Casos de Estudo
Y4Trees

Estes sintéticos casos de estudo são exemplos de iniciativas promovidas pelos jovens
junto de outros jovens sobre o valor das árvores, das florestas e dos seus produtos.
Incluem testemunhos de jovens que criaram uma empresa, projeto ou produto, ou que
encontraram uma saída de emprego ou carreira.
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1 Projeto Futuro (PT):
A campanha das 100.000 árvores
Porquê explorar?

O projeto Futuro educa os jovens a reconhecer o valor das árvores nativas e das florestas
mistas, assim como, o valor de um programa de voluntariado a longo prazo. O Futuro é
um projeto do CRE.Porto (Centro Regional de Excelência em Educação para o
Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto ), coordenado pela
Universidade Católica Portuguesa e pela Área Metropolitana do Porto. Esta rede promove
a transferência de conhecimento, formação e partilha de recursos entre os parceiros. Os
recursos financeiros provêm de parceiros e bolsas.

Para quê?

● Restauração de terrenos degradados, queimados e subutilizados com monoculturas
de eucaliptos e plantas invasoras.
● Envolvimento de cidadãos e organizações na restauração ecológica.
● Produção de árvores e arbustos nativos para plantação de restauração.
● Formação de voluntários, pessoal operacional e técnico.
● Consciencialização sobre as florestas da região e respetivas espécies nativas.

O que foi feito?

Anualmente, o CRE.Porto planeia atividades centradas nas necessidades das parcelas
plantáveis e nos recursos financeiros disponíveis. A comunicação e divulgação das
atividades de voluntariado nos viveiros e nas parcelas é garantida através da rede social
do projeto, do website e das listas de e-mails. Os voluntários inscrevem-se nas
atividades e recebem confirmação e detalhes de antemão. A universidade acompanha os
voluntários, concede seguro, consciencialização, orientação e treino. Após as atividades,
os voluntários receberam feedback.

Que benefícios?

De 2011 a 2019 foram plantados 190 hectares, com mais de 100.000 árvores de 42
espécies nativas. Mais de 70.000 árvores foram cultivadas nos dois viveiros, com cerca
de 80% de sobrevivência após 5 anos. Mais de 17.000 voluntários e 250 funcionários
participaram em cerca de 700 atividades. Estes resultados devem-se a uma colaboração
ativa entre os 17 municípios, os Serviços Florestais,as associações de proprietários
florestais, guardas florestais, proprietários privados, empresas, ONGs e, claro, jovens.
Os jovens compreenderam a importância da preservação das árvores nativas, plantaramnas e aprenderam algumas medidas de gestão da floresta.

Que links?
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2 Estudantes pelas Árvores (Reino Unido)
Grupos de estudantes em universidades britânicas
Porquê explorar?

Este projeto foi dirigido a todas as universidades e faculdades do Reino Unido. O projeto
surgiu através da União Nacional de Estudantes (NUS) que trabalhou no sentido de
garantir que as opiniões dos jovens fossem ouvidas quando o Woodland Trust e outras 80
organizações estavam a desenvolver a nova Carta para “Woods, Trees and People''. A
Carta das Árvores foi lançada em 2017. O NUS recebeu financiamento do Woodland Trust
e do Heritage Lottery Fund para a criação do projeto Estudantes para as Árvores. O
projeto é totalmente liderado por estudantes e procura mudar a percepção dos
estudantes face às florestas e às árvores em todo o Reino Unido.

Para quê?

● Proteger, realçar e celebrar os bosques e as árvores nos campus e nas proximidades
das faculdades e universidades.
● Ajudar os alunos a reconhecerem o valor patrimonial dos bosques e das árvores.
● Apoiar os estudantes a cuidar e a proteger ativamente as árvores através da criação
de ramos locais da Carta da Árvore dos Estudantes, promovendo os princípios da
Carta da Árvore entre grupos de estudantes, faculdades, sindicatos de estudantes e
universidades.
● Fornecer aconselhamento e recursos para projetos liderados por estudantes.
● Inspirar os alunos a explorarem atividades para a realização de um Dia Anual da
Árvore.

O que foi feito?

● Reportagens publicadas sobre os estudantes e as árvores.

● Foram apoiados grupos universitários para se tornarem ramos da Carta da Árvore e
organizarem eventos no Dia da Carta da Árvore e durante a Semana Nacional da
Árvore em Novembro.
● Inicialmente, foram financiadas £50 para a atividade escolhida pelo grupo para o Dia
da Carta da Árvore ou para a Semana Nacional da Árvore.
● Partilharam-se experiências e conhecimentos entre vários grupos através de boletins
mensais e através das redes sociais.
● Ofereceram-se pequenas bolsas a grupos universitários para encorajar os estudantes
a desfrutar do ar livre durante a Semana de Sensibilização para a Saúde Mental de
2019.
● Organizou-se um concurso de poesia "Estudantes pelas Árvores".
● Encorajou-se a participação num concurso de fotografia sob o tema Saúde e
Esperança.
● Participação da União dos Estudantes de Liverpool - cerca de 100 estudantes
partilharam as suas ideias e histórias sobre as árvores.
● Participação do Sindicato dos Estudantes da Universidade de Bangor - organizou um
dia de plantação de árvores nas escolas locais. Por sua vez a Associação de
Estudantes das Florestas de Bangor sensibilizou os grupos comunitários locais para a
Carta da Árvore.
● A University of Leeds Engage montou uma banca de venda de arte celebrando a
Carta da Árvore sob o olhar de 15 artistas. O dinheiro arrecadado financiou alguns
projetos do Woodland Trust. #Leeds4Trees.
Atividades sugeridas
● Apoiar a Carta da Árvore, recolhendo assinaturas, organizando eventos e fazendo
lobby nas faculdades ou universidade.
● Organização de eventos, tais como, instalações artísticas, atividades de plantação
de árvores, dias de vestir as árvores, etc.
● Tornar a Tree Week num rival da Semana da Moda e organizar um desfile de moda
com peças de vestuário feitas de papel reciclado.
● Utilizar papel de rascunho para organizar uma noite de origami ou criar um mural
usando folhas de outono.
● Fazer uma pausa de uma semana stressante e organizar uma caminhada pela floresta
ou uma caça ao tesouro na área de residência.

Que benefícios?

● Durante o primeiro ano, mais de 5.000 estudantes foram envolvidos: por
pertencerem ao quadro da Carta da Árvore Estudantil, por realizarem eventos no
campus, participarem da nossa pesquisa relativamente à percepção dos estudantes
sobre bosques e árvores ou assinando para apoiar a Carta da Madeira, Árvores e
Pessoas.
● Student Tree Charter Council - Mais de 20 estudantes de todo o Reino Unido fizeram
parte do conselho estudantil, aconselhando e representando as vozes e opiniões dos
jovens sobre o futuro dos bosques e das árvores do Reino Unido. O Conselho da faixa
etária dos 16-24 anos representou os jovens das 80 organizações que fizeram parte
da criação da Carta das Árvores.

Que links?
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Contato - studentsfortrees@nus.org.uk
Organizadores - Students Organising for Sustainability. Pertenciam, anteriormente, ao
departamento da União Nacional de Estudantes.

3 Campanhas contra o abate de árvores urbanas
(ES)
O impacto da tempestade Filomena
Porquê explorar?

Os jovens foram ajudados a dinamizar campanhas contra o abate de árvores urbanas
atingidas por grandes tempestades.

Para quê?

A tempestade de neve Filomena atingiu o centro da Espanha no início de janeiro de
2021, e danificou meio milhão de árvores em Madrid. A histórica tempestade de inverno
passou por Espanha nos dias 8 e 9 de janeiro, tendo acumulado 50 centímetros de neve
no centro e norte do país, e matado quatro pessoas. Foi o maior nevão que atingiu a
Península Ibérica em mais de 50 anos. Equipas especializadas foram chamadas para
clonar algumas das árvores mais valiosas, criando cópias geneticamente idênticas. Por
ter sido um evento extremo, as árvores da cidade não estavam preparadas para suportar
tal tempestade. A solução mais fácil para evitar acidentes foi derrubar as árvores que
estavam potencialmente em risco de cair. Para evitar isso, um grupo de jovens iniciou
uma campanha para que os profissionais considerassem tratar as árvore individualmente.
Alguns políticos também aproveitaram esta tempestade para construir edifícios em vez
de replantar as árvores caídas. Por isso, as pessoas opuseram-se.

O que foi feito?

● Os jovens conectaram-se em rede entre eles, e também com as associações
ambientais.
● Reuniram-se, prepararam e planearam atividades.
● Utilizaram plataformas livres como o Google drive para partilhar documentos com
todas as pessoas envolvidas.
● Contactaram pessoas e organizações essenciais para fazerem pressão e elaboraram
uma lista das pessoas e entidades a serem pressionadas.
● Criaram um texto e uma petição para sensibilização e recolha de assinaturas.
● Lançaram a campanha.
● Criaram um forte hashtag e utilizaram as redes sociais, como a aplicação WhatsApp,
para difundirem a mensagem.
● Assim que reuniram a massa crítica de apoio falaram com os políticos

Que benefícios?

Os jovens aprenderam a trabalhar em equipa, a utilizar diferentes meios de
comunicação: manifestos, notícias, redes sociais. Aprenderam também a influenciar os
decisores e as políticas do seu bairro e da sua cidade. Esta iniciativa ensinou as pessoas

a perceberem que se as árvores forem tratadas individualmente e de forma adequada,
elas podem crescer de forma saudável e suportar eventos extremos, tais como ventos
fortes, nevões e tempestades. As pessoas também aprenderam sobre as espécies
arbóreas mais adequadas para o clima, pragas e poluição da cidade.
● Destacou a importância das árvores nas cidades e a importância de escolher as
espécies certas.
● Destacou a importância de uma boa gestão das árvores. Muitas das árvores que
morreram devido à tempestade Filomena não estavam saudáveis, o que as tornou
mais vulneráveis.
● Educou a comunidade e os responsáveis municipais de que o corte dos ramos das
árvores por motivos estéticos ou para redução da acumulação de folhas caídas não
são razões adequadas.

Que links?
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4 Campanha “Uma Árvore pela Floresta” (PT)
Campanha nacional de plantação de árvores
Porquê explorar?

Todos os cidadãos, incluindo os jovens, podem participar na restauração das florestas
mediante ações de plantação de árvores. Esta campanha nacional de reflorestamento
permite que qualquer pessoa se comprometa a plantar uma nova árvore nativa,
especialmente nas áreas mais afetadas pelos incêndios florestais.

Para quê?
Esta é uma campanha nacional em Portugal que visa a criação de florestas com espécies
nativas, em áreas afectadas pelos incêndios. Estas espécies nativas oferecem melhor
resistência aos incêndios, tornam o clima mais ameno, promovem a biodiversidade e
protegem a paisagem.

O que foi feito?

A Quercus, uma associação para a conservação da natureza, e os CTT - Correios de
Portugal, criaram uma parceria de apelo à participação pública na campanha “Uma
árvore pela floresta”, uma espécie de vale cuja aquisição permite a sua conversão na
plantação de uma árvore nativa. Esta promessa custa 3 euros e implica o registo do kit
adquirido no site do projeto, que inclui 28 espécies de árvores seleccionadas. A Quercus
organiza, então, uma ação de voluntariado para plantar a árvore em áreas classificadas

do norte e centro de Portugal, e comunica posteriormente às pessoas a espécie de
árvore adquirida e a localização da sua plantação. Com mais de 100.000 árvores
indígenas plantadas em todo o país, a campanha "Uma Árvore pela Floresta" tem o
objetivo de permitir a participação ativa de todos no reflorestamento das Áreas
Protegidas e Classificadas, em particular, nas áreas mais afetadas pelos incêndios. Na
edição 2021-2022, foi apresentado um novo kit para a cerejeira selvagem, com
possibilidade de aquisição durante todo o ano nas lojas dos CTT do país e na Loja Online,
em www.ctt.pt, com envio gratuito para todo o país.

Que benefícios?

Esta campanha beneficia o meio ambiente, já que promove o reflorestamento, e
consequentemente todos os benefícios que provêm das florestas. Também tem
benefícios políticos, uma vez que os CTT são mais um parceiro no apoio à biodiversidade
e no combate às mudanças climáticas. Além disso, o ato de prometer a plantação de
uma nova árvore promove a participação cívica e a consciência ambiental.

Que links?
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5 Campanha "Árvores pela Paz" (E)
Campanha europeia de apelo aos jovens para a
plantação de árvores
Porquê explorar?

“Trees for Peace” é uma campanha de plantação de árvores que também combina ação
climática e educação para estilos de vida mais sustentáveis, dirigida aos jovens dos 15
aos 30 anos, de 10 países europeus, dedicados a fazer a diferença. Esta é uma iniciativa
da AYUDH Europa, um movimento internacional de jovens que visa capacitar os jovens a
tornarem-se líderes tolerantes, compassivos, solidários e com sentido de
responsabilidade global na busca de um mundo pacífico e sustentável

Para quê?

A campanha concentrou-se principalmente na plantação de árvores florestais e árvores
de fruto nativas do continente europeu ou que nele se encontram naturalizadas. O
principal objetivo consistiu em plantar mais de 1000 árvores em três anos, com início em
2018.

O que foi feito?

A AYUDH Europa coordenou a campanha. Cada atividade "Árvores pela Paz" foi organizada
pelos jovens de cada país e aberta aos jovens dos vários países participantes que se
encontraram para plantar árvores. Os jovens foram orientados a escolher as espécies de
árvores nativas ou naturalizadas, de modo a garantir a fácil adaptação das árvores
plantadas ao tipo de solo e condições climáticas características da sua região. As
atividades de plantação foram combinadas com workshops sobre vida sustentável. Esta
iniciativa aderiu ao projeto ” Plant for the Planet”, que atua a nível mundial e que tem
como objetivo plantar 1 trilião de árvores por todo o planeta.

Que benefícios?

Esta campanha é uma forma poderosa de aproximar as pessoas, de as fazer vivenciar a
comunidade e de fortalecer o sentido de responsabilidade global e de liderança. Foi
planeada de modo a inspirar os jovens europeus a tornarem-se cidadãos ativos, e a gerar
uma força coletiva por toda a Europa de apelo global para um futuro mais sustentável e
pacífico. Desde o início da campanha “Árvores pela Paz” em 2018, a AYUDH plantou 1050
árvores em toda a Europa.

Que links?
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6 Madeira que renasce (ES)
Reutilização e reciclagem de produtos lenhosos em
empresas criadas por jovens
Porquê explorar?

As pessoas, e especialmente os jovens, precisam de compreender a importância da
reciclagem e da reutilização dos produtos lenhosos, reduzindo o uso de material
primário e apoiando uma economia circular. Este projeto centra-se também nos ofícios
em risco de desaparecimento, tais como a carpintaria.

Para quê?

A BUTEO é uma empresa cujas principais atividades são a consultoria ambiental e
turística, a educação ambiental e o turismo de natureza. Transforma resíduos de
madeira em refúgios de biodiversidade para aves, insetos e morcegos, promovendo o
conhecimento da biodiversidade urbana e favorecendo projetos de ciência cidadã. Esta
manufatura mudou o processo de transformação de um modelo tradicional de "fazerusar-descartar", típico de uma economia linear, para uma nova economia circular,
sustentável, baseada na redução, reutilização e reciclagem.

O que foi feito?

O projeto “Madera Que Revive” reutiliza resíduos do setor madeireiro no município de
Valladolid. Estes materiais foram utilizados para construir diferentes tipos de abrigos de
promoção da biodiversidade, tais como, aves, insetos e morcegos. O projeto colaborou
também com organizações que acolhem e acompanham pessoas com deficiência ou em
risco de exclusão social.
● Difusão do conceito da economia circular, através de workshops em centros
educativos e juvenis.
● Recuperação de resíduos de madeira. Depois de contactar mais de 60 potenciais
fornecedores, o projeto contou com dois colaboradores para recuperar os resíduos
de madeira.
● Reduziu o consumo de matérias primas. A madeira foi recuperada e reintroduzida no
sistema de produção.
● Promoção do trabalho com grupos em risco de exclusão social.
● Caixas ninho e abrigos para aves, morcegos e insetos: foram construídas 100
unidades.
● Abrigos de biodiversidade criados na cidade: foram criados 70 refúgios.
● Houve compensação da pegada de carbono implicada ao longo de todo o processo.
Calculou-se a emissão de cerca de uma tonelada de CO2 para a atmosfera e
procedeu-se à sua neutralização através da plantação de ervas aromáticas entre
outras, planeamento estratégico dos transportes e consumo responsável.

Que benefícios?

Este projeto apresentou uma grande oportunidade de empreendedorismo para os jovens,
pois traçou um caminho simples que eles podem seguir para organizar uma iniciativa
semelhante na sua própria cidade. Demonstrou como os jovens podem encontrar um
parceiro para o fornecimento de sobras de madeira ou madeira reciclada e como
colaborar com organizações ambientais locais para encontrar um local, obter
ferramentas e reunir um grupo para ajudar a produzir e a comercializar os produtos.
Estes materiais, que de outra forma seriam descartados, tornaram-se matérias-primas.
Através deste projeto foi dado valor acrescentado aos resíduos de madeira, tanto a nível
económico, social como ambiental.
O projeto teve uma forte componente social, uma vez que a construção dos abrigos foi
realizada em colaboração com organizações de apoio a pessoas com deficiência ou em
risco de exclusão social. Os abrigos foram instalados gratuitamente em centros
educativos, centros cívicos e outros edifícios emblemáticos da cidade de Valladolid, tais
como o Museu da Ciência, o edifício bioclimático Lucia, entre outros.
Os resíduos de madeira foram transportados em veículos não poluidores e a pegada de
carbono de todo o projeto foi calculada para estabelecer medidas compensatórias.

Que links?
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7 Laboratório de Inovação Florestal Urbana (ES)
Incubar ideias de negócios florestais por jovens
desempregados
Porquê explorar?

Para que haja um impulsionamento da economia das áreas florestais rurais são
necessários jovens com criatividade, comprometidos e empreendedores. O desafio para
o distrito de Cuenca era aproveitar os importantes benefícios económicos, sociais e
ambientais da exploração florestal sustentável, através do desenvolvimento de uma
indústria de negócios florestais inovadora. Esta indústria permitirá alargar a economia
local para além dos serviços públicos, do turismo patrimonial e cultural, e assegurar uma
melhor gestão florestal, um sistema de prevenção de incêndios e a criação de um maior
sumidouro de carbono. A floresta de Cuenca é um local prático para testar e incubar
estes novos empreendimentos florestais.

Para quê?

Cuenca tem uma área florestal de 53.000 hectares que é subutilizada. Faltam programas
de bioeconomia e educação empresarial relacionados com a sua floresta. A introdução
do empreendedorismo florestal, através desta iniciativa, visa ajudar Cuenca a manter os
jovens talentosos e proporcionar oportunidades de desenvolvimento através da
exploração sustentável da floresta.

O que foi feito?

O Laboratório de Inovação Florestal Urbana (UFIL) colaborou com as Ações de Inovação
Urbana da Europa, para desenvolver um módulo de treino com duração de 6 meses. O
projeto, financiado entre 2020 e 2022, consistiu em três fases - treino, incubação e
desenvolvimento, dirigidas a cerca de 30 participantes. Teve como foco principal as
competências do século XXI, a bioeconomia florestal e a inovação empresarial e

ambiental da silvicultura. Também investigou oportunidades florestais e criou um plano
de ação para o setor florestal. O projeto tinha as suas próprias salas de aula, espaços
comuns e um laboratório, onde os estagiários desenvolveram ideias para a bioeconomia
florestal que foram prototipadas e testadas. A apoiar todas as etapas do processo
estiveram técnicos e professores. No final, os estagiários apresentaram os seus projetos
empresariais aos seus formadores, técnicos auxiliares e potenciais patrocinadores. O
projeto envolveu indivíduos com interesse em desenvolver os seus próprios projetos
pessoais (CREATE), empresas que pretendem explorar os negócios da bioeconomia
florestal (CHALLENGE), bem como pessoas, empresas, instituições e outros agentes com
interesse em fazer parte do sistema bioeconómico local (CONNECT).

Que benefícios?

Foram recrutadas e formadas 95 pessoas, incluindo jovens até aos 30 anos de idade. Esta
ação permitiu o desenvolvimento de 34 projetos de bioeconomia florestal, tendo
resultado alguns deles no estabelecimento de empresas a trabalhar atualmente. O
projeto e o município de Cuenca atraiu e reteve uma mão-de-obra qualificada e reduziu
o desemprego local. Forjou novas parcerias, começou a desenvolver mais turismo
florestal e melhorou a formação em bioeconomia florestal.

Que links?
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8 Tree Sparks (Reino Unido)
Promover carreiras florestais para os jovens
Porquê explorar?

Este empreendimento social foi criado por uma jovem estudante de silvicultura que se
desafiou a promover a silvicultura como uma carreira atrativa e apelativa para os
jovens, tanto homens como mulheres. A Tree Sparks tinha a missão de dissipar os mitos
em torno da silvicultura e demonstrar que as carreiras ambientais são viáveis e
extremamente gratificantes.

Quando perguntaram à fundadora Mima Letts sobre o objetivo do "Tree Sparks" ela
enfatizou: "Tree Sparks, embora focada em carreiras florestais, quer promover opções de
carreira para todos os setores ao ar livre e ambiental, desde arboricultores, cientistas
ambientais, silvicultores… e um dos denominadores que estas carreiras têm em comum
são as árvores! Sendo de Fens, cresci rodeada de árvores urbanas solitárias ou em sebes,
e não por vastas florestas. Quase todas as pessoas com quem falo que estão a estudar
silvicultura ou assuntos relacionados, fazem-no porque adoram árvores, e é essa paixão
e amor às árvores que eu quero espalhar e compartilhar!”

Para quê?

A Tree Sparks promoveu carreiras florestais para os jovens e garantiu aos estudantes
florestais maiores possibilidades de emprego. O objetivo era também aumentar a
consciencialização dos jovens entre os 15 e os 19 anos sobre as carreiras florestais e
ambientais, realizando oficinas interativas nas escolas usando tecnologia de realidade
virtual e fornecendo recursos online, incluindo links, questionários e vídeos.
● Uma Empresa Social - a melhor maneira de gerir um negócio é fazê-lo de uma vez
por todas.
● Destinada aos apaixonados por árvores - falam das árvores de todo tipo e acreditam
que devemos proteger o ambiente natural.
● Agindo como fator motivador - apresentar oportunidades aos jovens e fazer de tudo
para motivá-los para o sucesso no mundo da indústria florestal.
● E formando jovens líderes - a melhor maneira de os jovens fazerem a diferença na
indústria florestal é falarem daquilo em que realmente acreditam.

O que foi feito?

● Produção de vários vídeos - Life as a forestry student, uma curta-metragem com o
Institute of Chartered Foresters para celebrar o Dia Internacional das Mulheres de
2020. #FemaleForesters.
● Vários podcasts - Em março de 2020 Mima Letts foi entrevistada para o podcast “A
View From A Forest”.
● Um filme sobre carreiras ambientais chamado “A Year in the Life Sept 2019-2020”.
● Uma apresentação no The Royal Welsh Show sobre “Passos futuros da silvicultura”.

Que benefícios?

"Quero desempenhar um papel na consciencialização e instigar conversas à volta das
árvores e das florestas. Há uma percepção muito errada sobre a prática da silvicultura
que precisa de mudar. Com os efeitos drásticos das mudanças climáticas ao virar da
esquina e o desmatamento que está a decorrer em todo o mundo, nunca foi tão
importante educar e encorajar as pessoas a envolverem-se com a silvicultura". Georgia
Parker

Que links?
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9 Jovens voluntários no Plantabosques (PT)
Um projeto de reflorestação dirigido aos jovens
Porquê explorar?

Os jovens e as pessoas em geral, tornar-se-ão mais proativos se se envolverem em
atividades coletivas e demonstrarem à sociedade que estão empenhados em ações que
têm um valor real. Um exemplo deste tipo de iniciativas é o Plantabosques, um
programa destinado essencialmente aos jovens que lhes permite recuperar e conservar
os bosques naturais e envolver-se com as árvores.

Para quê?

O Plantabosques é um programa de voluntariado jovem, de solidariedade, de
sensibilização e de compromisso para com o ambiente, sediado na Extremadura.É

dirigido pela Adenex, uma associação espanhola que iniciou este projeto de voluntariado
ambiental em resposta a um incêndio ocorrido na Extremadura em 2003, com o objetivo
de recuperar a área ardida. Embora o Plantabosques tenha muitos objetivos sociais, o
projeto visa principalmente plantar árvores e cuidar das árvores plantadas.

O que foi feito?

Entre 2003 e 2019, mais de 350 mil árvores foram plantadas por um total de 14 mil
voluntários! Normalmente, os voluntários deslocam-se de autocarro aos fins de semana
para os locais de reflorestação. No local do alojamento e previamente ao início dos
trabalhos, o projeto disponibiliza uma apresentação não formal destinada a todos os
participantes. No sábado de manhã, e já no local da plantação, a equipa da organização
demonstra e explica como plantar as árvores corretamente e divide o grupo em pares. A
cada dupla são entregues um pequeno conjunto de árvores e uma pá e dá-se início às
plantações. No sábado à tarde, há uma atividade cultural e de lazer, como um passeio.
Aos domingos, há novamente plantação de árvores durante a manhã. A sessão termina
com um lanche de despedida à tarde em um momento de avaliação.

Que benefícios?

O Plantabosques contribui para a restauração dos ecossistemas florestais através da
plantação de árvores nativas. Permite também que os jovens adquiram competências de
trabalho em equipa, socializem e desenvolvam uma cidadania responsável. O projeto
também promove a mudança de comportamentos para comportamentos mais amigos do
ambiente.

Que links?
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