
A sensibilização das populações em termos de prevenção contra incêndios, proteção dos recursos florestais e
ecossistemas assume relevância e uma dimensão nacional.

Assim, a dinamização de Ações de Sensibilização em contexto de campo, ora no Trilho Pedestre Municipal «Na
Rota das Padeiras»/Vale de Ílhavo ora no Jardim Oudinot/Gafanha da Nazaré, marcarão a edição 2012/2013 deste
projeto municipal, que terá lugar de 12 a 14 de março. As ações prestarão dedicada atenção à sensibilização das
populações Escolares para a ajuda na Preservação das Espécies Autóctones, na proteção dos recursos florestais e
dos Ecossistemas associados.

O projeto «woodwatch - de olho na floresta» é complementado com a comemoração do Dia da Floresta Autóctone
(em novembro), o qual promove a plantação de uma espécie autóctone nas Instituições de Solidariedade Social
Municipais: em 2012 foi a vez do Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré.

É nossa convicção que o problema da preservação dos Espaços Florestais e dos Ecossistemas àqueles associados,
também será atenuado com a participação das Crianças e Jovens, promovendo desde logo o sentimento de partilha
do bem comum!
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SABIA QUE ...

Na Europa, as Florestas, que é de onde vem, por exemplo, o oxigénio para
podermos respirar com maior qualidade, cresceram 30% desde 1950?!?
Na verdade estariam a aumentar, não fossem os fogos florestais, o equivalente
a 1,5 milhões de campos de futebol por ano (UNECE, FAO. Development of
Forest Resources, 1950 - 2000).

Não se esqueça: A preservar todos podemos ajudar!
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