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INEM VAI REANIMAR A SERRA DO AÇOR 

 

Numa verdadeira ação de responsabilidade social e ambiental, e em parceria com a União de 

Freguesias de Cepos e Teixeira, a Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Arganil, a 

FORESTIS – Associação Florestal de Portugal e a  UNAC – União da Floresta Mediterrânica, o INEM vai 

plantar 1500 sobreiros, Quercus Suber, com o objetivo de arborizar 8,74 hectares ardidos da União de 

Freguesias de Cepos e Teixeira, no concelho de Arganil, em pleno coração da Serra do Açor, fazendo 

renascer a parcela de terra “do INEM”.  

Este projeto, pensado a cinco anos, prevê a reflorestação de uma área ardida que contempla: 

- em 2018 as atividades de preparação do solo, plantação e rega;  

- em 2019 e 2020 o controlo da vegetação espontânea;  

- em 2022 a desramação e as podas de formação.  

A partir desta data, as árvores “do INEM” serão já adultas e integrarão uma nova floresta, renovada e 

ordenada para uma centena de anos. 

Em 2017, Portugal, com particular incidência nas regiões a norte do rio Tejo, atravessou o pior ano de 

que há memória: foram infindáveis os hectares de florestas reduzidas a cinzas, um número incontável 

de árvores queimadas. Ecossistemas destruídos. Famílias desalojadas. Vidas perdidas. A devastação 
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causada por esta calamidade permanecerá durante décadas na vida dos portugueses e nunca mais 

será esquecida. 

Os profissionais do INEM foram inexcedíveis no cumprimento da sua missão de prestação de cuidados 

de emergência médica pré-hospitalar e apoio psicossocial às comunidades mais diretamente 

afetadas por estas tragédias. Mas o INEM acredita que a sua ação pode ser perpetuada no tempo se 

aceitar o desafio de devolver, ao país e às suas pessoas, parte do que se perdeu e que com ajuda 

pode ser mais rapidamente recuperado. O INEM acredita que este gesto pode contagiar todos os 

portugueses para uma causa que é de todos… mas que começa em cada um de nós. 

O protocolo que firma a constituição da parcela de terra “do INEM” é assinado amanhã, dia 24 de 

março de 2018, numa cerimónia para a qual todos os trabalhadores do INEM e as suas famílias foram 

convidados a participar. 

 

Programa | dia 24 de março de 2018, sábado  

 

10h00| Encontro no Miradouro de Cepos 

10h30| Acolhimento  

Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Arganil 

Início da Plantação dos 1500 Quercus Suber/Sobreiros 

Trabalhadores do INEM  

12h00|Cerimónia de Assinatura do Protocolo 

Boas-Vindas 

Presidente da União de Freguesias de Cepos e Teixeira 

Discursos Protocolares 

Presidente da Associação dos Produtores Florestais do Concelho de Arganil 

Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica 

Presidente da Câmara Municipal de Arganil 

Descerramento de Placa “INEM” 

13h00| Almoço-Convívio  
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O Instituto Nacional de Emergência Médica é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o 

funcionamento, no território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma 

a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde, 

assumindo na sua Visão ser uma organização inovadora, sustentável, motivadora e de referência na prestação 

de cuidados de emergência médica. 

A Associação de Produtores Florestais do Concelho de Arganil desenvolve inúmeras atividades florestais, 

designadamente ações de plantação e gestão florestal, cedendo áreas para instalação de floresta e 

acompanhando a sua gestão. 

A FORESTIS - Associação Florestal de Portugal é uma instituição de utilidade pública que associa 31 Associações 

Subregionais, que gerem 74 Zonas de Intervenção Florestal e 359 Unidades de Baldio e 74 Equipas de Sapadores 

florestais e que, entre outras, tem uma vasta experiência no desenvolvimento de atividades florestais no âmbito 

da responsabilidade social, através de ações de plantação e gestão florestal, orientando as atividades de 

instalação de floresta e acompanhando a sua gestão. 

A União da Floresta Mediterrânica agrega as associações de produtores florestais da floresta mediterrânica e tem 

como área de atuação a totalidade das regiões do território nacional, permitindo uma cobertura integral do 

território agro-florestal mediterrânico quer em termos espaciais quer como veículo de divulgação de informação, 

gerindo 30% da área ZIF Nacional e representando, em conjunto, a maior área de gestão florestal certificada 

privada portuguesa. 

 

Lisboa, 23 de março de 2018 

 

Para mais informações, contactar: 
 

Gabinete de Comunicação 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. 
Rua Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa, PORTUGAL 

TEL (+351) 213 508 108 |   MÓVEL (+351) 924 492 853 

www.inem.pt 
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