
 

 

 

PRESS RELEASE 

O Carvalho Dunin foi eleito a Árvore Europeia do Ano 2022 

     Lisboa, 22 de março de 2022 – Após 3 anos de interregno, o prémio da Árvore Europeia de 2022, voltou a 
ser celebrado presencialmente em Bruxelas, num ano em que no pódio estiveram três carvalhos – dois 
carvalhos alvarinho e um sobreiro. A Sobreira Grande, de Vale Pereiro, representante de Portugal no 
concurso europeu ficou em 3º lugar com 70.563 votos, marcando presença no pódio, tal como já tinha 
acontecido nas edições de 2018 e 2019, com o Sobreiro Assobiador e a Azinheira secular do Monte do 
Barbeiro.   
  
O Carvalho Dunin, da Polónia, foi o grande vencedor desta edição com um máximo histórico de votos 
(179.317), seguido pelo Carvalho da Floresta do Banquete de Conxo, em Espanha, com 168.234 votos. O 
interesse gerado pelo concurso continua a aumentar, com o número total de votantes a atingir este ano 
769.212.   
 

CLASSIFICAÇÃO NOME PAÍS VOTOS 
1 O Carvalho Dunin Polónia 179.317 

2 Carvalho da Floresta do Banquete de Conxo Espanha 168.284 

3 A Sobreira Grande Portugal 70.563 

4 Castanheiro dos 100 cavalos Itália 46.275 

5 Guarda-chuva de High Tatras Eslováquia 37.872 

6 A Árvore inclinada de Kippford Reino Unido 30.761 

7 A Tília cantante República Checa 28.649 

8 O multisecular castanheiro da Praça Audran França 28.119 

9 Grande Carvalho de Aģes Letónia 27.098 

10 
O casal de acácias japonesas do Teatro Csokonai em 

Debrecen 
Hungria 26.347 

11 A Sequóia gigante de Slatina 
República da 

Croácia 
26.225 

12 A Sequóia gigante do Collège Notre Dame de Bonlieu Bélgica 25.724 

13 O Pinheiro do Rei Estónia 25.346 

14 A árvore do avô Kolyo Bulgária 24.431 

15 Eu sou a Tília Holanda 24.201 

Excluído O Carvalho Turgenev Rússia Não contabilizado 

Total 769,212 

 
Conhecidos por serem árvores longevas e de grande porte, os carvalhos prestam-se a belas imagens 
adequados ao concurso da Árvore do Ano, mas as suas florestas são também importantes fontes de recursos 
que asseguram à Sociedade, não só madeira, cortiça e bolota, mas também inúmeros serviços de ecossistema 
fundamentais à adaptação e mitigação das alterações climáticas – sequestro de carbono, conservação do solo 
e da água e proteção à biodiversidade. A manutenção destas florestas em áreas rurais, tem um papel 
determinante na economia das regiões, na qualidade de vida das populações, e na redução do risco de 
incêndio.  
 
 
Para mais informações contacte: UNAC - União da Floresta Mediterrânica | Conceição Santos Silva | Tel.: 
934 306 579 | arvoredoano.portugal@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto: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 
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