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PRESS RELEASE  

 

Dia 17 de Março é revelada a “Árvore Europeia do 

Ano 2020”  

Assista em directo à Cerimónia de Entrega de Prémios da 10ª edição do concurso “Tree 

of the Year". Conecte-se com os amigos das árvores de toda a Europa para celebrar a 

beleza e a singularidade das árvores vencedores deste ano. 

 

Lisboa, 16 de março de 2020 – 16 países participaram este ano na 10ª edição do Concurso 

Europeu Tree of the year. Durante o mês de fevereiro, os europeus puderam escolher a sua 

árvore preferida através de um sistema de votação on-line.  

O concurso Tree of the year valoriza a importância das árvores no património natural e 

cultural da Europa bem como os ecossistemas que estas providenciam. O concurso não 

procura apenas a árvore mais bonita, mas aquela que tem uma história enraizada na vida e no 

trabalho das pessoas e da comunidade que a envolve.  

A representar Portugal esteve o Castanheiro de Vales, que conquistou os portugueses com a 

sua grandiosa cavidade que guarda inúmeras histórias. 

É já amanhã dia 17 de Março, às 15h30, que decorre a Cerimónia de Entrega de Prémios! Pode 

assistir em direto ao anúncio dos resultados, conectando-se com os amigos de árvores de toda 

a Europa para celebrar a beleza e a singularidade das árvores vencedores de 2020. 

Conecte-se com o Facebook, Youtube ou site da Árvore Europeia do Ano para se manter 

atualizado. 

A UNAC foi o parceiro escolhido para organizar o concurso a nível nacional.  

 

As histórias das árvores a concurso encontram-se disponíveis em: 

https://www.treeoftheyear.org/Vysledky?lang=pt-PT 
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Para mais informações contacte: 
UNAC - União da Floresta Mediterrânica 
Leonor Serzedelo | Tel.: 21 710 00 14 
lsalmeida@unac.pt 

 
 

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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