
 
          Grupo na Assembleia Municipal de Almada 

 
 

MOÇÃO 
 

Em defesa da Floresta Autóctone 
 

Celebrou-se, no passado dia 23 de novembro, o Dia da Floresta Autóctone.  
 
Este dia foi criado para assinalar a importância da conservação das florestas 
naturais como uma fonte de oxigénio e como elementos fundamentais na 
conservação da Natureza, na proteção dos solos, dos recursos hídricos e da 
biodiversidade.  
 
A data de 23 de novembro pretende ser uma alternativa a 21 de março, Dia 
Mundial da Floresta, uma vez que esta altura do ano é mais adequada do que a 
Primavera para a sementeira ou plantação de árvores em Portugal e nos países 
do Sul da Europa.  
 
Este ano, devido às contingências associadas à pandemia que vivemos, tem 
havido várias restrições e não tem sido possível assinalar devidamente várias 
datas simbólicas, como aconteceu com as duas datas acima referidas.  
 
Mas o concelho de Almada recebeu uma boa notícia, durante o mês de 
novembro com a aprovação da sua candidatura ao Programa Floresta Comum 
2020/2021 que garante a atribuição de perto de 4.500 plantas (entre 
medronheiros, pinheiros mansos e bravos, loureiros, carvalhos, carrascos, etc.) 
que servirão para recuperar espaços verdes e enriquecer ou adensar zonas 
florestais. 
  
Apesar das restrições já mencionadas, espera-se que os almadenses se possam 
juntar em ações de plantação e recuperação que possam envolver voluntários, 
respeitando, obviamente as orientações de segurança da Direção Geral de 
Saúde.  
 
Neste âmbito, espera-se também que estes mais de quatro mil exemplares, 
venham também a contribuir para a conclusão do projeto “Sextas Feiras pelo 
Futuro – Mãos à Obra” que prevê a plantação de um total de 25.000 árvores e 
plantas no nosso concelho.   
 
Mesmo não sendo as condições ideais, é importante que todos procuremos 
construir uma Almada mais Ecológica e Sustentável.   
 
Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em sessão ordinária em 17 
de dezembro de 2020, delibera: 
 
 



 
          Grupo na Assembleia Municipal de Almada 

 
1- Saudar o dia 23 de novembro e todas as ações de defesa e preservação 

da Floresta Autóctone; 
 

2- Manifestar o seu regozijo pela aprovação da candidatura de Almada ao 
programa Floresta Comum 2020/2021;  
 

3- Apelar à comunidade para que se envolva na defesa da nossa floresta e 
Espaços Verdes, no seu dia a dia, e que participe, sempre que possível, 
nas ações de plantação promovidas pelo Município sempre no respeito 
escrupuloso das normas de segurança que vierem a ser definidas no 
âmbito do combate à pandemia da covid-19. 

 
 
Almada, 17 de dezembro de 2020 
 
 
 
 
 

O Grupo Municipal do PSD 

 


