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Quem sou e quem representoCre.Porto: rede informal de colaboração para aumentar a eficácia das ações de educação-ação para a sustentabilidadeNa UCP faço investigação-ação na área dos estudos ambientais: implementação de projetos que deixam marcaVenho falar do projeto das 100.000 árvoresÉ UM PROJETO DE REGENERAÇÃO DE FLORESTAS URBANAS NA AMP, com espécies nativas da região (mais adaptadas)
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Floresta urbana (nativa) 

Área Metropolitana do Porto 
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A AMP é o conjunto de 16 municípios…Floresta urbana é o conjunto de todos os bosques, parques e outras áreas verdes na proximidade de uma área urbana
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Vantagens das florestas urbanas:Infraestruturas verdes – qualidade do arAs árvores absorvem dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido nitroso, etc…As árvores e arbustos em Filadélfia remover 971 toneladas de poluição do ar/ano (com um valor para a sociedade de 4 M€)Uma árvore adulta absorve 50 a 100 kg de partículas do ar/anoInfraestruturas verdes – regulação da águaA plantação de árvores é 3-6 vezes mais eficiente na regulação das águas das chuvas por cada 800 euros de investimento (em comparação com os métodos convencionais).A plantação de árvores reduz 2 a 7% a escorrência de águas das chuvas.Uma árvore adulta pode armazenar 190 a 380 litros de água durante uma tempestade.many European European cities have established and conserved forests for protecting their drinking water resources Infraestruturas verdes – solo e qualidade da águaSuíça pouca 64 M€/ano usando água de lençóis de água de áreas florestais (NY faz o mesmo…)As árvores dispersam a água para o solo, onde as bactérias e outros microrganismos filtram impurezas. Reduz o escoamento e a quantidade de sedimentos, poluentes a matéria orgânica que chega aos cursos de água.Infraestruturas verdes – benefícios económicosO beneficio anual de uma árvore adulta é de cerca de 85 eurosAs árvores em NY retribuem 5.6 dólares de benefícios por cada dólar investido.Saúde PúblicaProvado o seu efeito positivo em crianças com défice de atenção (quanto mais verde o ambiente menos sintomas apresenta) /o efeito de um passeio numa área verde é equivalente ao pico do efeito de medicamentos.Alunos do secundário com vistas de árvores tem maior pontuação em testes de atenção.Ao filtrar o ar as árvores reduzem as condições que causam asma e outros problemas respiratórios.Residentes em áreas com florestas urbanas são 3X mais ativos fisicamente e 40% menos propícios a sobrepeso.Aumenta a produtividade no trabalho (sem vistas verdes tem 23% mais dias de doença)Níveis menores de ansiedade e tristeza.Reduz o stress nas crianças. Redução do stress em adultos (em 5 minutos!)Maior bem estar mental (maior do que exercício físico feito indoors: mais energia, mais revitalização…)Redução de até 50% do ruído. Absorvem os ruídos de alta frequência, que são os que mais perturbam as pessoas.Offering environments for exercise and reducing stress (redução 87% para stress; 52% dores de cabeça)trees provide shadow and fresh air, important when the future is likely to bring more heat waves to many European regions. EconomiaUrban woodlands and other parts of the urban forest are the most popular outdoor recreation environments in Europeattract several thousands of visits per hectare per yearThe generally positive impact of nearby forests and green areas on house prices has become documentedCaptação de carbonoSequestro de carbono: 1 árvore = 200 kg CO2 (média de 40 anos)Uso de energiaO efeito refrescante de uma árvore é o equivalente a 10 ares condicionados a operar 20 horas por diaComunidadeBiodiversidade(um bosque nativo dominado por carvalhos tem 30-35 espécies de aves nidificantes vs. 13 no eucaliptal)Cerca de 45% das espécies portuguesas de mamiferos, aves, anfibios e répteis e borboletas estão associadas a ecossistemas florestaisQualidade paisagística(as árvores mudam de cor ao longo do ano, decoração de exteriores  )
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Temos tentado fazer árvores… mas não é o mesmo 
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Isto é o que queremos
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Isto é o que temosPouca qualidade paisagísticaForte erosão do soloMaior risco de incêndioEspaços pouco acolhedores para biodiversidade e pessoasNa AMP 40% da área total é florestal (alguns municipios é de 60%); mais de 90% é monocultura de eucalipto e pinheiro bravo.70% monocultura eucalipto/ 20% pinheiro-bravo. Cerca de 6-8% folhosas nativas(o eucalipto foi introduzido nos anos 50 e campanhas de reflorestação com pinheiro bravo na época anterior)Nos últimos 10 anos em média arderam na AMP 4.800 ha de área florestal por ano = 138 X Parque Biológico de Gaia
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Por isso desenhamos este projeto colaborativo para renaturalizar áreas/bolsas de florestas urbanasA nossa meta é reflorestar e manter 100.000 árvores nativas na AMP (5 anos)Plantar, cuidar, eliminar espécies invasoras… apoiar a regeneração natural.





Arouca 
Gondomar 
Maia 
Matosinhos 
Oliveira de Azeméis 
Porto 
Póvoa de Varzim 
S. João da Madeira 
Santo Tirso 
Trofa 
Vale de Cambra 
Valongo 
Vila do Conde 
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Onde?11 municipios / 21 parcelas em rios, montes, parques…
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Uma das árvores plantadas: pilriteiro(usado na medicina para tratar insuficiências cardiacas)Contém muitos antioxidantes (extratos das folhas e das flores)Frutos comestíveis
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5 equipas de sapadorestaxa de sobrevivência: 95% maio / 50% após o verão



17.500 novas árvores 

2.900 voluntários 

9.000 horas voluntariado 

www.embaixadadafloresta.blogspot.com 

5.000 infestantes menos 

50.000 sementes 

re
su

lta
do

s 

Apresentador
Notas de apresentação




26 de janeiro 2013 | Plantação | Sardoeira | Trofa | 09h30-13h00  
26 de janeiro 2013 | Plantação | Serra das Banjas e Santa Iria | Gondomar | 09h30-13h00  
26 de janeiro 2013 | Plantação | Serra de Santa Justa | Valongo | 09h30-13h00  
2 de fevereiro 2013 | Plantação | Monte da Paradela | Trofa | 09h30-13h00  
2 de fevereiro 2013 | Limpeza | Serra de Santa Justa | Valongo | 09h30-13h00 
9 de fevereiro 2013 | Plantação | Monte Padrão | Santo Tirso | 09h30-13h00 Nesta manhã  
9 de fevereiro 2013 | Plantação | Santa Eufémia | Vila do Conde | 09h30-13h00  
16 de fevereiro 2013 | Plantação | Serra de Santa Justa | Valongo | 09h30-13h00 
20 de fevereiro 2013 | Tertúlia| Biodiversidade em Portugal | Nuno Sequeira | 18h30- 
19h30  
23 de fevereiro 2013 | Plantação | Monte Padrão | Santo Tirso | 09h30-13h00 
23 de fevereiro 2013 | Plantação | Sardoeira | Trofa | 09h30-13h00 
2 de março 2013 | Plantação e manutenção | Serra de Santa Justa | Valongo | 09h30-13h00  
2 de março 2013 | Plantação | Serra das Flores e Banjas | Gondomar | 09h30-13h00  
9 de março 2013 | Plantação | Margens do Rio Leça | Valongo | 09h30-13h00  
16 de março 2013 | Plantação | Viveiros da Granja | Arouca | 10h00-17h00 (em 
confirmação)  
23 de março | Eliminação de infestantes | Serra de Santa Justa | Valongo | 09h30-13h00 
23 de março 2013 | Manutenção | Trofa | 09h30-13h00 
5 de abril 2013 | Viagem ao interior de uma árvore | Porto | 21h00-22h30 
13 de abril 2013 | Manutenção | Monte Padrão | Santo Tirso | 09h30-13h00 
20 de abril 2013 | As árvores nos dias dos nossos antepassados| Cividade de Terroso | 
Póvoa de Varzim | 14h30-17h00 
2 de maio 2013 | Tertúlias| Valorização do território e das florestas | Helena Freitas 
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Algumas árvores até já dão sombra 



www.embaixadadafloresta.blogspot.com 
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