
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

Concurso de plantação de árvores autóctones

SEQUESTRAR CARBONO

Enquadramento e Objetivo: A Câmara Municipal da Maia organiza, entre os meses de janeiro e fevereiro 

de 2022, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore, a 1.ª edição da iniciativa “Sequestrar 

Carbono”.

Esta ação está inserida no Projeto BaZe – Living Lab Maia, nos pacotes de trabalho “Economia Circular e 

Ambiente” e “Sensibilização e Participação Social”, tendo como objetivo sensibilizar a comunidade para 

a importância da ação individual e coletiva para atingir a neutralidade carbónica. 

A iniciativa “Sequestrar Carbono” dirige-se às empresas sediadas ou com instalações no concelho da 

Maia que incentivem os seus colaboradores à plantação de árvores autóctones nos espaços ajardinados 

das respetivas instalações.

Data: De janeiro a fevereiro de 2022.

Público-alvo: Empresas sediadas ou com instalações no concelho da Maia.

Inscrição: Obrigatória, sem qualquer custo.

Condições de participação:

1. As empresas interessadas em participar deverão preencher a ficha de inscrição, disponível 

online em www.cm-maia.pt, até ao dia 28 de fevereiro de 2022.

2. Cada entidade deverá selecionar o escalão no qual se enquadra:

• Escalão A: empresas com menos de 15 pessoas;

• Escalão B: empresas com 15 a 50 pessoas;

• Escalão C: empresas com mais de 50 pessoas.

3. A cada escalão corresponderá um diploma/certificado, atribuído à empresa com maior nú-

mero de árvores autóctones plantadas.

4. Após a inscrição, a empresa participante deverá adotar a estratégia mais adequada para 

envolver o máximo número de trabalhadores na plantação das árvores.

5. No dia da plantação, que ficará ao critério de cada empresa (dentro do período acima men-

cionado), deverá o momento ser registado fotograficamente, retratando as pessoas envolvi-

das e as árvores autóctones plantadas.



6. Para se habilitarem ao prémio do seu escalão, cada empresa participante deverá, entre os 

dias 01 e 04 de março de 2022, abrir a página da iniciativa (no site www.cm-maia.pt) por 

forma a:

• Indicar o número de árvores plantadas;

• Indicar o número de pessoas que participaram efetivamente na iniciativa;

• Enviar registo fotográfico da iniciativa.

7. Os participantes cedem gratuitamente todos os direitos de exibição e utilização sobre as 

fotografias no momento em que as enviam.

8. A Câmara Municipal da Maia providenciará a publicação das fotografias enviadas por cada 

empresa participante na respetiva página criada para o efeito no site do município, sendo as 

mesmas agrupadas por escalão. 

9. No dia 21 de março (Dia Mundial da Árvore) serão divulgados os nomes das empresas vence-

doras (maior número de árvores autóctones plantadas e potencial de sequestro de carbono) 

por escalão.

10. Ao aderir a esta iniciativa, todos os participantes reconhecem e aceitam integralmente todas 

as regras estabelecidas.

11. Os casos omissos às presentes Regras de Participação serão resolvidos pela Câmara Munici-

pal da Maia. 

Dica: Para o sucesso da plantação, dever-se-á atender à seleção da espécie arbórea ao local de 

destino, dos cuidados a atender ao plantar, e mais importante da sua manutenção futura. Com 

vista a apoiar as empresas nesta matéria, sugerimos a consulta das propostas do Projeto Futuro 

das 100 000 Árvores, do qual somos parceiros em Como (bem) plantar uma árvore em 5 passos 
simples - YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=cHcvj1OaK7k
https://www.youtube.com/watch?v=cHcvj1OaK7k

