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Palavras-Chave 

árvores, cidadania, comunidade, crianças, floresta autóctone, futuro, plantar, proteção, 

reutilização, sustentabilidade. 

Enquadramento 

Inspirado no conceito do programa PEGADAS, Programa de Educação e 

Sensibilização Ambiental para Guimarães, que visa o desenvolvimento sustentável 

do Concelho e a promoção de políticas para o ambiente, ecológicas e inclusivas, a 

CPCJ de Guimarães, propõe-se a estabelecer o paralelismo entre a promoção e 

proteção ambiental com a promoção e proteção infanto-juvenil, também eles 

garante do nosso futuro próximo. 

Assim nasce o projeto “Guimarães mais Floresta”, através do qual cada 

criança/jovem, será convidada, através do seu estabelecimento de ensino, a 

semear e plantar uma árvore, batizando-a com o seu próprio nome. Uma árvore 

que cada um se apropriará e chamará de sua. Uma árvore única, que cada um 

deverá proteger durante todas as suas fases de crescimento, tal como acontece 

com cada criança afinal, garantindo um crescimento saudável e harmonioso. Esta 

analogia é fundamental em todas as fases da vida, mas também uma forma de 

valorizar aquilo que nos rodeia. 
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Introdução 

Este é um projeto que, apesar de estar integrado no programa de educação 

ambiental de Guimarães – PEGADAS, vai de encontro a duas dimensões 

fundamentais: a de reflorestação de zonas verdes do concelho, o que permite 

contribuir para o movimento cívico Plantar Portugal e que estabelece metas para 

cada município para a reflorestação com árvores autóctones (20 mil até 2025); e 

por outro lado, a de valorização dos indicadores relacionados com os espaços 

verdes, natureza e biodiversidade e qualidade do ar, da candidatura a Capital Verde 

Europeia. 

Com o projeto “Guimarães mais Floresta” pretende-se plantar mais de 15 mil novas 

árvores autóctones, que beneficiará o território e toda a comunidade vimaranense. 

Este projeto torna-se tanto mais interessante se pensarmos que se renova 

anualmente. 

Mas se a iniciativa privilegia a comunidade escolar, não queremos de forma alguma 

que a mesma se cinja aos mais novos. O convite para participar, será endereçado a 

todos os menos novos, assumindo assim um carácter transgeracional, envolvendo a 

população sénior através dos centros de dia, lares ou outras estruturas a eles 

dedicadas, bem como outras entidades e instituições de solidariedade e 

responsabilidade social. 
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Resumo 

De forma resumida, este projeto prevê 3 períodos fundamentais: 

• Recolha de Sementes – Conforme tipo de árvore (ver calendário da época de

recolha de sementes em anexo);

• Sementeira e germinação – Conforme instrução descrita nas fases

seguintes;

• Plantação – Conforme zonas e áreas a definir posteriormente.

Prazo e Duração 

O projeto “Guimarães mais Floresta” tem a duração de 2 anos, renovado 

anualmente, com os seguintes prazos. 

• Novembro a abril – Recolha de sementes e sementeira

(ver calendário da época de recolha de sementes em anexo);

• Dezembro a março – Germinação e tratamento;

• Abril a maio – Plantação. 
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Objetivos 

 

O “Guimarães mais Floresta” é um projeto transversal e integrado pelo que a sua 

execução alcança um número extensivo de objetivos específicos abaixo elencados. 

O projeto é transversal por contemplar várias áreas temáticas, desde logo a 

Natureza e a Biodiversidade, a Floresta e a sua Defesa, os Espaços Verdes e  

técnicas agrícolas, assim como os Direitos da Criança, a Proteção e a criação do 

meio para o seu crescimento são e harmonioso. 

 
 

Assim em termos de objetivos temos: 
 

• Promover a educação e sensibilização ambiental e desenvolvimento 

sustentável no concelho de Guimarães, ao abrigo do programa PEGADAS; 

• Promover a Floresta e sensibilizar para a sua defesa; 

• Promover a Árvore Autóctone, sensibilizando para o seu valor e a sua 

proliferação; 

• Promover a criação de áreas verdes, através da arborização, florestação e 

reflorestação por árvores autóctones; 

• Desenvolver na comunidade valores fundamentais de proteção e  

crescimento sustentável, por força de comparação à vida quotidiana; 

• Integrar, mobilizar e envolver a comunidade para os projetos estabelecidos 

no plano de ação da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia, os 

quais envolvem diferentes Unidades Operacionais; 

• Envolver a comunidade no projeto de promoção da Montanha da Penha e da 

Lapinha, criando sentimento de pertença; 

• Promover e sensibilizar para o movimento cívico de dimensão nacional 

designado Plantar Portugal; 

• Contribuir para a ação de Reflorestação Nacional e para o objetivo traçado. 
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Procedimento 

O projeto contempla 8 fases: 

Fase 1. Apresentação - Todos os estabelecimentos de ensino, através dos 

coordenadores do PEGADAS, ou entidades envolvidas, deverão promover a 

discussão da premissa do projeto, nada mais nada menos que esta interligação da 

proteção ambiental e a sua importância, e a promoção e proteção das crianças e 

jovens do Concelho, enquanto cidadãos de plenos direitos. A informação para esta 

abordagem será fornecida pela CPCJ de Guimarães. 
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Fase 2. Recolha e seleção das sementes 

 

Esta fase do projeto é crucial para o seu sucesso, atendendo a que se trata de um 

processo que requer algum cuidado, precisão, visitas de campo e trabalho em 

equipa. A escolha das sementes deve ser criteriosa. As sementes devem possuir  

boa genética e serem livres de pragas e doenças. Sementes fracas e contaminadas 

são sinónimo de insucesso. 

Cada criança/jovem, supervisionada por um adulto de referência deverá, numa 

primeira instância, explorar e conhecer as zonas verdes que na sua zona de 

residência ou do estabelecimento de ensino que poderão fornecer as tão desejadas 

sementes. 

Feito esse levantamento de locais, há que explorá-los, usufruindo deles. As 

sementes a recolher deverão contemplar acima de tudo a flora autóctone de 

Guimarães, mas também árvores de fruto a distribuir no espaço envolvente do 

próprio estabelecimento de ensino, podendo assim aquele estabelecimento, 

beneficiar famílias mais carenciadas, do que possa vir a colher. 

Todas estas atividades deverão ser realizadas em contexto escolar, no seio do  

grupo turma ou em grupos de trabalho criados para o efeito, em cada 

estabelecimento de ensino. Na impossibilidade de organizar a recolha de sementes 

com todos os alunos, poderá também ser feita a recolha de sementes em contexto 

familiar ou associativo. 

Atendendo à imprevisibilidade da Natureza, no que diz respeito à germinação 

sugere-se que cada criança seja contemplada com 10 sementes por forma  a 

garantir a viabilidade efetiva da sementeira. 

Esta fase 2, é apoiada e complementada pelas fichas de identificação de espécies, 

que seguem em anexo, fornecidas pela Câmara Municipal e pelo Laboratório da 

Paisagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9	

	
	
	

	
Fase 3. Seleção e recolha de vasos, reutilizando 

 

Escolhidas e recolhidas que estão as sementes, urge agora selecionar e recolher os 

recipientes a utilizar como suporte na sementeira. 

O destino dos resíduos é um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade. A 

quantidade de detritos produzido é muito superior à capacidade de processamento 

dos mesmos, contribuindo para o aumento da poluição da água, do ar e do solo. 

 
A reciclagem é uma maneira de ajudar a preservar o ambiente, colaborando para a 

diminuição do volume de resíduos nos aterros sanitários; protegendo os solos e os 

lençóis freáticos (água pouco profunda); transformando lixo em recursos; 

aumentando a vida útil dos materiais e evitando que mais detritos  sejam  

produzidos desnecessariamente. 

 
Reutilizar é reaproveitar produtos e utensílios que normalmente iriam ser 

desperdiçados dando-lhes uma nova funcionalidade. 

 
O reaproveitamento de recipientes para o cultivo de plantas ou árvores é uma das 

formas de reutilização e, consequentemente, a sustentabilidade, que a cada dia 

ganha mais adeptos. Baldes, embalagens de leite vazias, garrafas e garrafões de 

plástico, e outros objetos podem ser transformados em bons vasos. 

 
No entanto, para utilizá-los, é preciso tomar alguns cuidados: 

 
• Lavar muito bem os recipientes, eliminando qualquer vestígio de elementos 

tóxicos (ferrugem, produtos químicos como cloro, ácidos e detergentes), para que 

as plantas não sejam contaminadas; 

• Optar por materiais resistentes, que suportem bem as mudanças climáticas e  

que não absorvam muito calor, de forma a não secar a terra; 

• Perfurar na base, o recipiente escolhido, de forma a que a água da rega não se 

acumule no recipiente, destruindo a planta por asfixia radicular; 

• O tamanho do recipiente é importante e está diretamente relacionado com o 

tamanho esperado da muda na época de transplante. 
 

Em todos os casos, é preciso encontrar a melhor maneira de reproduzir as  

condições naturais de crescimento de cada planta. 
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Fase 4. Escolha da terra 
 

Uma boa terra é aquela que apresenta uma mistura de composto obtido da 

decomposição de uma mistura de aparas de relva, folhas, bocados de madeira 

resultantes da poda das árvores, restos de culturas e terra simples. Para criar uma 

terra perfeita, deve utilizar uma pá de jardinagem e misturar uma camada de 5 a 

10 centímetros de mistura de composto e uma camada de 20 a 30 centímetros de 

terra simples. Pode sempre recolher terra nos espaços verdes perto da área do 

estabelecimento ou da residência, privilegiando a mais escura, inevitavelmente  

mais rica em húmus. 
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Fase 5. Semear 
 
 

Faça uma pequena cova e deposite duas sementes em cada recipiente. A 

profundidade de cada semente deve ser calculada em função do seu tamanho e 

necessidade de luz para germinar. A regra geral é cobrir cada semente com 

substrato peneirado com uma camada com cerca de 2 a 3 vezes o seu tamanho. 

Não esquecer de identificar cada sementeira com uma placa de identificação, onde 

deve constar o nome da espécie, o nome do dono da árvore e a data de  

sementeira. 

Regar frequentemente de forma cuidadosa. A frequência das regas deve ser o 

suficiente para manter o substrato húmido, sem encharcar. Se faltar água no 

processo de germinação das sementes, elas desidratam e morrem. Utilize para 

irrigar um regador de crivo muito fino, ou até mesmo um pulverizador. Após a 

germinação é possível reduzir gradativamente as regas, de acordo com o 

desenvolvimento das raízes. 

Uma janela pode ser o local ideal para germinação. Mantenha em local de bastante 
luz, porém sem sol direto. 
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Fase 6. Levantamento das zonas verdes e áreas florestais. 

Nesta fase será apresentado um trabalho de levantamento das áreas a indicar para 

plantação, seja em zonas de proximidade às escolas, obedecendo a regras de 

planeamento urbanístico, seja em zonas de florestação obedecendo a regras do 

plano municipal de defesa da floresta (PMDFCI). 

Em áreas que exista a necessidade de envolvimento de terrenos particulares, será 

realizado um cadastro e uma sensibilização aos proprietários. 

Esta fase será de acompanhamento por parte das Unidades Operacionais da 

estrutura de missão da Capital Verde Europeia, contribuindo assim para os  

objetivos delineados. 
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Fase 7. Plantar 
 
 

Após a definição clara dos locais da comunidade a privilegiar com a plantação, a 

escola, os parques municipais ou de lazer, a Montanha da Penha e da Lapinha, ou 

outros locais de intervenção prioritária de reflorestação, devem ser avaliados. Mais 

de quinze mil árvores, contribuirão de forma inequívoca para o embelezamento 

destas zonas, num processo de articulação próxima entre os estabelecimentos de 

ensino e os diversos agentes da Comunidade com responsabilidades neste domínio, 

como o Município, o Laboratório da Paisagem, as Juntas de Freguesia e outras 

instituições. 

Definido o local, há todo um trabalho de preparação para a plantação para 

organizar: 

 
Para proceder à plantação devem ter-se em conta alguns aspetos importantes. 

 

1. Tratando-se de árvores de pequeno porte, deve inverter-se a planta com cuidado 

para tirá-la do vaso, preservando o torrão. Também pode cortar o recipiente de 

plástico para removê-la. 

2. Abrir uma cova com duas a três vezes o tamanho do torrão da planta. A cova é 

feita em função do tamanho da árvore e das suas raízes. 

3. Se o solo não for rico em matéria orgânica deve fazer-se uma adubação de 

fundo. Colocar na cova uma camada de composto e uma camada de terra, 

posteriormente colocar uma nova camada de composto orgânico ou  adubos  

verdes, ricos em azoto, e mais uma camada de terra e por último colocar a árvore 

cuidadosamente procedendo à sua plantação. Não se deve enterrar o colo da  

planta, nem deixar as raízes expostas. Tendo em consideração o porte da árvore 

aquando a plantação, pode colocar-se uma estaca de madeira por forma a tutorar a 

mesma e evitar que entorte com a ação do vento. É muito importante que a estaca 

seja atada com folga para não estrangular o tronco, devido ao seu  

desenvolvimento. 

4. Regue a árvore recém-plantada com pouca pressão. Deixe a terra ficar mais 

compacta, se necessário aterre novamente o solo e regue novamente. A rega 

deverá ser feita semanalmente, até que haja uma fixação das raízes da árvore ao 

solo. 
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Fase 8. Cerimónias 
 

Em 2016, por ocasião da semana de reflorestação nacional, simbolicamente cada 

escola plantará uma árvore autóctone no estabelecimento, ficando no entanto nesta 

altura estabelecidas as áreas da futura plantação do projeto Guimarães mais 

Floresta. 

Em data a definir, entre Março e Abril de 2017, a 6 meses de apresentar a 

candidatura a Capital Verde Europeia, todos os estabelecimentos de ensino 

realizarão uma cerimónia formal alusiva e aberta à comunidade escolar, mas não 

descurando toda a comunidade restante, procurando-se celebrar o Ambiente. 

Atendendo a que o semeado à data do evento terá apenas 8 a 10 cm de altura, 

nesta fase será desencadeada uma ação de mobilização da população, instituições e 

empresas, para que contribuam para a aquisição de árvores à sua escolha (dentro 

das elencadas nas fichas anexas) e plantá-las em local referenciado. A Árvore em 

causa, deverá ter um mínimo de 50 cm de altura. 

No mesmo evento, deverá ser anunciado por cada estabelecimento, o número final 

de árvores que germinaram e que serão plantadas na mesma data, mas no ano 

seguinte. 
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FICHAS TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO 



Época&de&Recolha&de&Sementes&	 ! !	 ! !	 ! !	 ! !	 ! !	 ! !	

Nome&Cientifico&	 Nome&Vulgar&	 Jan.&	 Fev.&	 Mar.&	 Abr&	 Mai&	 Jun&	 Jul&	 Ago&	 Set&	 Out&	 Nov&	 Dez&	
Alnus glutinosa Amieiro!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Corylus avellana L. Aveleira!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Ilex aquifolium L. Azevinho!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Betula celtiberica Rothm. & Vasc. Bétula!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Quercus pyrenaica Willd. Carvalho!negral!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Quercus robur L. Carvalho!roble!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Castanea sativa Miller Castanheiro!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Prunus lusitanica L. Azereiro!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Populus alba L. Choupo!branco!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Fraxinus angustifolia Vahl. Freixo!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Arbutus unedo L. Medronheiro!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Pinus pinaster Aiton. Pinheiro!bravo!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Salix alba L. Salgueiro>branco!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Quercus suber L. Sobreiro!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
Taxus baccata L. Teixo!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	 !!	
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AMIEIRO 
Alnus glutinosa L. Gaertner 

Família: Betulaceae 

Distribuição em Portugal: Ocorre espontaneamente por todo o pais ao longo 
dos cursos de água, exceto numa parte considerável da região Sudeste e nas 
zonas de maior altitude. 

Caducidade: caduca 

Altura: até 30m 

Longevidade: cerca de 150 anos 

Porte: árvore grande, quando jovem tem copa regular e piramidal; em adulto, 
ramificação irregular. 

Habitat: margens de rios e ribeiras, lagos, veigas, sítios inundados e húmidos. 
As árvores suportam longos períodos de submersão das suas raízes. Embora 
possam crescer em locais mais secos, não viverão tanto tempo. Prefere solo 
ácido ou neutro. Espécie de luz e de crescimento rápido. Necessita  de 
humidade permanente. Suporta grandes variações de temperatura (-30ºC a 
40ºC). Devido à relação da planta com certos organismos do solo, é capaz de 
fixar azoto atmosférico, sendo benéfico para a agricultura. 

Floração: fevereiro/março 

Maturação dos frutos: os frutos assemelham-se a pequenas pinhas que 
amadurecem em pleno verão e lenhificam no outono. 

Modos de propagação: 

Por semente: as sementes encontram-se nas pequenas frutificações em forma 
de pinha. Elas podem germinar logo no outono/ inverno ou na primavera, 
assim que o tempo comece a aquecer. 

Procedimento (sementeira outonal) 

1- Recolher os frutos em outubro/novembro quando possuírem um tom
acastanhado;

2- Colocar os frutos ao sol dispostos em camadas finas, a fim de permitir
um adequado arejamento dos mesmos e facilitar a extração das
sementes;

3- Realizar a sementeira a 5mm de profundidade, ou então sem cobrir as
sementes com terra, comprimir a sementeira com um nivelador e
proteger as sementes com uma fina camada de folhas.

Quando as plantas tiverem crescido o suficiente, devem ser mudadas para 
vasos individuais. Quando já tiverem algum tamanho pode mudá-las para os 
locais definitivos na primavera, ou no outono. Em média, apenas cerca de 3% 
das sementes são viáveis. As sementes germinam, tanto na escuridão contínua 
como com a luz do dia. Convém proteger as jovens plantas das geadas tardias 
às quais são sensíveis. 

Por estaca: ramos lenhificados, quando as folhas estiverem a cair, no outono, 
num solo arenoso. 
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AVELEIRA 
Corylus avellana L. 

Família: Betulaceae 

Distribuição em Portugal: Surge principalmente no Norte, Centro 
montanhoso e Serra de Sintra, como parte integrante do sub-bosque de 
Carvalhais típicos de zonas húmidas. 

Caducidade: caduca 

Altura: até 8m 

Longevidade: cerca de 80 anos, contudo se for constantemente podada pode 
chegar aos 600. 

Porte: arbusto alto ou pequena árvore. Frequentemente desenvolve 
numerosos ramos desde a base, criando superiormente uma copa arredondada. 

Habitat: vales e encostas húmidas e sombrias, embora também se desenvolva 
em plena luz. Muitas vezes isolada em orlas e no subcoberto de bosques 
caducifólios. Indiferente ao pH do solo, sendo frequente em solos calcários, 
contudo dá-se melhor em solos nem muito pobres, nem muito ricos 
nutritivamente. Ocorre até aos 1400m. Suporta temperaturas de -8ºC, sendo a 
média desejável de 14ºC. Precipitações moderadas. 

Floração: inícios da primavera 

Maturação dos frutos: outono 

Modos de propagação: 

Por semente: requerem 2 a 3 meses de estratificação a frio, assim que 
estiverem maduras. As sementes podem ser bastante lentas a germinar, 
podem demorar até 18 meses. Proteja as pequenas árvores do frio durante o 
primeiro inverno e plante-as na primavera ou outono do ano seguinte nos 
locais desejados. 

Por estacas: estacas semi-lenhificadas do ramo anterior na sua base, em 
julho/agosto. Estacas maduras em outubro. 

Por alporquia: na primavera. 
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AZEREIRO 
Prunus lusitanica L. 

Família: Rosaceae 

Distribuição em Portugal: encontra-se a norte do rio Tejo em alguns 
microclimas de montanha. 

Caducidade: persistente 

Altura: até 20m, normalmente menos de 10m 

Longevidade: 

Porte: árvore ou arbusto de copa ampla, muito ramificada. 

Habitat: matas sombrias, talvegues, barrancos e margens de linhas de água 
encaixadas. Vive em altitudes médias, preferindo solos siliciosos e frescos. 
Espécie de semi-sombra. Necessita de chuvas frequentes e nevoeiros. Vive em 
climas suaves, sem neve e poucas geadas. 

Floração: maio 

Maturação dos frutos: agosto, setembro 

Modos de propagação: 

Por semente: requerem 2 a 3 meses de estratificação a frio, assim que 
estiverem maduras. As sementes podem ser bastante lentas a germinar, às 
vezes, podem demorar 18 meses. Assim que as plantas tenham um tamanho 
razoável para poderem ser manuseadas, devem ser separadas em vasos 
individuais. Proteja as pequenas árvores do frio durante o primeiro inverno e 
plante-as na primavera ou outono do ano seguinte nos locais desejados. 

Por estacas: estacas semi-lenhificadas com um pouco do ramo anterior na sua 
base em julho / agosto. Estacas maduras em outubro. 

Alporquia: na primavera. 
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AZEVINHO 
Ilex aquifolium L. 

Família: Aquifoliaceae 

Distribuição em Portugal: A sua presença restringe-se a certas zonas 
montanhosas do Norte e Centro, Serras de Sintra e Monchique, quase sempre 
associada a manchas residuais de Carvalhal, do qual depende directamente. 

Caducidade: persistente 

Altura: até 20m, normalmente entre 4 e 10m 

Longevidade: cerca de 300 anos 

Porte: arbusto ou árvore de copa densa e muito ramificada. 

Habitat: frequente em carvalhais e nas margens de cursos de água. Habita até 
aos 1600m, de preferência em solos siliciosos. Espécie de sombra, embora 
possa viver ao sol. Necessita de humidade, mas sem encharcar.  Rega 
moderada a abundante. Resiste às geadas mas é sensível às secas estivais. 
Tolera a poluição, ventos marítimos e temperaturas até -15ºC. Tem um 
crescimento muito lento e ressente-se se for perturbada nas raízes. Costuma 
regenerar pela base após incêndios 

Floração: abril, maio, junho 

Maturação dos frutos: outubro 

Modos de propagação: 

Por semente: semear assim que os frutos estiverem maduros, no outono, 
separando as sementes da polpa. Pode demorar 18 meses a germinar. 
Sementes armazenadas geralmente precisam de dois invernos e um verão para 
germinar. Escarificação, seguida de estratificação à temperatura ambiente e 
estratificação a frio pode acelerar o tempo de germinação. As pequenas plantas 
crescem bastante devagar, mas quando tiverem o tamanho suficiente para 
manusear, separe-as em vasos individuais, e proteja-as do frio e da luz 
excessiva durante o primeiro ano. Podem então ser plantadas nos seus locais 
definitivos na primavera. 

Por estaca: estacas quase lenhificadas com um pouco do ramo anterior na 
base, em agosto, em local sombrio e protegido. Deixe crescer 1 ano para 
depois as mudar. 

Por alporquia: em outubro, demorando, neste caso, 2 anos. 
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BÉTULA 
Betula celtiberica Rothm. & Vasc. 

Família: Betulaceae 

Distribuição em Portugal: Encontra-se nas terras altas do centro e norte, e 
ao longo de cursos de água. 

Caducidade: caduca 

Altura: até 20m 

Longevidade: normalmente entre 80 e 140 anos 

Porte: árvore média de copa cónico-piramidal com ramos horizontais e 
raminhos pendentes. 

Habitat: turfeiras, margens de cursos de água e locais húmidos das regiões 
elevadas em solos profundos. Forma pequenos bosques e prefere solos 
siliciosos. Espécie de plena luz. Ocorre preferencialmente entre os 400 e 
1800m, mas também desde 0 a 2000m. Suporta bem temperaturas muito 
baixas. Tolera ventos fortes mas não tolera a exposição marítima. É uma 
árvore de crescimento rápido, das primeiras a colonizar espaços abertos, 
possibilitando o aparecimento de outras árvores. 

Floração: abril, maio 

Maturação dos frutos: finais de inverno, princípios da primavera 

Modos de propagação: 

Por semente: semear assim que estiverem maduras, cobrindo-as ligeiramente 
e colocando-as num local com luz. Se a germinação for fraca pode cobrir-se a 
zona de plantação com um vidro aumentando a temperatura. Quando  as 
plantas tiverem o tamanho suficiente para manusear coloque-as em vasos 
individuais e proteja-as pelo menos durante o primeiro inverno. Plante-as 
finalmente nos locais desejados na primavera. 
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CARVALHO NEGRAL 
Quercus pyrenaica Willd. 

Família: Fagaceae 

Distribuição em Portugal: Ocorre principalmente no Norte e Centro. 

Caducidade: marcescente (morrem no outono mas só caem na primavera 
seguinte) 

Altura: até 25m 

Longevidade: entre 120 e 300 anos 

Porte: árvore de copa ampla 

Habitat: dominante em matas de clima mediterrânico (com período de seca 
estival importante) relativamente chuvoso mas continental (isto é, com geadas 
importantes). Ocorre normalmente entre os 400 e os 1600m, mas também 
desde 0 a 2100m. Prefere solos siliciosos. Espécie de média luz, necessitando 
de uma precipitação média anual superior a 600mm e humidade ambiental. 
Temperatura ideal no inverno entre -5 e 7ºC e no verão entre 12 e 22ºC. Tem 
um importante papel protetor do solo e regulador dos ciclos hidrológicos. 

Floração: abril, maio 

Maturação dos frutos: outubro, novembro 

Modos de propagação: 

Por semente: Deve apanhar-se as bolotas do chão ou da árvore, desde que 
não seja necessária muita força para as arrancar. É aconselhável  usar  as 
bolotas maiores e mais pesadas (as que flutuarem na água não estão em boas 
condições). As bolotas perdem rapidamente a sua viabilidade se as deixar 
secar. Depois de enterradas devem-se proteger dos ratos, javalis, etc. Podem 
ser armazenadas num local fresco e com humidade no interior. Também se 
pode semear em vasos fundos. As plantas produzem uma raiz profunda, têm 
de ser mudadas para o local definitivo o mais rápido possível. Na verdade as 
bolotas plantadas in situ produzirão as melhores árvores. 
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CARVALHO ROBLE 
Quercus robur L. 

Família: Fagaceae 

Distribuição em Portugal: Ocorre sobretudo no Minho, Douro Litoral e Beira 
Litoral. Nas Serras de Sintra e S. Mamede ainda se encontram algumas 
populações da espécie. 

Caducidade: caduca ou marcescente (morrem no outono mas só caem na 
primavera seguinte) 

Altura: até 45m 

Longevidade: excecionalmente pode atingir os 1500 anos 

Porte: árvore de copa ampla e regular, majestosa. 

Habitat: matas de clima temperado, isto é, sem seca estival prolongada. É 
frequentemente a árvore dominante. Ocorre preferencialmente dos 0 aos 
1500m, mas pode chegar aos 2500m. Prefere solos siliciosos e húmidos, 
embora resista à seca assim que está estabelecida. Espécie de luz 
principalmente em idade jovem. Necessita de uma precipitação média anual 
superior a 600mm e no período estival de mais de 200mm. Precisa também de 
humidade ambiental. Temperaturas desejáveis no inverno entre -15 e 10ºC e 
no verão entre 10 e 25ºC. Tem uma grande resistência ao frio e às geadas 
tardias. É um indicador da humidade do solo. Tolera ventos fortes, mas não 
gosta de exposição marítima. As árvores mais velhas possuem uma casca 
espessa que as protege de fogos florestais. As árvores jovens, em caso de fogo 
ou corte, irão regenerar pela base. 

Floração: abril, maio 

Maturação dos frutos: setembro, outubro 

Modos de propagação: 

Por semente: Deve apanhar-se as bolotas do chão ou da árvore, desde que 
não seja necessária muita força para as arrancar. É aconselhável  usar  as 
bolotas maiores e mais pesadas (as que flutuarem na água não estão em boas 
condições). As bolotas perdem rapidamente a sua viabilidade se as deixar 
secar. Depois de enterradas devem-se proteger dos ratos, javalis, etc. Podem 
ser armazenadas num local fresco e com humidade no interior. Também se 
pode semear em vasos fundos. As plantas produzem uma raiz profunda, têm 
de ser mudadas para o local definitivo o mais rápido possível. Na verdade as 
bolotas plantadas in situ produzirão as melhores árvores. 
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CASTANHEIRO 
Castanea sativa Miller 

Família: Fagaceae 

Distribuição em Portugal: está espalhado um pouco por todo o país. Aparece 
em Vila Real, Bragança, Guarda e Alto Alentejo, sendo que hoje em dia, a sua 
presença mais significativa verifica-se na região a norte do Tejo. 

Caducidade: caduca 

Altura: até 30m 

Longevidade: até 1500 anos 

Porte: árvore de copa regular, direita, elipsoidal, densa, com muitos ramos e 
muito frondosa. 

Habitat: soutos e castinçais nas regiões onde também prosperam os carvalhos-
negral e alvarinho. Ocorrem normalmente dos 0 aos 1800m.  Preferem solos 
siliciosos, soltos, ricos e profundos, embora também consigam viver em solos 
secos. Espécie de alguma sombra, sobretudo em jovem. Deseja precipitações 
médias anuais superiores a 600mm. Temperaturas ideais entre os 0 e 26ºC. 
Tolera exposição marítima, mas cresce mais lentamente no litoral. 

Floração: maio, junho 

Maturação dos frutos: outubro, novembro 

Modos de propagação: 

Por semente: semear assim que as sementes estiverem maduras, devendo 
proteger-se esta de javalis, esquilos, etc. A semente tem uma viabilidade 
reduzida e não se pode deixá-la secar. Pode-se guardar num local fresco por 
alguns meses, como num frigorífico, com alguma humidade,  mas  deve-se 
vigiar regularmente para ver se há sinais de germinação. As sementes devem 
germinar no fim do inverno ou início da primavera. Se as castanhas estiverem 
numa sementeira, podem ficar 1 ou 2 anos, antes de se plantar nos locais 
definitivos. Também podem ser colocadas em vasos. As plantas devem ser 
transplantadas para os locais definitivos no outono, e devem-se proteger do 
frio no início do inverno. 
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CHOUPO BRANCO 
Popullus alba L. 

Família: Salicaceae 

Distribuição em Portugal: cultivado um pouco por todo o país. 

Caducidade: caduca 

Altura: até 25m 

Longevidade: cerca de 150 anos 

Porte: árvore de copa irregular a colunar 

Habitat: em solos húmidos, por vezes em ambientes urbanos e na margem de 
cursos de água. Espécie de crescimento rápido que suporta bem a salinidade. 
Ocorre normalmente entre os 0 e os 1200m, embora possa chegar aos 2000m. 
É indiferente ao pH, mas não em solos siliciosos compactos ou calcários secos. 
Espécie de luz. Resiste bem à seca, mas sempre com o subsolo húmido; rega 
moderada a abundante. Pode suportar temperaturas mínimas de -15ºC e 
máximas de até 50ºC. As suas raízes são muito agressivas, podendo danificar 
condutas subterrâneas. Não deve ser plantado a menos de 12 metros de 
edifícios, pois podem secar o solo danificando as fundações. 

Floração: fevereiro, abril 

Maturação dos frutos: abril, maio, junho 

Modos de propagação: 

Por semente: semear assim que as sementes amadurecerem, na primavera. 
As sementes de choupo têm uma viabilidade muito reduzida e têm de ser 
semeadas logo após amadurecerem, à superfície ou com um pouco de terra a 
cobri-las. Quando as pequenas plantas tiverem tamanho suficiente para serem 
manuseadas, separe-as em vasos e proteja-as do frio. Plante-as nos locais 
desejados na primavera seguinte. (visto a espécie produzir híbridos com outros 
choupos, para garantir a sua pureza, deve colher-se as sementes de locais sem 
a presença de outras espécies de choupos) 

Por estacas: estacas lenhificadas do crescimento da última estação (20-40 
cm, novembro/dezembro) numa zona exterior protegida ou diretamente nos 
locais permanentes. 

Por divisão: de ramos ladrões no início da primavera. 
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FREIXO 
Fraxinus angustifolia Vahl. 

Família: Salicaceae 

Distribuição em Portugal: Vegeta espontaneamente por quase todo o país, 
sobretudo nas proximidades dos cursos de água. 

Caducidade: caduca 

Altura: até 35m, normalmente menos de 20m 

Longevidade: cerca de 200 anos 

Porte: árvore de copa ovalada 

Habitat: solos húmidos e na margem de cursos de água. Ocorre dos 0 aos 
1800m. É indiferente ao pH do solo necessitando de humidade permanente 
mas sem encharcar, apenas o subsolo deve ser encharcado. Espécie de luz. 
Prefere climas temperados, embora tolere bem  a secura atmosférica. Espécie 
de crescimento muito rápido. A árvore tolera ventos fortes, mas não tolera 
exposição marítima. Tem um sistema radicular agressivo, não devendo ser 
plantado a menos de 10 metros de edifícios e sistemas de drenagem. 

Floração: fevereiro, março, abril 

Maturação dos frutos: outubro, novembro, dezembro 

Modos de propagação: 

Por semente: é melhor colher a semente ainda verde (já totalmente 
desenvolvida, mas antes de ter secado por completo na árvore) e semeá-la de 
seguida. Geralmente a germinação ocorre na primavera. Se armazenar as 
sementes, estas deverão necessitar de um período de estratificação a frio. 
Quando as plantas tiverem o tamanho suficiente, pode mudá-las para vasos e 
protegê-las durante o primeiro inverno. Na primavera, plante-as nos locais 
definitivos. 
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MEDRONHEIRO 
Arbutus unedo L. 

Família: Ericaceae 

Distribuição em Portugal: Apesar de surgir espontaneamente em quase todo 
o país, ocorre com maior incidência no Sul, em azinhais, sobreirais e bosques
mistos.

Caducidade: persistente 

Altura: até 10m, normalmente cerca de 5m 

Longevidade: pode atingir os 200 anos 

Porte: arbusto ou pequena árvore de copa ovalada 

Habitat: azinhais, sobreirais e bosques mistos, em precipícios e desfiladeiros 
fluviais. Também em solos rochosos, mas preferindo-os frescos, soltos e 
profundos. É indiferente ao pH. Habita dos 0 aos 800m ou até 1200m. Espécie 
de plena luz. Necessita de humidade, mas sem encharcar. Resiste bem às 
geadas e a temperaturas até -15ºC. Prospera com relativa exposição marítima 
e tolera poluição industrial. 

Floração: de outubro a fevereiro 
Maturação dos frutos: no outono do ano seguinte 
Modos de propagação: 

Por semente: é difícil separar as sementes do fruto que as envolve, assim 
devem ser misturadas na terra à superfície, juntamente com a polpa. Um 
período de estratificação a frio pode ajudar (6 semanas). A semente, 
normalmente germina bem em 2–3 meses a 20°C, embora, por vezes, as 
plântulas possam morrer devido ao aparecimento de fungos. No primeiro 
inverno pode mantê-las num local abrigado e plantá-las no local definitivo na 
primavera seguinte. 

Por mergulhia: embora possa demorar 2 anos. Com uma baixa percentagem 
de sucesso pode cortar-se ramos já lenhificados, durante o crescimento da 
estação, em novembro/ dezembro. Ressentem-se se perturbados nas raízes. 
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PINHEIRO BRAVO 
Pinus pinaster Aiton. 

Família: Pinaceae 

Distribuição em Portugal: está presente por todo o País, localizado nos 
extremos no Norte e Centro (Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral e Ribatejo), 
penetra  até  Trás-os-Montes e Beiras,  e  na  faixa  litoral  desde  o Minho até 
à Península de Setúbal. 

Caducidade: persistente 

Altura: até 40m, normalmente entre 20 e 25m 

Longevidade: não sobrevive muito além dos 200 anos 

Porte: árvore de copa piramidal regular na juventude; em adulta é mais 
variável, mais redonda e reduzida ao último terço da altura. 

Habitat: embora prefira solos pobres em carbonato de cálcio, de preferência 
soltos e arenosos, foi cultivada praticamente em todas as condições ambientais 
do país ainda que por vezes sem sucesso. Habita normalmente entre os 0 e os 
1500m podendo chegar aos 1700m. Espécie de luz. Necessita de uma 
precipitação média anual superior a 300mm, e no verão, superior a 75mm. 
Temperaturas desejáveis no inverno entre 0 e 12ºC e no verão entre 15 e 
26ºC. Tolera exposição marítima, contudo as árvores jovens são 
frequentemente dobradas por ventos fortes, causando deformações 
permanentes. Tem um crescimento rápido. 

Floração: março, abril, maio 

Maturação dos frutos: as pinhas amadurecem no final do verão seguinte e a 
queda do pinhão dá-se na primavera ou verão do terceiro ano. 

Modos de propagação: 

Por semente: fazer a sementeira utilizando sementes, apanhadas do chão, no 
local definitivo, enterrando-as um pouco. No entanto, fazer estratificação 
durante 6 semanas a 4°C pode ajudar na germinação de sementes que estejam 
armazenadas. As plantas têm um sistema radicular fraco e desenvolver-se-ão 
melhor quanto mais cedo forem colocadas no seu local definitivo. Devem ser 
plantadas nos locais definitivos, até 90 cm, mas quanto mais pequenas melhor. 
Para um óptimo desenvolvimento deverá colocar-se uma camada de matéria 
que iniba o crescimento de outras plantas em seu redor (casca de pinheiro, 
folhas de pinheiro secas). Árvores que sejam mudadas de maior dimensão 
poderão ter problemas de crescimento por vários anos, afetando as suas raízes 
e a resistência ao vento. Dependendo do local, deve proteger-se as pequenas 
árvores do frio. 

Por estaca: este método só resulta a partir de árvores jovens (até 10 anos). 
Deve usar-se ramos com apenas um fascículo de folhas, desde a sua base. 
Contudo, o crescimento a partir deste método revela-se lento. 
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SALGUEIRO BRANCO 
Salix alba L. 

Família: Pinaceae 

Distribuição em Portugal: encontra-se por todo o país, à exceção dos 
planaltos beirões e transmontanos e da bacia do Guadiana. 

Caducidade: caduca 

Altura: até 25m 

Longevidade: raramente ultrapassam os 100 anos 

Porte: árvore de copa alargada, algo irregular. 

Habitat: embora prefira solos pobres em carbonato de cálcio, de preferência 
soltos e arenosos, foi cultivada praticamente em todas as condições ambientais 
do país ainda que por vezes sem sucesso. Habita normalmente entre os 0 e os 
1500m podendo chegar aos 1700m. Espécie de luz. Necessita de uma 
precipitação média anual superior a 300mm, e no verão, superior a 75mm. 
Temperaturas desejáveis no inverno entre 0 e 12ºC  e no verão entre 15 e 
26ºC. Tolera exposição marítima, contudo as árvores jovens são 
frequentemente dobradas por ventos fortes, causando deformações 
permanentes. Tem um crescimento rápido. 

Floração: março, abril, maio 

Maturação dos frutos: março, abril, maio 

Modos de propagação: 

Por semente: as sementes devem ser enterradas à superfície assim que 
estiverem maduras, no fim da primavera. Têm uma viabilidade muito curta 
(apenas alguns dias). 

Por estaca: estacas lenhificadas do corrente ano de crescimento (novembro a 
Fevereiro). Pode também usar-se madeira mais velha de até 2,5 metros, 
plantando-a no local definitivo, no outono ou estacas  semi-lenhificadas  de 
junho a agosto. A estacaria nesta espécie é um método com bastante sucesso. 
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SOBREIRO 
Quercus suber L. 

Família: Fagaceae 

Distribuição em Portugal: ocorre em todo o país com maior abundância à 
medida que se caminha para sul. 

Caducidade: persistente 

Altura: até 25m, normalmente de 10 a 15m 

Longevidade: normalmente entre os 150 e 200 anos 

Porte: árvore de copa alargada, algo irregular. 

Habitat: montados, bosques em clima mediterrânico, tendendo a rarear em 
solos derivados de calcários. Ocorre desde os 0 até aos 1200m podendo chegar 
aos 1500m. Espécie de luz. Necessita de uma média de precipitação anual 
superior a 400mm, mas os melhores bosques dão-se entre 600 e 1000mm por 
ano. Precisa de humidade ambiental. Temperaturas desejáveis no inverno 
superiores a 0ºC e no verão superiores 18ºC. 

Floração: abril, maio 

Maturação dos frutos: de setembro a janeiro 

Modos de propagação: 

Por semente: Deve apanhar-se as bolotas do chão ou da árvore, desde que 
não seja necessária muita força para as arrancar. É aconselhável  usar  as 
bolotas maiores e mais pesadas (as que flutuarem na água não estão em boas 
condições). As bolotas perdem rapidamente a sua viabilidade se  deixá-las 
secar. Depois de enterradas devem ser protegidas de ratos, javalis, etc. Podem 
ser armazenadas num local fresco e com humidade no interior. Também se 
pode semear em vasos fundos. As plantas produzem uma raiz profunda, logo 
têm de ser mudadas para o local definitivo, o mais rápido possível. Na verdade 
as bolotas plantadas in situ produzirão as melhores árvores. 
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TEIXO 
Taxus baccata L. 

 
 
 
 

Família: Taxaceae 
 

Distribuição em Portugal:  habita algumas serras do centro e norte. 
 

Caducidade: persistente 
 

Altura: até 20m 
 

Longevidade: normalmente entre 1500 e 2000 anos 
 

Porte: espécie arbustiva ou arbórea dióica, de copa piramidal ou alargada com 
ramos mais ou menos horizontais. 

 
Habitat: áreas pouco sacrificadas pelo fogo, normalmente localizadas na 
proximidade de cursos de água. Habita desde os 500 aos 1800 ou mesmo 
2100m. Ocorre mais frequentemente em solos calcários, embora prospere em 
qualquer tipo de solo. Espécie de sombra, embora consiga viver ao sol.  
Necessita de bastante humidade ambiental e resiste bem ao frio, até -25°C. É 
uma espécie de crescimento lento. Tolera a poluição urbana, mas ressente-se a 
uma forte exposição marítima. 

 
Floração: finais de inverno a princípios da primavera 

 
Maturação dos frutos: formam-se desde o final do verão até ao início do 
inverno. 

 
Modos de propagação: 

 
Por semente: Dos teixos fêmea deve colher-se as sementes, quando o arilo 
carnudo estiver vermelho e a semente já tiver passado de verde a castanho- 
escuro. Deve separar-se as sementes da polpa vermelha,  mergulhando  os 
frutos em água para que as duas partes de separem mais facilmente. Pode 
conservar-se as sementes por um ou dois anos a 4°C, fechando-as 
hermeticamente depois de estarem bem secas. Estratificar as  sementes  
durante 3-4 meses a 20°C e de seguida 3-4 meses a cerca de 5°C, pode ajudar 
a reduzir o tempo de germinação. As plantas deverão precisar de pelo menos 2 
anos até se poder plantar no local pretendido. A melhor altura para o fazer será 
na primavera. 

 
Por estaca: qualquer época é boa, contudo, as estacas não devem ter flores 
nem frutos e devem ter cerca de 20cm. Destas estacas semi-lenhificadas deve 
retirar-se as folhas da metade inferior e raspar ligeiramente o ramo nu até à 
base. Devem ser plantadas com alguma inclinação em terra rica e fofa e devem 
ser protegidas do sol e de ventos frios. Adotando este método, as plantas 
obtidas serão do mesmo sexo da planta onde se retirou o material vegetativo. 
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