PRESS RELEASE
Candidaturas abertas para a Árvore do Ano 2021!
Lisboa, 22 de Setembro de 2020 – Já estão abertas as candidaturas para o Concurso da Árvore
Portuguesa que irá representar o país no Concurso Europeu da Árvore do Ano 2021.
O propósito do Concurso Árvore do Ano é destacar a importância das árvores antigas na
herança cultural e natural. Ao contrário de outros concursos, a Árvore Europeia do Ano não se
foca apenas na beleza, no tamanho ou na idade da árvore, mas sim na sua história e relações
com as pessoas. Procuramos árvores que se tornaram parte de uma comunidade maior.
A Árvore Europeia do Ano é uma final constituída pelos vencedores dos diferentes Concursos
Nacionais.
Todos os anos a votação para a Árvore Europeia do Ano é organizada pela Environmental
Partnership Association (EPA), e a UNAC – União da Floresta Mediterrânica é a organizadora do
concurso nacional, que habilita a árvore portuguesa vencedora a concorrer à votação para a
Árvore Europeia do Ano.
O CONCURSO EM PORTUGAL
A Concurso para Árvore Portuguesa 2021 é aberto à participação de qualquer entidade ou
particular - pode consultar as regras e fases detalhadamente no regulamento. Entre as árvores
que se candidatam, um júri procede à seleção de 10 árvores que posteriormente ficam
disponíveis para votação nacional no portal dedicado ao concurso em Portugal. A árvore com
mais votos irá representar Portugal na edição europeia do Concurso European Tree of the
Year.
1ª Fase

•Apresentação de candidaturas

2ª Fase

•Seleção dos candidatos portugueses

3ª Fase

•Votação dos candidatos portugueses

4ª Fase

•Anúncio do vencedor

5ª Fase

•Concurso Europeu

Aproveite este tempo para candidatar a árvore que lhe transmite uma história. Participe!
Anexos: Regulamento e Enquadramento do concurso

Para mais informações contacte: UNAC - União da Floresta Mediterrânica | Leonor Serzedelo |
Tel.: 21 710 00 14 | arvoredoano.portugal@gmail.com

NOTAS PARA OS EDITORES
A UNAC – União da Floresta Mediterrânica representa os interesses dos produtores florestais
do espaço mediterrânico português junto das instituições nacionais e europeias. Acompanha e
analisa todos os processos e iniciativas com relevância e interesse para os seus associados,
como é o caso das políticas rurais, florestais, ambientais e fiscais. Através da UNAC, as
organizações de produtores florestais do espaço mediterrânico definem posições comuns
sobre temas estratégicos e transversais, desenvolvendo contributos e participações válidas,
construtivas e tecnicamente fundamentadas. Tem uma área territorial de influência de dois
milhões de hectares. | www.unac.pt
A Associação de Parceria Ambiental (EPA) é uma organização ambiental líder estabelecida há
25 anos na Europa Central e Oriental. Com uma equipa de 80 colaboradores, a EPA atua em 6
países através dos seus membros na Bulgária, República Tcheca, Hungria, Polónia, Romênia e
Eslováquia. A EPA possui uma experiência de 25 anos na coordenação de projetos e atividades
de transporte orientadas para a mudança de mentalidades das pessoas para proteger e
melhorar o meio ambiente. www.environmentalpartnership.org A Árvore Europeia do Ano é
um concurso que destaca a importância das árvores no património natural e cultural da
Europa e nos serviços do ecossistema. O concurso não procura apenas a árvore mais bonita
esteticamente, mas sim uma árvore com uma história, uma árvore enraizada nas vidas e no
trabalho das pessoas e da comunidade que a rodeia. | www.treeoftheyear.org

