
Compreender o nosso território é considerar a presença do 

homem e o seu poder de transformação da natureza perante as 

suas necessidades e o seu bem-estar. A dinâmica de interação 

estabelecida entre a ação humana e a natureza foi-se 

concretizando ao longo dos tempos no território, numa cuidada 

implantação dos aglomerados rurais num vasto território 

agrícola, modelado num mosaico agroflorestal, harmonioso e 

singular, mas que hoje se encontra ameaçado por um acelerado 

e intenso processo de transformação agrícola. 

Num contexto agrícola intensivo e altamente tecnológico, 

constata-se que o papel da floresta no ecossistema agrícola 

tradicional está ultrapassado e tem vindo sucessivamente a ser 

depreciado e reduzido na sua dimensão afetiva e efetiva. 

Todavia, e como refere Carlos Fiolhais “Não há cultura sem 

livros, não há livros sem papel e não há papel sem árvores. A 

floresta e a cultura podem caminhar a par, sendo naturalmente 

preciso que a silvicultura seja sustentável. A chave será sempre 

plantar e cuidar” ,  devemo-nos empenhar em desenvolver modelos 

agroflorestais sustentáveis, nos quais o ecossistema florestal 

deve recuperar a sua dimensão reguladora da água, do solo e da 

proteção dos ventos, entre outros, e retomar o seu papel 

inalienável de parceiro ativo no sistema agrícola moderno. 

Concomitantemente, assume crescente relevância a sua 

imprescindível ação no combate às alterações climáticas e na 

regulação do clima. Estas emergências climáticas invocam a 

humanidade a refletir sobre esta problemática e a encontrar 

caminhos de mudança.

O projeto “Viver com a Sombra das Árvores”, procura construir 

uma narrativa para a mudança de mentalidades e 

comportamentos, através de um programa de sensibilização 

dirigido a toda a comunidade Vila-condense, no sentido de a 

despertar e a tornar mais consciente para a importância dos 

ecossistemas florestais na sua vida pessoal e coletiva. Assim, 

num processo de diálogo e de partilha em seio escolar e/ou 

familiar desafiamos os munícipes a participarem na iniciativa 

“Seleção de Palavras que retratam a importância da árvore e da 

floresta na vida das comunidades”.

A iniciativa decorre até ao dia 28 de fevereiro de 2022, de 

acordo com o regulamento em anexo.

A sua divulgação terá lugar no Dia Internacional das Florestas, 

dia 21 de março, nos meios de divulgação da Câmara Municipal 

e junto dos meios da imprensa local.

VIVER COM A SOMBRA DAS ÁRVORES

1

Fiolhais (2021), Florestas.pt. https://florestas.pt/comentarios/a-floresta-e-a-cultura-por-carlos-fiolhais/. Portal 
consultado em 29 de dezembro de 2021.

1



Regulamento
Apresentação do Projeto e Objetivo da Iniciativa

O projeto “Viver com a Sombra das Árvores” pretende despertar na comunidade local a consciência para 

importância dos ecossistemas florestais na vida coletiva, um património que deve ser valorizado e preservado pelas 

diversas funções e serviços que fornece à sociedade, em particular as funções de produção, de regulação, culturais 

e de suporte. Estas funções são hoje reconhecidas como essenciais para mitigar os efeitos das alterações climáticas, 

um dos grandes desafios que a humanidade enfrenta atualmente.

A iniciativa “Seleção de Palavras que retratam a importância da árvore e da floresta na vida das comunidades” do 

projeto “Viver com a sombras das Árvores”, integra-se no âmbito da celebração do Dia Internacional das Florestas, 

dia 21 de março de 2022, e pretende despertar a consciência das pessoas para a importância dos ecossistemas 

florestais, num processo de diálogo e de partilha que decorrerá em contexto escolar e/ou familiar. O Dia 

Internacional das Florestas foi implementado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), no ano de 1971, com o objetivo de promover o culto ancestral da árvore e da floresta. Desta forma, 

evoca-se o respeito pela natureza e alimentam-se memórias e heranças da identidade coletiva dos povos, numa 

relação colaborativa da comunidade com a sua paisagem.

Apuramento das propostas
Recolha de propostas do público através do email: diainternacionaldasflorestas2022@cm-viladoconde.pt

i) Apenas se aceita uma proposta por cada e-mail recebido.

ii) A palavra selecionada, sempre que possível, deve ser acompanhada de uma pequena explicação.

O lançamento da iniciativa terá lugar no dia 12 de janeiro de 2022 e encerrará no dia 28 de fevereiro do

mesmo ano.

Divulgação
Dia Internacional das Florestas, dia 21 de março de 2022 

Será elaborado um painel informativo com as palavras escolhidas pela comunidade que retratam a importância da 

Árvore e das Florestas para a Humanidade e para a preservação do nosso Planeta, acompanhado de uma breve 

reflexão sobre os resultados. A sua divulgação terá lugar no Dia Internacional das Florestas, 21 de março, através dos 

instrumentos de divulgação da Câmara Municipal e ainda junto dos meios de comunicação locais.

Convite à Participação
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, Vítor Costa, convida a população a participar nesta iniciativa, 

através do envio de sugestões de palavras que expressem a importância da árvore e da floresta na vida das 

comunidades.

Participe!

VILA DO CONDE
CÂMARA MUNICIPAL



Ficha de Inscrição

Nome

VILA DO CONDE
CÂMARA MUNICIPAL

Morada

Código Postal Localidade

Telemóvel

E-mail

Palavras / Explicação
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