
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 paisagem não é 

inalterável, ela é gerida e transformada todos os dias. 

Esta dinâmica de interação estabelecida entre a ação humana e 

a natureza deve ser sustentável e harmoniosa, protegendo 

importantes elementos da paisagem, fundamentais para a 

salvaguarda dos recursos naturais, da atividade rural e da 

qualidade de vida.

A chave será proteger e promover o património natural, todos os 

redutos de Biodiversidade, os habitats naturais e seminaturais, 

as áreas florestais, bosquetes, orlas, sebes, zonas ripícolas, 

charcos, muros de pedra, zonas de mato, entre outras estruturas 

naturais.

Estes elementos da paisagem proporcionam abrigo, local de 

invernação, alimentação de inúmeras espécies auxiliares na 

agricultura. Asseguram a regulação da humidade, da 

temperatura, são sumidouros de carbono, promovem o aumento 

do teor de matéria orgânica do solo e a diversificação da 

paisagem, contribuindo para a ação no combate às alterações 

climáticas e na salvaguardada da Biodiversidade. 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 e todos aqueles que gostam 

do concelho de Vila do Conde a participarem na 2.ª edição do 

Projeto “Viver com a Sombra das Árvores” com a iniciativa 

“Bosquetes”.

A iniciativa “Bosquetes” com início a 21 de março, Dia 

Internacional das Florestas decorrerá até ao dia 30 de abril de 

2023, de acordo com o regulamento em anexo.

A sua divulgação terá lugar no Dia Internacional da 

Biodiversidade, dia 22 de maio, nos meios de divulgação da 

Câmara Municipal e junto dos meios da imprensa local.
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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. Funções estas, 

que são hoje reconhecidas como essenciais para mitigar os efeitos das alterações climáticas e da perda de Biodiversidade, 

dois grandes desafios que a humanidade hoje enfrenta.

Este ano, no âmbito do projeto “Viver com a Sombra das Árvores” lançamos a iniciativa “Bosquetes” no Dia Internacional das 

Florestas, dia 21 de março/23, uma iniciativa que desafia a comunidade local e todos aqueles que gostam de Vila do Conde, 

na identificação de Bosquetes de plantas autóctones1 por todo o concelho. Trata-se de uma iniciativa que visa fomentar, 

num processo de diálogo e de partilha em seio escolar e/ou familiar, a literacia ao nível da biodiversidade e do capital 

natural, potenciar o seu estado de conservação, reforçar as infraestruturas verdes e as conetividades ecológicas. São 

inúmeros os benefícios que estas áreas ecológicas e elementos da paisagem demandam nos recursos naturais, nas culturas 

agrícolas e florestais e na qualidade de vida das comunidades.

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

(FAO) no ano de 1971, um culto ancestral da árvore e da floresta, que evoca o respeito pela natureza e alimenta memórias 

e heranças da nossa identidade, numa relação colaborativa da comunidade com a sua paisagem.

Projeto: “Viver com a Sombra das Árvores”

Iniciativa: Bosquetes

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

  Identificação do Bosquete: nome da(s) espécie(s), registo fotográfico, data de registo, localização   

  (local, freguesia e coordenadas), autoria do trabalho.

A iniciativa “Bosquetes” com início a 21 de março, Dia Internacional das Florestas decorrerá até ao dia 30 de abril de 2023.

Divulgação
Dia Internacional da Biodiversidade, dia 22 de maio de 2023 

Será elaborado um painel informativo com os Bosquetes que foram identificados no concelho de Vila do Conde 

acompanhado de uma breve reflexão sobre estes elementos da paisagem. 

A sua divulgação terá lugar no Dia Internacional da Biodiversidade, 22 de maio, nos meios de divulgação da Câmara 

Municipal e junto dos meios da imprensa local.

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

da identificação de Bosquetes de espécies autóctones por todo o concelho.

Participe!

VILA DO CONDE
CÂMARA MUNICIPAL

1 Bosquetes de plantas autóctones todos os maciços de árvores e arbustos, sebes vivas arbóreo-arbustivas e árvores isoladas, originárias do nosso território,

inseridos na paisagem agro-florestal, como é o caso dos loureiros, sabugueiro, sobreiros, azereiros, carvalhos, castanheiros, etc.


