
O QUE É? 

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.

Este ano, com a campanha PlantarLousada no Natal…
Uma árvore para si!, todos podem continuar a plantar.
Com a sua ajuda, este Natal será mais sustentável, 
pois as suas compras ajudarão o ambiente!

Os estabelecimentos comerciais de Lousada foram
convidados para esta causa ambiental e prontamente
aceitaram o repto. Assim, de 1 a 31 de Dezembro 2022, 
nos estabelecimentos aderentes, por cada compra
superior a 35€, receberá um voucher que poderá 
trocar por uma árvore nativa para plantar!

COMO FUNCIONA A INICIATIVA? 

De 1 a 31 de dezembro 2022, sempre que fizer uma
compra superior a 35€ nos estabelecimentos 
comerciais aderentes a esta campanha, receberá
um voucher para levantar uma árvore.

Deverá levantar a sua árvore no Ecocentro Municipal
entre 02 de dezembro de 2022 e 07 de janeiro de
2023, mediante apresentação do voucher. 
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

Posteriormente, poderá plantar a sua árvore no seu
quintal ou terreno, ou juntar-se a uma das plantações 
do programa PlantarLousada 
(ver agenda de plantações em 
www.cm-lousada.pt/plantarlousada).

As árvores serão oferecidas gratuitamente a cada 
cliente que apresentar um voucher no Ecocentro, 
até a um limite de quinze vouchers por morada/
agregado familiar.

Se desejar mais do que quinze árvores, deverá 
submeter o seu pedido através da campanha 
Plantar Lousada… No seu quintal!. 
Conheça todas as condições dessa campanha
em www.cm-lousada.pt/p/plantarlousadaquintal

A oferta de árvores está limitada ao stock existente.

Em caso de dúvidas contacte:
Setor da Conservação da Natureza e

Educação Ambiental • Divisão de Ambiente
Câmara Municipal de Lousada

T 255 820 500 (Divisão de Ambiente)
biolousada@cm-lousada.pt




