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Está a decorrer o período de inscrições para jovens voluntários/as no âmbito do Programa
Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. Podem inscrever-se jovens dos 18 e os 30
anos (inclusive). No concelho de Torres Novas decorrerão duas ações, ambas de 8 a 26 de
julho.

As inscrições devem ser efetuadas através de registo no site
https://programas.juventude.gov.pt/florestas até 5 de julho.
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Projetos:
Fauna e Flora saudáveis
O rio Almonda, pela sua importância natural e cultural requer atenção e cuidados especiais
afim de manter a interligação entre as formações Cársicas do Parque Natural da Serra de Aire
e Candeeiros e a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, assim como a sua
complementaridade com a sociedade e as suas atividades económicas. As espécies ripícolas
funcionam como reguladores do fluxo de água, sedimentos e nutrientes e fauna pelas
seguintes funções:
• Estabilização de taludes e impedindo o carregamento de sedimentos para o sistema aquático
pelo seu sistema radicular;
• Criam um sistema de tampão e filtragem entre os terrenos mais altos e o ecossistema
aquático, contribuindo para a gestão do ciclo de nutrientes na bacia hidrográfica;
• Contribuem para o equilíbrio da alimentação e proteção da fauna aquática pelas suas
sementes, folhas, e outros excedentes.
• Contribuem para a estabilidade térmica dos cursos de água pela sua copa e folhagem
específica.

As espécies ripícolas que se pretende preservar e cuidar no nosso rio Almonda são o Salgueiro
(Salicacea); Freixo (Fraxinus); Choupo (Populus alba); Amieiro (Alnus glutinosa).

Pretende-se executar as seguintes tarefas:
• Recolha de resíduos urbanos para encaminhamento de um aterro.
• Remoção de ramos caídos • Identificar e remover se possível vegetação herbácea e
arbustiva infestante.
• Identificar zonas onde o leito do rio se encontre danificado seriamente para suportar caudais
mais abundantes.

Floresta Resiliente
Pelo abandono gradual das Florestas portuguesas e pela dificuldade de sensibilização das
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massas de juventude para esta temática. Surgiu a necessidade de este Município de Torres
Novas, iniciar um processo de consciencialização e usufruindo do mecanismo já implementado
por este Programa de Voluntariado Jovem. Deste modo pretende-se a contratação de 15
voluntários jovens para o reconhecimento de passagens pedestres e a sua melhoria de
acessibilidades em zonas que coincidem com os limites do Parque Natural da Serra de Aire e
Candeeiros.

Objetivos:
• Sensibilizar os Jovens para a temática da Defesa da Floresta.
• Incentivar o trabalho de equipa e o foco para situações possíveis de catástrofes.
• Promover hábitos de zelo e vigilância pelos espaços naturais e florestais do seu Concelho.
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