Floresta autóctone Portuguesa
Data: 22 e 23 de Novembro 2010
Local: Fórum Vallis Longus, Valongo

O Projecto Jovens Ambiente e Cidadania na Região Norte - Programa Florestas, em parceria com a
Câmara Municipal de Valongo organizaram uma exposição para assinar o dia da Floresta Autóctone. O
Fórum Vallis Longus, em Valongo, foi o palco que recebeu, nos dias 22 e 23 de Novembro, a exposição e
as conversas sobre Florestas, com a temática centrada na floresta e na biodiversidade, onde foi possível
aprender um pouco mais sobre estas questões e perceber o papel que têm os diferentes organismos.
Na exposição estiveram representadas com expositores diversas entidades, tais como a Quercus
(Projecto Green Cork e Montado de Sobrados); a apicultora Carla Carmo, de Santo Tirso; o CIBIO
(Projecto Charcos com Vida); a Câmara Municipal de Valongo (Serras de Valongo – Serras de Santa Justa
e Pias e oficina de germinação de sementes); a Forestis (Floresta Portuguesa e multifuncionalidade da
fileira de Pinho); o SEPNA da GNR (SOS Ambiente e Território); o GIPS da GNR e os Ecoclubes e o
Programa das Florestas com a exposição: “a minha, a tua a nossa floresta”, sendo que todas elas
apresentaram os seus projectos/produtos e tiveram a oportunidade de contactar directamente com os
visitantes.

Para além deste carácter expositivo, durante a tarde de segunda-feira houve espaço para debate e
conversas informais sobre floresta, momentos dinamizados por oradores especialistas: Elizabete
Marchante (http://www1.ci.uc.pt/invasoras/), Helena Santos e Ana Teresa Pinto (FAPAS www.fapas.pt/).

Na terça-feira de manhã foi a vez de assinalar-se o dia da Floresta Autóctone com uma acção de
reflorestação na Serra de Santa Justa, onde 46 alunos do 4.º ano da escola EB 1/JI da Ilha plantaram
centenas de árvores, num terreno junto ao Corredor Ecológico alvo de um incêndio no Verão anterior. A
tarde foi preenchida com conversas, onde diferentes agentes que trabalham a temática explicaram o seu
papel: Eng.º Manuel Rainha (Autoridade Florestal Nacional - www.afn.min-agricultura.pt/) falou sobre
Papel do Estado, Doutor José Teixeira (CIBIO – www.cibio.up.pt/) debruçou-se sobre o Papel da

investigação, o papel da autoridade foi abordado por um representante do SEPNA, o Eng. Jorge Cunha
(FORESTIS - www.forestis.pt) abordou o Papel das associações e Carla Carmo sobre o papel de agentes
da floresta – apicultor.

Durante os dos dois dias da exposição, os presentes também puderam aprender mais sobre estes temas,
mas de uma forma mais dinâmica e divertida, através da presença do Teatro Elástico, com uma peça de
teatro de sensibilização ambiental – almofada de sementes.

Avaliação
A avaliação de todo evento foi bastante positiva, não só pelos cerca de 194 participantes (dos quais 40
participaram nos dois dias) que visitaram o espaço e participaram nas conversas, mas também pela
dinâmica estabelecida que favoreceu uma descontraída troca de experiências e ideias entre todos os
intervenientes, principalmente a sensibilização das camadas mais jovens para estas temáticas.
A repensar nas próximas edições será adaptar o formato destas conversas a um público mais jovem para
que possa ser também mais participado e envolvente!

Completou-se assim um ciclo de sensibilização de 2 anos na temática das florestas do projecto “Jovens,
ambiente e cidadania na Região Norte” ficando a certeza de uma missão cumprida e impulsionando-se o
seguimento de actividades nesta área! Sem esquecer que 2011 será o Ano Internacional das Florestas,
esteja atento, iniciativas nesta área não hão-de faltar…

Galeria
http://picasaweb.google.com/jovens.ambiente.cidadania/FLORESTA#
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ESPERAMOS QUE UMA PEQUENA SEMENTE TENHA GERMINADO EM CADA UM!
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