
 
 

  

 

Final Europeia do Concurso YPEF 

Alunas Portuguesas representam Portugal na Letónia 

 
Parque Natural da LVM, em Tervete na Letónia. 

A dedicação da equipa nacional vencedora composta pelas alunas Ana Tavares, Mariana 

Tavares e Rita Cruz, acompanhadas pela professora Isabel Drumond do Agrupamento de 

Escolas de Búzio - Vale de Cambra, tornou possível a participação na Final Europeia da 6ª 

Edição do Concurso Florestal Europeu YPEF que decorre entre 28 e 30 de setembro, na 

Letónia. 

Ao longo do Concurso YPEF, entre os conhecimentos adquiridos, o que mais surpreendeu 

Mariana Tavares foi perceber a grande diferença de percentagens de floresta privada existente 

entre os vários países Europeus, “Nunca pensei que houvesse países em que a floresta 

privada correspondesse a uma percentagem tão baixa. Como sempre contactei com uma 

realidade em que a floresta privada é a maioria, nunca pensei que noutros países isso não se 

verificasse.” 

Para a Ana Tavares o Concurso YPEF permite aos participantes “dar mais atenção ao mundo 

natural que nos rodeia e parar um pouco para pensar em como as florestas são tão 

importantes para o nosso bem-estar enquanto seres humanos.”  

A Final Europeia da 6ª Edição do Concurso YPEF vai decorrer no fantástico Parque Natural da 

LVM, em Tervete, que abrange um território de 1.200 hectares, um terço dos quais ocupado 

pelo mundo dos contos de fadas e 35 km de redes de percursos adequados para 

pedestrianismo, ciclismo, famílias e pessoas com dificuldade de locomoção.  

Durante os próximos três dias, 36 alunos de 12 países europeus vão ter a oportunidade de 

conhecer a floresta europeia, realizar percursos na floresta, conviver e estabelecer pontes e 

parceiras. 

 

 

  

Parque Natural da LVM, em Tervete na Letónia. 

 

Mais informação disponível em www.forestis.pt. 

Participe, inscreva-se na 7ª Edição! 
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