
 

 

Fotos da Final Nacional 

 

  

 

Os vencedores nacionais do Concurso Florestal YPEF são… 

 
Foto (da esq. para a dir.): Luís Fernandes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, professora e alunas da Escola 

Básica e Secundária de Búzio vencedoras da Final Nacional do Concurso YPEF, Rosário Alves, Diretora Executiva da Forestis 
e João Pinho, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, I.P. 

 

Nos dias 30 e 31 de maio, no Parque Biológico de Vinhais realizou-se a Final Nacional do 

Concurso YPEF - Young People in European Forests, momento em que foi determinada a 

Equipa Nacional Vencedora, composta pelas alunas Ana Tavares, Mariana Tavares e Rita 

Cruz, que participaram com a orientação da professora Isabel Drumond. 

Para a equipa nacional vencedora o Concurso YPEF “permitiu um maior conhecimento das 
potencialidades da floresta e deu a oportunidade aos participantes da fase nacional de 
conhecer espaços e zonas diferentes do país”. Além disso, “possibilita a descoberta das 
florestas europeias com um pouco mais de pormenor”, não só pela informação teórica do 
Concurso, mas também pela realização da Final Europeia numa área protegida. 

 

Equipa da Escola Secundária com 3º Ciclo Henrique Medina. 
 

Equipa da Escola Secundária Quinta das Palmeiras. 

 
 
Em segundo lugar ficou a equipa da Escola Secundária com 3º Ciclo Henrique Medina e em 
terceiro lugar a Escola Secundária Quinta das Palmeiras. 
 
Na Final Nacional, todas as equipas realizaram uma prova escrita em inglês e criaram e 
apresentaram um poster com o tema "as funções da floresta da região próxima à escola", 
onde utilizaram os conhecimentos adquiridos ao longo da participação no concurso. 
 
Durante a Final, as equipas e os professores acompanhantes tiveram a oportunidade de 
contactar de perto com a diversidade faunística e florística do Parque Natural de Montesinho, 
através das exposições e visita guiada ao Parque Biológico de Vinhais. 
 
Nos próximos meses, as três alunas da Equipa Nacional Vencedora vão preparar-se para 
participar na Fase Europeia do Concurso YPEF que irá decorrer entre os dias 28 e 30 de 
setembro, no Parque Natural do LVM, em Tērvete na Letónia. Nesta fase, vão conhecer a 
biodiversidade local, participar em atividades na floresta e juntamente com as equipas 
vencedoras da Alemanha, Áustria, Estónia, Grécia, Hungria, Lituânia, Letónia, Polónia, 
República Checa, Roménia e Ucrânia competir para ganhar a 6ª Edição do Concurso YPEF. 

Mais informação e fotos disponíveis em www.forestis.pt. 

Parabéns a todas as equipas! 
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