
 
 

Actividades HPP que 
reduzem as emissões de 

gases com efeito de estufa 
– mitigação 



As Unidades Produtivas HPP 
produtoras de alimentos 
reduzem as emissões de gases 
com efeito de estufa através de  
 
HPP plantando árvores –  
um método bem conhecido 
para retirar carbono da 
atmosfera e armazena-lo. 



Vários HPP países prosseguiram com acções de plantação 
de árvores em larga escala, após a bem sucedida 
plantação de milhões de árvores em 2013-14. A Índia tem 
mobilizado todos os anos milhares de crianças das 
escolas e outras pessoas das UPs para plantar árvores. 



Algumas árvores são produzidas nos viveiros das 
escolas, outras são fornecidas gratuitamente pelas 
autoridades florestais locais. 



Crianças de escolas indianas apresentam aos seus colegas 
uma peça de teatro sobre o impacto da desflorestação. 



Membros de Clubes de Agricultores malawianos já 
plantaram milhões de árvores – nos seus terrenos e à volta 
deles, perto das casas, para proteger terrenos declivosos e 
ao longo dos cursos de água. Aqui um dos seus viveiros. 



A HPP Congo venceu o Prémio Energy Globe DRC 2015 
pelo seu projecto “Crianças e professores unidos para a 
plantação de árvores”. A DNS plantou 40.000 árvores 
em conjunto com alunos e professores de escolas 
vizinhas. Aqui as crianças exibem um cartaz sobre os 
diversos usos das árvores. 



A plantação de árvores também é feita em áreas urbanas 
– aqui pode ver-se a distribuição de pequenas árvores de 
moringa em Asseque, Benguela, Angola. 



Frontliners recolhendo sementes para produzir plântulas 
– aqui sementes da “árvore fertilizante” Leucaena. 



O Centro do Clima no Frontline Institute, Zimbabwe 
produziu e plantou 200.000 árvores com a ajuda de 
pessoas das comunidades vizinhas. Dois terços dos 
agricultores locais produzem plântulas para satisfazer 
as suas necessidades de lenha. 



Além de plantar milhares de árvores, o Frontline 
Institute deu início a uma grande campanha para 
assegurar que as árvores plantadas cresçam e cheguem 
ao estado adulto. 



Cartaz feito por um Clube de Agricultores no Zimbabwe 
para que se reduza a desflorestação e os destrutivos 
incêndios florestais. 



Por vezes, o Frontline Institute realiza fogos controlados 
para queimar o mato rasteiro e, assim, prevenir 
incêndios de maiores proporções e mais destrutivos.  


