
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

O QUE É? 

COMO FUNCIONA A INICIATIVA? 

PORQUÊ? 

O Projeto PlantarLousada iniciou com o objetivo de
plantar 10 000 árvores no Município de Lousada, até
2018, melhorando a qualidade ambiental no concelho,
e a qualidade de vida dos munícipes. É uma iniciativa
promovida pela Câmara Municipal de Lousada, com o
apoio da Associação BioLiving.

Entre 2016 e 2021 foram já plantadas mais de 85 000
árvores, na sua grande maioria autóctones, com o apoio
de mais de 6 300 voluntários e cerca de 75 entidades
locais e nacionais que contribuíram com mais de 15 000
horas de trabalho solidário.

Agora, com o PlantarLousada… No seu quintal!, todos
podem plantar. Como as solicitações para apoio às 
plantações têm sido muitas, durante a época de 
plantações 2022/2023 iremos novamente disponibilizar 
árvores atodos os munícipes que queiram beneficiar 
o seu quintal ou propriedade, até um total máximo 
de 20 000 árvores.

De 01 de dezembro 2022 a 24 de março de 2023,
decorre o período de candidaturas para receber as
árvores e arbustos que pretende plantar.

Após deferimento da candidatura, deverá levantar as
plantas no Ecocentro Municipal até 07 de abril de 2023.

A entrega de árvores funcionará no Ecocentro Municipal
de Lousada (Rua Guerra Junqueiro, na freguesia de
Boim), no seguinte horário:
3.ª a 6.ª Feira: 10h - 12h e 14h - 18h30
Sábado: 10h - 12h e 14h - 16h30

As árvores são seres vivos de grande valor 
ambiental, social, e também económico! 
Conheça alguns dos seus benefícios, 
cientificamente comprovados:

• São habitat natural para dezenas de espécies
de animais, e também de outras plantas.

• Armazenam carbono, contribuindo para a 
diminuição dos efeitos das alterações climáticas.

• Contribuem para a melhoria da qualidade do ar.

• Retêm milhões de partículas e microrganismos
que podem ser prejudiciais à saúde.

• Contribuem grandemente para o controlo da
temperatura e humidade em áreas urbanas.

• Promovem a regulação da água no solo.

• Previnem a erosão dos solos.

• Aumentam a nossa capacidade de concentração
e trabalho, e diminuem a irritabilidade e o stress.

• Têm efeitos na diminuição da criminalidade urbana.

• Diminuem o stress nas crianças e adolescentes
em idade escolar.

• Promovem o lazer e a saúde social.
Por todos estes motivos, queremos que Lousada
seja um município mais verde, com mais qualidade
ambiental, e onde as pessoas se sintam melhor.

Mais informações em:
biolousada@cm-lousada.pt

T 255 820 500 (Divisão de Ambiente)



QUEM PODE PARTICIPAR? 

Podem participar no programa PlantarLousada… No seu
quintal! pessoas individuais ou coletivas que verifiquem
cumulativamente as seguintes condições:

• Cidadãos maiores de 18 anos residentes no Município
de Lousada ou entidades (empresas, coletividades, escolas,
grupos de escuteiros, etc.) com domicílio fiscal no Município
de Lousada.

• Que detenham legítimos direitos de propriedade ou de
gestão sobre os terrenos a plantar, que podem ser quintais,
jardins, parcelas agrícolas ou florestais, ou outros.

• Que salvaguardem os direitos e autorizações legais para
a plantação, quando aplicável (ex. RJAAR), sendo estes da
sua exclusiva responsabilidade.

• Que instalem as árvores no município de Lousada.

• Que garantam, sob compromisso de honra, o cuidado
e manutenção das árvores após a sua plantação.

QUE DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS? 

• Até 15 árvores, bastará preencher e enviar o 
formulário por email. Se desejar, pode enviar 
fotografias do quintal para que a equipa técnica 
possa verificar a adequação das espécies.

• De 16 a 50 árvores, deverá preencher e enviar o
formulário, obrigatoriamente acompanhado de 
fotografias e de informação cartográfica 
sobre a área a plantar (mapa da área, ficheiros 
shapefile ou Google Earth).

• Mais de 50 árvores, pedidos sob consulta. Deverá
contactar-nos e os pedidos serão analisados 
caso a caso.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. 

• O processo de candidatura não tem qualquer 
custo para os participantes.

• As árvores e arbustos a atribuir serão totalmente
gratuitas.

• Cada pessoa/entidade participante apenas pode
submeter um único pedido, pois apenas será 
aprovado no máximo um pedido por 
morada/local de plantação.

• Os candidatos poderão receber algum apoio 
técnico na decisão das árvores a instalar, 
se solicitado atempadamente. Não será atribuído 
apoio para a ação de plantação propriamente dita, 
em áreas privadas.

• As árvores devem ser obrigatoriamente plantadas
no Município de Lousada, na morada indicada em 
sede de candidatura.

• Em caso de dúvidas contacte

Setor de Conservação da Natureza 
e Educação Ambiental

Divisão de Ambiente
Câmara Municipal de Lousada

Telefone: 255820500 (Divisão de Ambiente)
Email: biolousada@cm-lousada.pt

COMO FAZER? 

Para participar, e candidatar-se a receber árvores e 
arbustos para plantar, deverá seguir os seguintes passos:

1. Informar-se sobre as árvores disponíveis e adequadas
para a sua propriedade, selecionando as espécies
pretendidas da tabela disponível em
https://www.cm-lousada.pt/p/plantarlousadaquintal
2. Preencher o formulário de candidatura, disponível em
https://www.cm-lousada.pt/p/plantarlousadaquintal,
onde deverá identificar-se e descrever a sua propriedade,
e enviá-lo para o email biolousada@cm-lousada.pt até ao
dia 24 de março de 2023 com o assunto ‘PlantarLousada no
Quintal’, juntando todos os elementos necessários para a
apreciação do pedido. Nos dias seguintes receberá um 
email confirmando a receção do seu pedido.
3. Caso o seu pedido seja aprovado, irá ser novamente
contactado, por email, para levantar as árvores atribuídas
no EcoCentro de Lousada.
4. Aquando do levantamento das árvores e arbustos deverá
entregar a declaração de compromisso, também disponível
em https://www.cm-lousada.pt/p/plantarlousadaquintal,
devidamente preenchida e assinada, e receber uma breve
formação para assegurar a correta plantação das árvores.
5. Deverá garantir a plantação das árvores até 15 de abril
de 2023.
6. Após a plantação, pode enviar-nos fotografias das
suas árvores para o email biolousada@cm-lousada.pt
e/ou partilhando nas redes sociais com o hashtag
#PlantarLousada.
7. No futuro poderá ser contactado para que a equipa
de projeto verifique o estado das plantações efetuadas.


