
  
 

 

 

Ações / Intervenções realizadas (2010 – 2021): 

 

2010 – foram plantadas 159 novas árvores e 508 arbustos em diversoso espaços 

do CDNJ: 

 

- Aquisição de árvores para o enquadramento paisagístico dos armazéns da bastarda:  

136 árvores  

- Empreitada para enquadramento paisagístico do ginásio de ar livre: 11 árvores e 408 

arbustos 

- Empreitada para construção do Espaço de Jogo e Recreio: 12 árvores e 100 arbustos 

  

2013 – foram plantadas 67 novas árvores na zona do minigolfe e centro de ténis: 

 

- Plantação de reforço na zona A  e zona E - Centro de ténis e minigolfe: 67 árvores 

 

2014 – foram removidas 11 palmeiras doentes e foram plantadas 42 novas árvores: 

 

- Manutenção regular do CDNJ – 11 abates de palmeiras atacadas por escaravelho 

- Plantação de reforço na zona F - Parque Urbano : 42 árvores 

 

2015 – foram removidas 12 palmeiras doentes e foram plantadas 64 novas árvores 

na zona da carreira de tiro: 

 

- Manutenção regular do CDNJ – 12 abates de palmeiras 

- Plantação de reforço na envolvente da Carreira de tiro – 64 árvores 

 

2016 – foram removidas 7 palmeiras doentes e foram plantadas 54 novas árvores 

e 980 arbustos para plantação de sebes na alameda das palmeiras do ténis  e 450 

árvores de porte florestal em áreas de mata 

 

-  Aquisição e plantação de árvores para reforço em áreas de mata: 450 árvores de 

pequeno porte 

- Manutenção regular do CDNJ: 7 abates de palmeiras 

- Substituição de sebes e plantação de árvores no centro de ténis do CDNJ: 54 árvores 

e 980 arbustos  



  
 

 

 

 

2017 – foram removidas 9 palmeiras doentes e foram plantadas 157 novas árvores 

e 463 arbustos na envolvente da PAN  

 

- Manutenção regular do CDNJ: 9 abates de palmeiras 

- Jamor 4all - Empreitada de requalificação paisagística – PAN-PUJ: 157 árvores e 463 

arbustos 

 

2018 – foram removidas 11 palmeiras doentes, 23 eucaliptos e foram plantadas 41 

novas árvores e 350 arbustos na zona do Espaço de Jogo e Recreio e Parque 

Urbano. Ao nível da mata foram plantadas mais 170 novas árvores de porte 

florestal. 

 

- Manutenção regular do CDNJ: 11 abates de palmeiras 

- Aquisição de material vegetal para plantações diversas: 2 árvores e 350 arbustos 

- Abates, podas e plantação no Espaço de Jogo e Recreio do CDNJ: 39 árvores 

- Plantação de 170 novas árvores em 3 zonas de clareira na mata nascente, tendo na 

sua maioria sido plantadas alfarrobeiras, medronheiros e zambujeiros. . 

 

2019 – foram removidas 7 palmeiras e 10 lódãos doentes  e foram plantadas 1186 

novas árvores e 3095 arbustos  essencialmente ao longo do Eixo verde e Azul e 

margens do Rio Jamor mas também na substituição de eárvores de alinhamento 

na Av. Pierre de Coubertain.  Ao nível da mata foram plantadas mais 187 novas 

árvores de porte florestal. 

 

- Manutenção regular do CDNJ: abate de 7 palmeiras 

- Empreitada para construção de percurso de mobilidade suave – Fase 3 - Av. Pierre 

Coubertain: abate de 10 lódãos e plantação de 13 novas árvores para substituição  

- Empreitada intermunicipal do Eixo Verde e Azul: plantação de 1173 novas árvores ao 

longo das margens do rio e 3095 arbustos 

- Plantação de 187 novas árvores na mata, 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. . 

 



  
 

 

 

2020 – foram removidas 6 palmeiras doentes  e foram plantadas 34 novas árvores 

e 2687 arbustos  na envolvente das piscinas e no CDNJ em geral.  Ao nível da 

mata foram plantadas mais 100 novas árvores de porte florestal. 

 

- Manutenção regular do CDNJ: abate de 6 palmeiras 

- Empreitada de Recuperação de Espaços verdes de enquadramento às piscinas do 

CDNJ: 14 árvores e 2320 arbustos 

- Fornecimento e plantação material vegetal de reforço no CDNJ: 20 árvores e 367 

arbustos 

- Requalificação faseada do coberto vegetal da parcela localizada junto à antiga raquete 

do elétrico e zona de enquadramento da Quinta da Graça, com plantação de 100 novas 

árvores, de diferentes espécies, nomeadamente pinheiros mansos, carvalhos e olaias. 

 

2021 – foram removidas 12 palmeiras doentes e foram plantadas 190 novas 

árvores e 1097 arbustos no enquadramento paisagístico do novo percurso 

acessivel construído na via interna do Parque urbano bem como nos taludes 

superiores de enqudramento ao Estádio Nacional.  

 

- Manutenção regular do CDNJ 

- Empreitada de construção de percurso de mobilidade suave ao longo da via interna do 

Parque Urbano do Jamor 


