
  

 

 

Concurso Florestal YPEF 

A floresta espera por ti, aparece! 
 

 

 

Estão abertas, até dia 08 de abril de 2016, as candidaturas à 6ª Edição do Concurso 

Florestal YPEF - Young People  in European Forests, que tem como objetivo promover o 

conhecimento sobre a floresta, biodiversidade, conservação da natureza e o setor florestal. 

Em Portugal, o Concurso YPEF é organizado pela Forestis - Associação Florestal de 

Portugal com o apoio institucional do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

ICNF, IP. 

Atendendo a que a floresta portuguesa é maioritariamente privada e que o setor florestal é 

um dos motores de crescimento da economia portuguesa, o Concurso YPEF pretende 

aproximar os jovens da floresta, para que um dia a valorizem e a saibam gerir segundo as 

práticas mais sustentáveis. 

No dia 15 de abril de 2016 os alunos de escolas secundárias e profissionais vão participar 

no apuramento da melhor equipa de cada escola, que a 06 de maio de 2016 competirá 

pelo prémio de melhor equipa nacional e representará Portugal na Final Europeia. 

“A determinação de uma equipa vencedora por escola permitirá um maior número de 

equipas na final, traduzindo-se num maior número de contactos entre jovens com os 

mesmos interesses e sensibilidades e, também, aos alunos de cada escola motivarem e 

acompanharem a sua equipa até à Final Nacional. Competindo para que seja a sua equipa 

e escola a obter o prémio de melhor equipa Nacional e representante de Portugal na Final 

Europeia.” indica a Forestis. 

Para participar e saber mais informação sobre o Concurso YPEF, consulte o site 

www.forestis.pt. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Comissão Nacional do Concurso YPEF 

Forestis – Associação Florestal de Portugal 

Rua de Santa Catarina, 753 

4000-454 Porto 

geral@forestis.pt 

www.forestis.pt 
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