
certificados e o ecoturismo.

Organismos de educação e formação
Escolas, faculdades e universidades empregam técnicos, educadores e formadores que ensinam nos domínios
das árvores, da madeira e das florestas.
Exemplos de empregadores


Departamentos e agências governamentais, por exemplo, autoridades florestais e de protecção civil



Autoridades locais ou regionais



Empresas, por exemplo, empresas de consultoria, exploração madeireira, trabalho técnico da
madeira, de compensação de carbono, de energia e de planeamento



Organizações não-governamentais



Faculdades e universidades - ensino e investigação

Exemplos de empregos




Indústria florestal


Produção de energia



Operador de máquinas florestais



Comprador local de energia

Profissional no domínio das árvores e das florestas


Reflorestação e silvicultura e exploração energética



Arboricultor



Gestor de plantações de rotação de curta duração



Agrofloresta e silvicultura de montanha



Bioengenharia do solo



Produtor de produtos não lenhosos - por exemplo cogumelos, frutos, resina, abelhas melíferas,
cortiça.
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Guarda florestal - gestão da vida selvagem



Ecologista



Planificador
Bombeiros - Vigilância, detecção e prevenção de incêndios florestais

Recursos humanos


Informação e serviços ao cliente



Guarda-florestal de parques urbanos



Gestor de parques de aventura



Educador em Escolas Florestais



Oficial de turismo florestal



Guarda-florestal



Desenhador



Guia turístico - Guia/intérprete dos espaços naturais e do ambiente natural



Guia de ecoterapia

Tarefas e atividades de agro-floresta
Tarefas


Promoção da agrofloresta como futuro sistema sustentável e rentável de utilização da terra



Estabelecimento de sistemas agroflorestais baseados na comunidade



Aconselhamento aos agricultores



Investigação de diferentes métodos de agro-floresta, especialmente os de países menos
industrializados

Atividades


Combinação da silvicultura com a agricultura e a horticultura



Gestão de pastagens em bosques



Instalação de sistemas de culturas hortícolas alternadas com pomares e pastagens



Sistemas de jardinagem florestal e de permacultura

Competências


Conhecimentos práticos de silvicultura, agricultura e horticultura



Competências de comunicação e mediação



Competências de marketing e investigação



Gestão do solo e competências ecológicas

Casos de Estudo

 “Tree Sparks” (Reino Unido)

Ligações


Empregos verdes no setor florestal



Trabalhar para as florestas



Carreira de silvicultura



Tree Sparks encoraja carreiras florestais



As florestas geram empregos e rendimentos
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Relatório sobre os empregos verdes no setor florestal europeu



Perguntas mais frequentes sobre empregos verdes



Estudo das Competências do Setor Florestal

Vídeos


Entrevista com o Fundador de Chartered Foresters



Quais são os futuros empregos florestais na Europa?



Aspetos positivos das carreiras florestais?



Gostaria de ter um emprego na floresta?



Gostaria de plantar árvores durante todo o dia?



Como é plantar 1.000 árvores por dia?
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