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PRESS RELEASE  
 

CONHECE UMA ÁRVORE? 
 

 

Lisboa, 29 de Outubro de 2021 – Inicia-se hoje a 4ª edição da iniciativa nacional, liderada pela UNAC, para 
eleição da Árvore do Ano 2022. O período de candidaturas decorre de 29 de Outubro a 16 de Novembro de 
2021 de acordo com o regulamento disponível em www.unac.pt . 

Num momento em que o papel das florestas é de particular importância no combate às alterações climáticas, 
o concurso da Árvore do Ano pretende mais uma vez celebrar a história de uma árvore especial que pode ser 
escolhida por si. 

As árvores são responsáveis pela produção de matérias primas indispensáveis à nossa vivência, como a 
madeira, a cortiça, o pinhão ou a bolota, suportando outras espécies de animais e plantas, garantindo ainda 
um conjunto de serviços de ecossistema relevantes para a Sociedade – sequestro de carbono, biodiversidade, 
conservação do solo e da água, paisagem e cultura.  

É precisamente sobre estes valores que incide o concurso. Conhece uma árvore especial? Conhece a sua 
história? Esta é uma forma de a perpetuar no tempo para as próximas gerações, salientando quer o papel da 
árvore numa comunidade rural, ou a sua imponência esquecida no meio da floresta ou até numa praceta em 
ambiente urbano.  

Uma árvore é uma árvore, sem segregar espécies ou produções, porque todas, sem exceção, têm contribuído 
e podem contribuir de forma decisiva para o desempenho ambiental futuro.  

Concorra! Dê-nos a conhecer a sua árvore! 
 
 

Informação de Enquadramento 
 
O Concurso Árvore Europeia do Ano realiza-se desde 2011, celebrando nesta ocasião a sua 11ª edição. Trata-se de uma iniciativa que 
todos os anos consciencializa mais 200 mil pessoas com a natureza, promovendo o cuidado e a preocupação com 16 árvores, a unidade 
de 16 comunidades locais em torno de uma causa e ainda o orgulho de 16 países na sua herança natural. 
 
Na edição anterior, foram registados 604 mil votos, tendo vencido a Azinheira Milenar de Lecina, eleita por Espanha. Portugal tem 
desde 2018 eleito espécies características dos sistemas agroflorestais mediterrânicos que têm ficado entre o 1º (Sobreiro assobiador) 
e o 6º (Castanheiro de Vales) lugar do concurso europeu. Na última edição o Plátano do Rossio alcançou o 4º lugar com 37 410 votos. 

 
 

Para mais informações contacte:  
UNAC - União da Floresta Mediterrânica | Conceição Santos Silva | Tel.: 21 710 00 14 | mcssilva@unac.pt 
 
NOTAS PARA OS EDITORES  

A UNAC – União da Floresta Mediterrânica representa os interesses dos produtores florestais do espaço mediterrânico 
português junto das instituições nacionais e europeias. Acompanha e analisa todos os processos e iniciativas com 
relevância e interesse para os seus associados, como é o caso das políticas rurais, florestais, ambientais e fiscais. Através 
da UNAC, as organizações de produtores florestais do espaço mediterrânico definem posições comuns sobre temas 
estratégicos e transversais, desenvolvendo contributos e participações válidas, construtivas e tecnicamente 
fundamentadas. Tem uma área territorial de influência de dois milhões de hectares. 

www.unac.pt 

http://www.unac.pt/
mailto:mcssilva@unac.pt
http://www.unac.pt/
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A Associação de Parceria Ambiental (EPA) é uma organização ambiental líder estabelecida há 25 anos na Europa Central 
e Oriental. Com uma equipa de 80 colaboradores, a EPA atua em 6 países através dos seus membros na Bulgária, 
República Tcheca, Hungria, Polónia, Romênia e Eslováquia. A EPA possui uma experiência de 25 anos na coordenação de 
projetos e atividades de transporte orientadas para a mudança de mentalidades das pessoas para proteger e melhorar o 
meio ambiente.  

www.environmentalpartnership.org 

 

A Árvore Europeia do Ano é um concurso que destaca a importância das árvores no património natural e cultural da 
Europa e nos serviços do ecossistema. O concurso não procura apenas a árvore mais bonita esteticamente, mas sim uma 
árvore com uma história, uma árvore enraizada nas vidas e no trabalho das pessoas e da comunidade que a rodeia. 

www.treeoftheyear.org 

 

Organização Europeia:            Apoio Europeu: 

 
 

 

Organização Nacional:            Apoio Institucional Nacional: 

 

http://www.environmentalpartnership.org/
http://www.treeoftheyear.org/

