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MUNICÍPIO DO BARREIRO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

N.º 13/2023 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de fevereiro   
 
 

Saudação 
 

Dia 21 de março – Dia Internacional das Florestas  
 
 

O dia 21 de março, celebra a comemoração do 10º dia internacional das Florestas, que 
foi instituído através da resolução nº 67/200 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 
21 de dezembro de 2012. Com o intuído de aumentar a consciencialização pública sobre 
a importância da preservação das florestas, a ONU incentiva a que anualmente, através 
de um tema novo, os países a organizarem atividades quer locais e nacionais ou 
internacionais, como é o caso das campanhas de plantação de árvores. 
 
Tema escolhido para este ano é a "Florestas e Saúde"! 
 
Que melhor exemplo para este tema, é a conclusão de um estudo publicado na revista 
The Lancet: “Se 98 cidades europeias tivessem uma cobertura vegetal de 30% da área 
das cidades, o efeito de arrefecimento provocado pelas árvores evitaria a morte de 2644 
pessoas, quase 40% do total daquelas 6700 pessoas”.  
 
Apesar do município ser um concelho de pequena dimensão geográfica, temos o privilégio 
de possuir no nosso território a Mata Nacional da Machada com uma extensão de 3,86 
km2 correspondendo a cerca de 10% da totalidade do território do concelho. Com uma 
gestão conjunta do entre o ICNF e o Gabinete Florestal do Município, conta ainda no 
terreno com dinamismo do CEA - Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada, 
que tem vindo a desenvolver nestes últimos anos uma imagem de marca da Mata e de 
um Barreiro mais Verde.  
 
Tendo realizado diversas atividades que decorreram no espaço da Mata da Machada, 
como por exemplo as atividades que foram realizadas no ano de 2022: A plantação de 
espécies autóctones com a presença de cerca de 100 voluntários com a plantação de 
mais de 300 árvores e arbustos; em fevereiro, recebeu mais de 500 voluntários plantaram 
7000 árvores, no âmbito da iniciativa “Uma Árvore pela Floresta”, desenvolvida em 
parceria com a Quercus, os CTT e o ICNF; a Celebração do “Dia Mundial do Ambiente” 
assinalado em conjunto com o 17º Aniversário do CEA, através do workshop 
“Estampagem com Plantas”; e o Projeto “Machada em Alerta” 2022, que recebeu uma 
Menção Honrosa de Melhor Entidade Pública Promotora de Voluntariado Jovem do IPDJ, 
com atribuição do respetivo Selo.  
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O Município também aderiu, em 2021, ao Acordo Cidade Verde que é promovido pela 
Comissão Europeia e em que um dos seus principais objetivos passa pelo “progresso 
considerável na conservação e melhoria da biodiversidade urbana, incluindo através de 
um aumento de dimensão e qualidade de áreas verdes na cidade”. 
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro saúda o 10º aniversário da celebração 
do Dia Internacional das Florestas – 21 de março, e exorta o Município a celebrar 
este dia com o tema “Florestas e Saúde”. 

 
 

Aprovada por unanimidade. 

Barreiro, 22 de fevereiro de 2023 

 

 

 

 
O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 

 

 
André Alexandre Pinotes Batista 
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