


O NOSSO COMPROMISSO

500 000 árvores plantadas

Sequestro de pelo menos 150 000 toneladas de CO2 em 30 
anos

Cuidar de 20 fracções em custódia

Ser um Condómino do Planeta Terra
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É hoje reconhecido o papel fundamental que as 

florestas têm na conservação do solo, na regula-

ção do clima e do ciclo hidrológico, enquanto 

suporte de biodiversidade, sumidouro de CO2 e 

na produção de matérias-primas fundamentais à 

nossa vida quotidiana.

Em Portugal, grande parte da floresta natural de-

sapareceu ou está muito alterada, sendo já raras 

algumas das nossas árvores autóctones. Para tal 

tem contribuído a adopção de modelos silvíco-

las baseados na simplificação dos ecossistemas 

florestais, reduzindo-os a meros conjuntos de ár-

vores alinhadas da mesma espécie, grande parte 

das vezes exóticas de rápido crescimento.

A Quercus propõe um conjunto de acções que, 

para além da componente fundamental de con-

servação da biodiversidade, incluem a quantifi-

cação da capacidade de sequestro de CO2 dos 

novos bosques e daqueles que já se encontram 

em crescimento, constituindo mais um contribu-

to para reduzir o efeito de estufa e as alterações 

climáticas que lhe estão associadas.

Objectivos

O presente projecto, de carácter demonstrativo, 

tem por objectivo global conservar, criar e cui-

dar de bosques com espécies autóctones, poten-

ciando as diversas valências que estes encerram, 

através de acções de manutenção e recuperação 

da floresta original. Como objectivos específicos 

destacam-se:

Reproduzir árvores e arbustos autóctones, 

nomeadamente algumas espécies raras ou 

ameaçadas de extinção que raramente são 

plantadas e o seu número na natureza é es-

casso;

•

Restabelecer o coberto arbóreo e arbusti-

vo autóctone em áreas públicas e privadas, 

através da plantação e do aproveitamento da 

regeneração natural;

Disponibilizar plantas autóctones produzi-

das em viveiro para utilização em projectos 

de carácter conservacionista;

Desenvolver uma componente de educação 

ambiental, designadamente através da cria-

ção de parques botânicos de espécies autóc-

tones em espaços públicos e privados;

Envolver entidades públicas e privadas no 

desenvolvimento do projecto através de ac-

ções que evidenciem a sua cultura de res-

ponsabilidade ambiental.

•

•

•

•
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Componentes do projecto

 1. Recolha de frutos/sementes de espécies 

autóctones.

 2. Produção de plantas autóctones em viveiro 

utilizando as sementes recolhidas.

 3. Criação de bosques constituídos por espé-

cies arbóreas e arbustivas autóctones.

 4. Aproveitamento da regeneração natural 

das espécies pretendidas, nomeadamente atra-

vés da transplantação das plantas a crescer de-

baixo da copa das árvores adultas.

 5. Conservação de bosques autóctones de re-

conhecido valor (carvalhais, zimbrais, pinhais, 

freixiais, vidoais, azereirais, azevinhais, entre 

outros).

 6. Realização de intervenções culturais (con-

trolo da vegetação arbustiva de baixo valor, poda 

e desbaste) em bosques autóctones para a pro-

moção do desenvolvimento do coberto arbóreo 

e prevenção contra incêndios florestais.

 7. Criação de parques botânicos de espécies 

autóctones.

 8. Disponibilização de plantas autóctones a 

entidades públicas e privadas.

 9. Divulgação e comunicação.

 10. Monitorização e avaliação das acções 

desenvolvidas.

Produção de árvores e arbustos

 Será preferencialmente utilizado o viveiro 

florestal da Sra. da Graça (CEASG), localizado 

no concelho do Sabugal, que está sob gestão do 

Instituto da Conservação da Natureza e da Bio-

diversidade (ICNB). Será estabelecido um proto-

colo com o ICNB para cedência de plantas para 

o projecto.

Locais de plantação

Será dada prioridade às propriedades que a 

Quercus já possui e onde os objectivos de ges-

tão envolvem acções de florestação, bem como 

aos Campos Escutistas propriedade do Corpo 

Nacional de Escutas. Serão também selecciona-

dos terrenos públicos (e.g. na Reserva Natural 

da Serra de Malcata) e privados (e.g. em S. Brás 

de Alportel, Lagos e baldios de Trás-os-Montes).

Acções de recolha de sementes, plantação e in-

tervenções culturais 

Serão organizados campos de plantação, de reco-

lha de sementes e para cuidar dos bosques autóc-

tones (e.g. aos fins-de-semana), nos quais poderão 

participar todos os cidadãos interessados. As inscri-

ções de voluntários serão feitas via internet.

Bosque na Serra de Monchique
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A plantação decorrerá entre o início de Outubro 

e o final de Março, a recolha de sementes du-

rante praticamente todo o ano e as intervenções 

culturais no Outono/Inverno.

Espécies a plantar

Elaborou-se uma lista de 56 espécies arbóreas 

e arbustivas autóctones (ver Anexo) que se pre-

tendem produzir e utilizar, sendo parte delas 

raras ou ameaçadas de extinção, com vista à 

valorização das nossas espécies e à conserva-

ção e recuperação da biodiversidade. No en-

tanto, nesta primeira época de plantação ape-

nas se dispõe de 18 espécies, entre as quais o 

azereiro cujo número de plantas em viveiro 

(22.372) possivelmente supera as existentes na 

Natureza.

Metas de execução do projecto

Em 2008 plantar 500.000 árvores e arbustos e 

produzir 1.000.000 de plantas.

Garantias de manutenção

Após os 5 anos do projecto, a Quercus conti-

nuará a cuidar destes espaços, os quais inte-

grarão a rede de reservas biológicas, mesmo 

nos casos em que haja contratualização com 

terrenos públicos e privados.

Metodologias a adoptar na criação de bosques

O controlo da vegetação arbustiva será manual 

(e.g. enxada, serra e cutelo) ou mecânica (e.g. 

motosserra de discos/roçadeira e corta-matos), 

sendo realizada apenas nas situações em que 

tal intervenção seja vantajosa para o desenvol-

vimento das jovens plantas.

A preparação do terreno para plantação será 

efectuada através da abertura manual de covas 

com enxadas e abertura mecanizada de covas 

com broca, evitando-se as grandes mobilizações 

de solo efectuadas com maquinaria pesada.

Sempre que possível a distribuição das plantas 

no terreno será irregular, escolhendo-se os me-

lhores locais de plantação, de forma a aumentar 

a sua sobrevivência e formar bosques que se as-

semelhem o mais possível aos obtidos por rege-

neração natural.

Carvalho-alvarinho
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Lista de espécies a reproduzir

Nome científico Nome vulgar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome científico Nome vulgar

Acer monspessulanum * Zêlha Prunus mahaleb * Cerejeira-de-Santa-Lúcia

Acer pseudoplatanus Plátano-bastardo Prunus padus spp. padus Pado-do-Alvão

Alnus glutinosa * Amieiro
Prunus lusitanica ssp. 
lusitanica *

Azereiro

Arbutus unedo Medronheiro Pyrus bourgaeana Pereira-brava

Betula celtiberica * Vidoeiro Quercus coccifera Carrasco

Buxus sempervirens Buxo Quercus rivas-martinezii Carrasco-da-Arrábida

Castanea sativa * Castanheiro Quercus rotundifolia * Azinheira

Celtis australis Lodão-bastardo Quercus suber * Sobreiro

Corylus avellana Aveleira Quercus robur Carvalho-alvarinho

Crataegus monogyna Pilriteiro Quercus pyrenaica * Carvalho-negral

Frangula alnus Amieiro-negro Quercus canariensis Carvalho-de-Monchique

Fraxinus angustifolia * Freixo
Quercus faginea ssp. 
faginea

Carvalho-cerquinho

Ilex aquifolium Azevinho
Quercus faginea ssp. 
broteroi

Carvalho-cerquinho

Juniperus communis Zimbro Quercus lusitanica Carvalho-anão

Juniperus oxycedrus Oxicedro Rosmarinus officinalis Alecrim

Juniperus turbinata  ssp. 
turbinata

 Sabina-da-praia Rhamnus alaternus Aderno-bastardo

Laurus nobilis * Loureiro
Rhododendron ponticum 
ssp. baeticum

Adelfeira

Myrica faya Samouco Salix atrocinerea * Borrazeira-preta

Myrtus communis Murta Salix salviifolia Borrazeira-branca

Phillyrea angustifolia Lentisco Salix alba Salgueiro-branco

Phillyrea latifolia Aderno Salix fragilis Salgueiro-fágil

Pinus sylvestris * Pinheiro-silvestre Sambucus nigra * Sabugueiro

Pinus pinea * Pinheiro-manso Sorbus aucuparia * Tramazeira

Pistacia lentiscus Aroeira Sorbus torminalis “Sorveira”

Pistacia terebinthus Cornalheira Sorbus latifolia * Mostajeiro

Populus nigra Choupo-negro Taxus baccata Teixo

Prunus spinosa Abrunheiro-bravo Ulmus minor Ulmeiro

Prunus avium * Cerejeira Viburnum tinus ssp. tinus Folhado

* Espécies disponíveis para a primeira época de plantação.
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VANTAGENS 
PARA OS PARCEIROS

Reconhecimento do valor económico da 
Biodiversidade e dos ecossistemas na missão e 
valores da empresa;
Apoio a acções concretas de parceria para 
a gestão de áreas de especial interesse para 
a preservação da Biodiversidade, visando 
compensar os impactos negativos inevitáveis à 
escala da empresa;
Adopção de uma política de comunicação que 
dê visibilidade ao contributo da empresa para a 
conservação da Biodiversidade e compensação 
ambiental;
Adopção de uma acção pró-activa junto de 
fornecedores e subcontratados no sentido 
de garantir que as práticas das suas cadeias 
de abastecimento são compatíveis com 
o compromisso da empresa para com a 
Biodiversidade;
Reconhecimento público pela comunidade da 
contribuição da empresa para a conservação da 
diversidade biológica;
Ligação dos diferentes projectos às autarquias, 
escolas e universidades;
Apoio a projectos de investigação e promoção 
de acções de voluntariado destinadas aos 
colaboradores da empresa;
Desenho e implementação de uma ampla 
campanha de comunicação a nível nacional, 
nomeadamente spots televisivos e comunicação 
na imprensa escrita; 
Colocação de placas de sinalização nos locais 
de intervenção com o logótipo da empresa, 
divulgação do projecto nos sites Quercus e 
distribuição de folhetos no hipermercados com a 
campanha;
Inclusão de resultados do projecto nos relatórios 
de sustentabilidade.

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Bosque na Serra da Estrela

Parceiros a contactar

Pantone 021 Pantone Black

Localização das Intervenções

Campos de Plantação

Campos de Cuidar


