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Projecto Melhor Eucalipto na
Expomortágua este fim de semana

O Projecto Melhor Eucalipto vai ter um stand próprio na Expomortágua, que começa esta sexta-feira e decorre até
Domingo dia 27 de Maio. 
Francisco Goes, coordenador do Projecto Melhor Eucalipto, participará num debate integrado no Fórum Florestal
Mortágua sobre Boas Práticas de Gestão Florestal sábado a partir das 11h25. 
Este é o segundo ano que o Projecto Melhor Eucalipto marca presença na Expomortágua. No stand apresentará "ao
vivo" os seus vídeos e os flyers dedicados às boas práticas de gestão florestal, materiais que poderão também ser
encontrados aqui: 
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/flyers/ 
http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/category/videos/ 
 

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-8adf1ed92d79ab2dd701c6a15423ffd-4f9a47e362361387fe3e1b0ie3mZ2eye4bynY
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-8adf1ed92d79ab2dd701c6a15423ffd-4f9a47e362361387fe3e1b0ie3mZ2eye4bynY


Veja aqui o programa completo do Fórum Florestal:  

 
 
 

Feira Nacional da Floresta recebeu 
CELPA em Pombal

 
A CELPA – Associação da Indústria Papeleira participou este fim de semana na Feira Nacional da Floresta, em Pombal,

http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-8adf1ed92d79ab2dd701c6a15423ffd-4f9a47e362361387fe3e1b0ie3mZ2eye4bynZ
http://melhoreucalipto.celpa.pt/go/77-8adf1ed92d79ab2dd701c6a15423ffd-4f9a47e362361387fe3e1b0ie3mZ2eye4byo0


com um stand dedicado aos seus dois projectos florestais mais marcantes: Prémio Floresta e
Sustentabilidade e Projecto Melhor Eucalipto. O espaço teve ainda uma área para crianças e duas mascotes (um
eucalipto e um pinheiro). 
Esta foi a segunda edição da Feira Nacional da Floresta, que tem uma periodicidade bienal e conta com o Alto Patrocínio
do Presidente da República. No dia da inauguração estiveram presentes o secretário de Estado das Florestas, Miguel
Freitas, e o Ministro do Ambiente, na conferência “O papel da Floresta para a Descarbonização – Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050”. 
Recorde-se que o Projecto Melhor Eucalipto é reconhecido como “bom exemplo” entre os projectos que contribuem para
a neutralidade carbónica: https://descarbonizar2050.pt/bons-exemplos/projectos/.
 
Veja todas as imagens da presença da CELPA na Feira Nacional de Florestas
aqui: http://www.celpa.pt/melhoreucalipto/projecto-melhor-eucalipto-na-feira-nacional-da-floresta/ 
 

SAVE THE DATE
Conferência: "A Floresta vista pelos mais jovens" 

a 28 de Junho no Porto
O que sabem as futuras gerações sobre o seu território? Como olham para a floresta e o seu potencial de

riqueza (cultural, social, económica, etc.)? Como podem contribuir para contrariar um futuro mais quente e
poluído? Que papel podem ter as florestas (plantadas ou de conservação) na mitigação do aquecimento global?

Em que verdades crêem os mais jovens? 
 

Local: Fundação António Cupertino de Miranda 
Horário: 9h-12h30 

 
Inscrições: cofinaeventos@cofina.pt 

 
Mais informações em breve
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