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PRESS RELEASE  
 

VOTAÇÕES ABERTAS PARA A ELEIÇÃO DA ÁRVORE 
PORTUGUESA DO ANO 2023 

 
 

Lisboa, 30 de novembro de 2022 – Inicia hoje, pelas 15 horas o período de votação para 
eleger a árvore que representará Portugal na edição europeia do Tree of the Year 2023. Até 
ao dia 5 de janeiro, todos podem votar na sua árvore favorita através de um sistema de 
votação online em https://portugal.treeoftheyear.eu/Vote . 
 
 
As árvores portuguesas têm sido motivo de orgulho deste concurso nas edições anteriores, onde se 
classificaram em 1º lugar, no ano 2018 com o “Sobreiro Assobiador” e em 3º lugar nas edições de 2019 e 2022 
com a “Azinheira Secular do Monte do Barbeiro” e a “Sobreira Grande”, respetivamente. 
 
Este ano, entre as 39 candidaturas recebidas, foram selecionadas por um júri constituído pelo Dr. António 
Bagão Félix (autor do livro Trinta árvores), o Eng. Rui Queirós (ICNF – processos de classificação de Arvoredo 
de interesse público), Francisco Teotónio Pereira (produtor do programa Faça chuva ou faça sol), a Professora 
Paula Simões (arquiteta paisagista) e o Eng. Pedro Silveira (diretor da UNAC), as 10 árvores que estarão agora 
em votação. 
 
Nesta seleção foram eleitas árvores com diferentes funções, salientando quer o papel da árvore em termos 
produtivos - castanha, madeira e outros frutos - como o seu papel nos meios urbanos, com árvores 
ornamentais. Todas elas são importantes para a Sociedade e para o desenvolvimento sustentável do nosso 
País, em termos económicos, ambientais e sociais. Escolha a sua e vote!   
  

O período de votação online decorrerá entre os dias 30 de novembro a 5 de janeiro, até às 23h59. O 

anúncio do vencedor será realizado no dia 6 de janeiro de 2023. 
 
Pode ver as histórias das dez árvores a concurso e votar em: https://portugal.treeoftheyear.eu/Vote  
Anexos: Regulamento e Enquadramento do concurso 
 

Para mais informações contacte: UNAC - União da Floresta Mediterrânica | Conceição Santos Silva | Tel.: 21 

710 00 14 | arvoredoano.portugal@gmail.com 

 

Informação de Enquadramento 
 
O Concurso Árvore Europeia do Ano realiza-se desde 2011, celebrando nesta ocasião a sua 11ª edição. Trata-se de uma iniciativa que 
todos os anos consciencializa mais 200 mil pessoas com a natureza, promovendo o cuidado e a preocupação com 16 árvores, a unidade 
de 16 comunidades locais em torno de uma causa e ainda o orgulho de 16 países na sua herança natural. 
 
Na edição anterior, foram registados 769 mil votos, tendo vencido a Carvalho de Dunin, eleito pela Polónia. Portugal tem desde 2018 
eleito espécies características dos sistemas agroflorestais mediterrânicos que têm ficado entre o 1º (Sobreiro assobiador) e o 6º 
(Castanheiro de Vales) lugar do concurso europeu. Na última edição a Sobreira Grande alcançou o 3º lugar com 70 563 votos. 

https://portugal.treeoftheyear.eu/Vote
https://portugal.treeoftheyear.eu/Vote
https://portugal.treeoftheyear.eu/ToYPortugal/files/a9/a944fdbb-d641-4088-8d98-4dd9d78508c8.pdf
https://portugal.treeoftheyear.eu/ToYPortugal/files/79/794a9881-3c22-4b04-851d-f214b05c27cd.pdf
mailto:arvoredoano.portugal@gmail.com
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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 

 

Organização Europeia:            Apoio Europeu: 

 
 

 

Organização Nacional:            Apoio Institucional Nacional: 

                                         

http://www.unac.pt/
http://www.environmentalpartnership.org/
http://www.treeoftheyear.org/

