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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

O QUE É?

O Projeto PlantarLousada iniciou com o objetivo de plan-
tar 10 000 árvores no Município de Lousada, até 2018, 
melhorando a qualidade ambiental no concelho, e a qua-
lidade de vida dos munícipes. É uma iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal de Lousada, com o apoio da Asso-
ciação BioLiving.
Em 2016 e 2017 foram plantadas cerca de 4500 árvores, 
na sua maioria autóctones, com o apoio de mais de 700 
voluntários e 25 instituições que contribuíram com cerca 
de 3000 horas de trabalho solidário.
Agora, com a iniciativa Árvores Nativas Para Todos, a Câ-
mara Municipal de Lousada pretende disponibilizar árvo-
res nativas para apoiar projetos de conservação da natu-
reza, plantação ou reflorestação com espécies florestais 
nativas, implementados por pessoas individuais ou por 
grupos formais e não formais (ex. associações, escolas, 
escoteiros, movimentos cívicos), até ao limite das árvores 
disponíveis.

PORQUê?

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 ani-
mais, 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 po-
dem ser prejudiciais à saúde.
> Contribuem grandemente para o controlo da tempera-
tura e humidade em áreas urbanas.
> Promovem a regulação da água no solo.
> Previnem a erosão dos solos.
> Aumentam a nossa capacidade de concentração e tra-
balho, e diminuem a irritabilidade e o stress.
> Têm efeitos na diminuição da criminalidade urbana.
> Diminuem o stress nas crianças e adolescentes em ida-
de escolar.
> Promovem o lazer e a saúde social.
Por todos estes motivos, Lousada pretende contribuir 
para um País mais verde, com mais qualidade ambiental, 
e onde as pessoas se sintam melhor.

Organização:



QUEM PODE PARTICIPAR?

Podem participar no programa Árvores Nativas Para To-
dos pessoas individuais ou coletivas que verifiquem cumu-
lativamente as seguintes condições:
> Cidadãos maiores de 18 anos residentes em Portugal ou 
entidades (coletividades, escolas, grupos de escuteiros, 
etc.) com domicílio fiscal em Portugal. 
> Que detenham legítimos direitos de propriedade ou de 
gestão sobre os terrenos a plantar, que podem ser quin-
tais, 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 garantam, sob compromisso de honra, o cuidado e 
manutenção das árvores após a sua plantação.

COMO fAzER?

Para participar, os interessados em receber árvores flores-
tais para plantar deverão seguir os seguintes passos:
1. Informar-se sobre as árvores disponíveis em www.cm
-lousada.pt/pt/arvoresparatodos e selecionar as espé-
cies adequadas para a área a plantar. 
2. Preencher o formulário de candidatura, indicando as 
quantidades pretendidas, por espécie. Nos dias seguintes 
receberá um email confirmando a receção do seu pedido e/
ou apresentando os resultados da candidatura. 
3. Caso o seu pedido seja aprovado, deverá levantar as 
árvores atribuídas no Ecocentro Municipal de Lousada no 
máximo até 24 de fevereiro de 2018.
4. 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 #PlantarLou-
sada.
5. No futuro poderá ser contactado para que a equipa de 
projeto verifique o estado das plantações efetuadas.

OUTRAS INfORMAÇõES RELEvANTES.

> O processo de candidatura não tem qualquer custo para 
os participantes.
> As árvores a atribuir serão totalmente gratuitas, cabendo, 
no entanto, ao requerente, a recolha e transporte das árvo-
res desde o Ecocentro Municipal de Lousada. 
> Cada pessoa/entidade participante apenas pode subme-
ter um único pedido de árvores.
> Os candidatos poderão receber algum apoio técnico na 
decisão das árvores a instalar, se solicitado atempada-
mente. 
> O Ecocentro Municipal de Lousada situa-se na Rua Guer-
ra Junqueiro, na freguesia de Boim, e funciona no seguin-
te horário: 2.ª Feira: 14h-18h30; 3.ª a 6.ª Feira: 10h-12h e 
14h-18h30; Sábado: 10h-12h e 14h-16h30. Coordenadas: 
41°16’1.70”N /  8°16’38.40”W
> 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 

https://goo.gl/forms/H6scjaygOaqbgJSk2

