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Nunca será demais destacar a im-

portância de desenvolver ações de 

reflorestação pelo futuro do planeta. 

Este sábado, com a realização de 

‘PLANTAR O FUTURO’

Reflorestar as serras com mais eficácia
uma atividade especial no âmbito 

da segunda edição do projeto ‘Plan-

tar o Futuro’, destinada à organiza-

ção e parceiros, o JM juntou-se às 

Secretarias de Educação e Ambien-

te para plantar e recuperar espécies 

plantadas na primeira edição que, 

por razões naturais, não consegui-

ram sobreviver. 

Uveira da serra, urze, faia ou 

estreleira, são algumas das espé-

cies plantadas ontem num com-

promisso com o futuro assumi-

do por miúdos e graúdos. Plantas 

essas que, sublinha Manuel Filipe, 

presidente do Instituto das Flores-

tas e Conservação da Natureza, já 

implicaram um trabalho, em vi-

veiro, de pelo menos três anos e 

que muitas vezes não conseguem 

sobreviver principalmente devido 

às condições meteorológicas ad-

versas, daí a relevância da retancha 

e da manutenção das redes que as 

protegem. 

Na ocasião, a secretária regional 

de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, Susana Pra-

da, destacou a importância que a 

reflorestação tem, não só para 

combater as alterações climáti-

cas, mas também para assegurar a 

própria segurança das populações 

nas zonas baixas. Tendo em conta 

os grandes declives e a intensidade 

da precipitação em altitude, é ne-

cessário diminuir a velocidade da 

água com a vegetação, assim como 

fazer com que a água se infiltre em 

vez de se perder para o mar, tra-

vando também a erosão do solo. 

No fundo, trata-se de um “con-

tributo individual” com o qual se 

cria também uma “consciência 

cívica coletiva”, e a noção de que 

“um pequeno gesto individual tem 

uma grande repercussão em ter-

mos coletivos”, conforme realçou 

Jorge Carvalho, secretário regio-

nal de Educação, Ciência e Tec-

nologia. 


