
GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARBÓREO E ARBUSTIVO  DO  CENTRO DESPORTIVO NACIONAL DO JAMOR              2010-2021

ANO INTERVENÇÃO

Nº ÁRVORES 

REMOVIDAS

Nº DE ÁRVORES 

PLANTADAS E/ OU 

SUBSTITUIDAS

Nº DE 

ARBUSTOS 

PLANTADOS

SUCESSO DAS 

PLANTAÇÕES   % 

APROXIMADA OBSERVAÇÕES

2021

Intervenção e Replantação nos taludes Superiores 

do estádio Nacional 
24 61 892 sem dados

16 das novas árvores plantadas foram de substituição direta por 

16 exemplares abatidos devido a problemas fitossanitários. 

Foram abatidos Pinheiros em risco de queda sobre o património 

construído  da tribuna de honra e acácias e outras invasoras.

2021

Empreitada de construção de percurso de 

mobilidade suave ao longo da via interna do Parque 

Urbano do Jamor

1 129 205 sem dados

Foi abatido apenas 1 choupo que se encontrava com tronco 

apodercido, implantados junto aos sumidouros existentes e 

lancil previsto.

2021

Manutenção regular do CDNJ 12 0 200

Foram abatidas 7 palmeiras do centro de ténis  5 lódãos da Av. 

Pierre de Coubertain que se encontravam com graves 

problemas fitossanitários ( escarevelho, podridão). Aguarda-se 

substituição dos lóãos para 2022.

2021

Acções de plantação de novas árvores na zona da 

mata - previsto
0 130 0

 Plantação de 40 ulmeiros na zona da Quinta do Balteiro/ 40 

árvores de porte florestal junto ao moinho de Sta. Catarina/ 50 

árvores junto ao estacionamento da carreira de tiro

2020
Fornecimento e plantação material vegetal de 

reforço no CDNJ
0 20 367 95%

2020
Empreitada de Recuperação de Espaços verdes de 

enquadramento às piscinas do CDNJ
0 14 2320 90%

Devido á falta de rega provocada pela avaria das bomas e 

sistemas de alimentação

2020
Manutenção regular do CDNJ 6 0 0

Foram abatidas 6 palmeiras do centro de ténis  que se 

encontravam com graves problemas fitossanitários ( 

escarevelho, podridão). Ver relatório anual de palmeiras

2020

Requalificação faseada do coberto vegetal da 

parcela localizada junto à antiga raquete do elétrico 

e zona de enquadramento da Quinta da Graça
7 100 0

Foram removidos 7 eucaliptos, que aprentavam grande 

percentagem da copa com ramos secos e falta de vitalidade. A 

espécie plantada predominante foi o pinheiro manso.

2019-

2020

Empreitada intermunicipal do Eixo Verde e Azul 0 1173 3095 95%

Ao abrigo do EVA a CMO plantou no CDNJ árvores e arbustos 

de enquadramento e reforço das margens do rio Jamor. 

Verificaram-se algumas perdas devido á avaria dos sistemas de 

abastecimento de água para rega.

2019

Empreitada para construção de percurso de 

mobilidade suave – Fase 3 - Av. Pierre Coubertain, 
10 13 0 100%

Foram substituídos 10 lódãos da Av. Pierre de Coubertain e 

plantados mais 3 exemplares que se encontravam em falta nas 

caldeiras

2019
Manutenção regular do CDNJ 7 0 0

Foram abatidas 7 palmeiras do centro de ténis  que se 

encontravam com graves problemas fitossanitários ( 

escarevelho, podridão). Ver relatório anual de palmeiras

2019

Plantações florestais 0 187 0

Árvores plantadas em zona de clareira - bolsa entre a estrada e 

o estacionamento da Universidade/residência Universitária/CAR 

e nas zonas de acesso ao estaleiro da bastarda, tendo sido 

plantado na sua maioria carvalhos. 

2018

Serviços para abates, podas e plantação no Espaço 

de Jogo e Recreio do CDNJ
23 39 0 90%

Foram abatidos 23 eucaliptos situados no Espaço de Jogo e 

recreio devido ao perigo de queda de ramos sobre os 

equipamentos de recreio infantil e sobre os utentes. Foram 

plantadas 39 novas árvores no mesmo espçao entre as quais 

plátanos, acers e casuarinas.

2018
Aquisição de material vegetal para plantações 

diversas
0 2 350 90% Plantação de canteiros e sebes no centro de ténis

2018
Manutenção regular do CDNJ 11 0 0

Foram abatidas 11 palmeiras do centro de ténis  que se 

encontravam com graves problemas fitossanitários ( 

escarevelho, podridão). Ver relatório anual de palmeiras

2018
Plantações florestais- zonas de clareira na mata 

nascente
0 170 0

Ação conjunta entre o CDNJ e a Associação Vamos Salvar o 

Jamor 

2017

Jamor 4all - Empreitada de requalificação 

paisagística - Pista de atividades Náuticas - Parque 

Urbano do Jamor
0 157 463 98%

Foram palnatadas novas árvores na envolvente da PAN

2017
Manutenção regular do CDNJ 9 0 0

Foram abatidas 9 palmeiras do centro de ténis  que se 

encontravam com graves problemas fitossanitários ( 

escarevelho, podridão). Ver relatório anual de palmeiras

2016

Substituição de sebes e plantação de árvores no 

centro de ténis do CDNJ
0 54 980 98%

Foram plantadas novas sebes de murta ao longo da alameda 

das palmeiras e plantadas árvores  ( cipestes) nos intervalos 

entre as palmeiras prevendoa  futura morte das mesmas 

derivada ao ataque de escarevelho. 

2016
Manutenção regular do CDNJ 7 0 0

Foram abatidas 7 palmeiras do centro de ténis  que se 

encontravam com graves problemas fitossanitários ( 

escarevelho, podridão). Ver relatório anual de palmeiras

2016

Aquisição e plantação de árvores de porte florestal  

para reforço em áreas de mata 
0 449 0 50%

Plantação de árvores de porte florestal no parque 3, parque 4, 

alto de linda a velha e pista de crosse. Taxa de sucesso baixa 

devido aos furtos das plantas e à falta de condições para 

assegurar a rega das mesmas

2015

Plantação de reforço na envolvente da Carreira de 

tiro
0 64 0 60%

Foram plantadas árvores no talude de enquadramento interno 

da carreira de tiro. Devisdo à falta de instalação de rede de rega 

o taxa de sucesso foi baixa.

2015
Manutenção regular do CDNJ 12 0 0

Foram abatidas 12 palmeiras do centro de ténis  que se 

encontravam com graves problemas fitossanitários ( 

escarevelho, podridão). Ver relatório anual de palmeiras

2014
Plantação de reforço na zona F - Parque Urbano 0 42 0 100%

Foram plantadas 42 árvores em alinhamento ao longo do eixo 

principal do PUJ

2014
Manutenção regular do CDNJ 11 0 0

Foram abatidas 11 palmeiras do centro de ténis  devido a 

problemas fitossanitários ( escarevelho, podridão). Ver relatório 

anual de palmeiras

2013
Plantação de reforço na zona A  e zona E - Centro de 

ténis e minigolfe
0 67 0 90% Foram plantadas 67 árvores de reforço nas zonas A e E 

2012 Não houve disponibilidade financeira para intervenções

2011 Não houve disponibilidade financeira para intervenções

2010
Empreitada para construção do Espaço de Jogo e 

Recreio
0 12 100 100% Foi plantado um alinhamento de acer pseudoplatanus

2010
Empreitada para enquadramento  paisagistico do 

Ginásio de ar livre
0 11 408 90%

Foram constuífdos e plantados novos canteiros e zonas com 

maciços arbóreo-arbustivos

2010
Aquisição de árvores para o enquadramento 

paisagístico dos armazéns da bastarda  
0 136 0 100%

Foi plantada uma sebe de ciprestes e outras árvores na 

envolvente dos armazéns

TOTAL 140 3030 9380


