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Síntese Geral
O programa de iniciativas e comemorações revelou-se um sucesso, registando-se um elevado aumento da
comunidade, banco de voluntariado, adesão às iniciativas e do grupo de trabalho, pautado por uma crescente
difusão, envolvimento e fidelização.
A recuperação do programa de iniciativas sociais, também permitiram granjear um retorno bastante positivo
junto da comunidade, com o assumir das responsabilidades sociais e reconhecimento do programa de inclusão
para a cidadania.
A consolidação de um grupo de coordenação, equipa de trabalho e amigos da associação, são ganhos muito
importantes para o funcionamento da associação e cruciais para o seu crescimento, registando-se que estes
membros têm sido elementos chave para as estratégias aqui em análise.
A integração de novos parceiros estratégicos foi também um retorno da difusão do trabalho da associação e da
reestruturação do modelo de protocolos e expansão da área de atuação, definida no planeamento estratégico
desta temporada.
A estratégia definida para a reestruturação do modelo de protocolos existentes, foi alcançada, tendo sido
estabelecida uma rede de parceiros correspondente à área territorial de influência definida, com autonomia de
gestão, possibilidade de desenvolvimento de atividades que permitam a sustentabilidade dos projetos e
associação e apoios das entidades aos trabalhos de campo.
A imaturidade e imprudência na gestão dos investimentos privados, conseguidos para o projeto parceiro da
Reserva da Faia Brava, relevam da necessidade de formalizar este tipo de apoios, para que daí possamos tirar
vantagens diretas e devidas.
A inclusão de atividades em algumas das iniciativas, com custo ético, também mostraram ser uma opção
estratégica importante, para as dinâmicas de envolvimento da comunidade e para a sustentabilidade dos
projetos em curso.
O plano de dinamização das atividades da associação continua a revelar-se insipiente, com uma tendência
crescente de difusão, solicitação e adjudicação, mas ainda muito abaixo dos objetivos, o que compromete a
sustentabilidade da associação e seus projetos, obrigando ao reforço de estratégias de divulgação e de um
maior rácio entre solicitações e adjudicações, que se mostrou expressivo.
Regista-se um incremento nos processos de candidaturas a apoios e concursos, que se espera que venham a
permitir conferir maior reconhecimento, autonomia e sustentabilidade à associação e seus projetos.
O lançamento da campanha nacional fica marcado por um arranque bastante abaixo das expectativas e
objetivos, agravado pelo fato deste projeto se assumir como estruturante para a associação, quer em termos de
difusão territorial da atuação, reconhecimento, envolvimento da comunidade e parceiros e da sustentabilidade
financeira da associação e seus projetos.
Em síntese, a associação apresenta uma dinâmica de crescimento ao nível das iniciativas e envolvimento da
comunidade, a par do estabelecimento de uma rede de parceiros e projetos dentro dos moldes determinados,
bem como da consolidação de uma equipa de trabalho.
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Apesar da dinamização e diversificação das atividades, possibilidades de apoios e campanhas, o balanço
determina a necessidade de encetar novas estratégias de dinamização e alternativas para a geração de receitas,
esperando-se que o desenvolvimento progressivo de algumas estratégias e projetos, possam vir a dar
resultados, no decurso da sua aplicação e amadurecimento.
Síntese de Resultados dos Projetos
Resultados da Época de Manutenção de 2015
Iniciativas de Plantação e Manutenção: 15
Voluntários Envolvidos: 808
Horas de Voluntariado: 2.424
Ações Complementares: Recuperação de Danos de Intempéries, Controlo de Exóticas Infestantes, Promoção da
Regeneração Espontânea e Proteção Contra Incêndios
Resultados da Época de Plantação de 2015/16
Iniciativas de Plantação e Manutenção: 33 [3 Iniciativas Sociais com Utentes de IPSS]
Voluntários Envolvidos: 1.379 [Inclui Escolas]
Horas de Voluntariado: 4.137
Plantas Plantadas: 3.515 [Inclui Arbustos e Árvores]
Bolotas Semeadas: 3.010
Ações Complementares: Recuperação de Danos de Intempéries, Controlo de Exóticas Infestantes, Promoção da
Regeneração Espontânea e Proteção Contra Incêndios
Resultados Totais [Novembro 2009 a Março 2016]

Iniciativas de Plantação e Manutenção: 125 [9 Iniciativas Sociais com Utentes de IPSS]
Voluntários Envolvidos: 7.755 [Inclui Escolas]
Horas de Voluntariado: 23.265
Plantas Plantadas: 15.080 [Inclui Arbustos e Árvores]
Bolotas Semeadas: 3.030
Ações Complementares: Recuperação de Danos de Intempéries, Controlo de Exóticas Infestantes, Promoção da
Regeneração Espontânea e Proteção Contra Incêndios
Projetos em Curso
Parque Natural de Sintra-Cascais | Peninha
1ha | Parceiro ICNF
Início: Setembro 2014 | Término: Agosto 2019
Protocolo: Gestão integral [Estatuto informal]
Avaliação: Intervenção em 70% da área total, face aos 50% em período homólogo.
A intervenção foi condicionada pelo impacto de uma intempérie, obrigando a intervenção focada na mitigação
dos danos.
Foi implementada uma estratégia de adensamento e diversificação com espécies arbustivas, bem como foi dado
início à sinalização com estaca de todas as espontâneas, para mitigar eventuais perdas no decurso das
operações de manutenção.
Apesar dos elevados níveis de infestação na área ainda a intervir e na área circundante, em fase de maturação e
consolidação, que poderiam colocar em risco os resultados obtidos, conseguiu-se consolidar um perímetro de
contenção e controlar o banco seminal, o que tem vindo a permitir um aumento assinalável da regeneração
espontânea. Todavia, existe a necessidade de definição de um plano de limpeza da restante área, que dando o
seu desenvolvimento, obriga a uma intervenção mecanizada, em articulação com o parceiro.
Foi igualmente implementada uma estratégia de acompanhamento, que visa acautelar e mitigar os recorrentes
atos de vandalismo e o impacto dos fortes ventos, sobre os protetores.
No global, registam-se bons resultados ao nível das ações de controlo de espécies exóticas infestantes e
espécies invasoras, bem como do banco seminal, de identificação, proteção e promoção da regeneração
espontânea, de proteção contra incêndios e de plantação, registando-se elevadas taxas de sobrevivência e de
desenvolvimento.
Parque Natural de Sintra-Cascais | Estrada da Serra
1.25ha | Parceiro ICNF
Início: Fevereiro 2015 | Término: Janeiro 2020
Protocolo: Gestão integral [Estatuto informal]
Avaliação: Intervenção em 90% da área total, face aos 75% em período homólogo.
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A intervenção nesta área foi iniciada logo no início da época de plantação, para dar continuidade ao plano de
controlo de exóticas e infestantes, trabalhos que foram concluídos na totalidade da área, mas também para
acautelar a taxa de sobrevivência nesta área, onde se tinha registado perdas consideráveis, em algumas
parcelas, procedendo-se de imediato à retancha, adensamento com arbustivas e plantação nas áreas limpas.
As operações de controlo de exóticas infestantes têm permitido um assinalável desenvolvimento da regeneração
espontânea, mas também de espécies nativas invasoras. A presença de um elevado banco seminal e de um
denso coberto de exóticas infestantes nos limites desta área, fazem antever um elevado ônus e atenção na
manutenção.
No global, registam-se bons resultados ao nível das ações de controlo de espécies exóticas infestantes e
espécies invasoras, bem como do banco seminal, de identificação, proteção e promoção da regeneração
espontânea e de proteção contra incêndios.
Parque Natural de Sintra-Cascais | Azóia
0.1ha + 0.5ha [Nova Parcela] | Parceiro ICNF
Início: Outubro 2014 | Término: Setembro 2019 [Setembro 2020]
Protocolo: Gestão integral [Estatuto informal]
Avaliação: Intervenção em 100% da área total, face aos 50% em período homólogo. Foi acrescentada uma
parcela de 0.5ha, onde foi efetuada intervenção em 15%, da área.
A intervenção nesta área arrancou logo após uma ação de limpeza mecanizada, concertada com o parceiro,
limpando o remanescente da área inicial, que se encontrava densamente infestada, onde se procedeu ao
desenraizamento e à imediata plantação.
Numa outra parcela contígua, que resultou de uma ação de remoção de acacial, foi dado início da plantação,
numa pequena parcela, dado que se avançou à medida que se foi desenraizando e removendo novos rebentos.
No global, regista-se um avanço considerável na área em processo de reconversão ecológica, com bons
resultados ao nível das ações de controlo de espécies exóticas infestantes e espécies invasoras, bem como do
banco seminal, de identificação, proteção e promoção da regeneração espontânea, de proteção contra incêndios
e de plantação, registando-se elevadas taxas de sobrevivência e de desenvolvimento.
Parque Natural de Sintra-Cascais | Malveira da Serra [Descontinuado]
0.5ha | Parceiro CMC
Início: Novembro 2012 | Término: Outubro 2017
Protocolo: Cogestão [Estatuto formal]
Avaliação: Após Intervenção em 100% da área total, foi efetuada uma avaliação, descrita no relatório anterior,
que considerou contraproducente a redução da periodicidade das intervenções, definida pelo parceiro, dadas as
dificuldades no balanço de controlo das espécies exóticas infestantes. Perante a ausência de respostas, este
projeto foi descontinuado, passando a sua gestão integralmente para o parceiro.
Parque Natural de Sintra-Cascais | Malveira da Serra [Descontinuado]
1ha | | Parceiro CMC
Início: Fevereiro 2014 | Término: Janeiro 2019
Protocolo: Cogestão [Estatuto formal]
Avaliação: Após Intervenção em 100% da área total, foi efetuada uma avaliação, descrita no relatório anterior,
que considerou contraproducente a redução da periodicidade das intervenções, definida pelo parceiro, dadas as
dificuldades no balanço de controlo das espécies exóticas infestantes. Perante a ausência de respostas, este
projeto foi descontinuado, passando a sua gestão integralmente para o parceiro.
Parque Botânico da Tapada da Ajuda [Descontinuado]
0.5ha | ISA
Início: Outubro 2012 | Término: Setembro 2017
Protocolo: Apoio [Estatuto informal]
Avaliação: Por questões que nos são alheias, o acesso à área foi limitado durante um longo período de tempo,
limitando a correta e plena gestão desta área, o que exigia uma redefinição do protocolo, por forma a dar
garantias de execução e dos compromissos assumidos, mas sem que se tenho vindo a conseguir chegar ao
diálogo, tendo-se decidido descontinuar este projeto, que pouco enquadramento tinha nas diretrizes definidas
para os modelos de protocolo.
Reserva Botânica da Tapada da Ajuda [Descontinuado]
Sem Talhões Definidos [Indefinido] | ISA
Início: Julho 2014 | Término: Junho 2019
Protocolo: Apoio
Avaliação: Por questões que nos são alheias, o acesso à área foi limitado durante um longo período de tempo,
limitando a correta e plena gestão desta área, o que exigia uma redefinição do protocolo, por forma a dar
garantias de execução e dos compromissos assumidos, mas sem que se tenho vindo a conseguir chegar ao
diálogo, tendo-se decidido descontinuar este projeto, que pouco enquadramento tinha nas diretrizes definidas
para os modelos de protocolo.
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Parque Florestal de Monsanto
Sem Talhões Definidos [900ha] | CML
Início: Novembro 2009 | Término: Indefinido
Protocolo: Apoio
Avaliação: Intervenção pontual, sem área definida.
Apesar dos esforços empreendidos para redefinição do protocolo existente, no sentido de um plano de gestão
que permita um projeto mais bem definido no terreno e continuado no tempo, os trâmites administrativos e
burocráticos, têm funcionado como força de bloqueio, mantendo-se o modelo de parceria pontual.
Tapada Nacional de Mafra [Novo]
Sem Talhões Definidos [1187ha] | TNM
Início: Outubro 2016 | Término: Indefinido
Protocolo: Cogestão [Estatuto formal]
Avaliação: Foi estabelecido protocolo para uma intervenção na totalidade desta área, indo de encontro com a
estratégia de redefinição e expansão da rede e área de atuação da associação, enquadrada pelo novo esquema
de protocolos. Esta área permite chegar à comunidade e voluntários da Área Metropolitana de Lisboa - Norte e
arredores.
Intervenção pontual, sem área definida, com o objetivo de recuperação da vegetação endémica, face às perdas
acumuladas com os incêndios e necessidade de renaturalização da área, como forma de restaurar os sistemas
ecológicos.
A intervenção da associação nesta área é dirigida prioritariamente para os locais onde se está a desenvolver
ações urgentes de reconversão e recuperação de áreas ecologicamente degradadas, de acordo com as
necessidades emergentes e prioritárias de intervenção, com destaque para as áreas ardidas e de eucaliptal, com
resultados muito positivos nas intervenções já desenvolvidas.
Parque Natural da Arrábida [Novo]
55ha | ICNF e Biovilla
Início: Outubro 2016 | Término: Indefinido
Protocolo: Cogestão [Estatuto formal]
Avaliação: Foi estabelecido protocolo para uma intervenção na totalidade desta área, indo de encontro com a
estratégia de redefinição e expansão da rede e área de atuação da associação, enquadrada pelo novo esquema
de protocolos. Esta área permite chegar, pela primeira vez, à vasta comunidade e voluntários da Área
Metropolitana de Lisboa - Sul e arredores.
A intervenção da associação nesta área está focada na recuperação de áreas ardidas, erodidas e ecologicamente
degradas, visando a recuperação da vegetação endémica, a renaturalização da área e restaurar os sistemas
ecológicos, bem como criar um um bosque que sirva de suporte à comunidade local e espaços naturais que
funcionem para fins pedagógicos.
Corredor Ecológico de Queluz [Novo]
18.5ha | Exército Português
Início: Dezembro 2015 | Término: Indefinido
Protocolo: Gestão Integral [Estatuto informal]
Avaliação: Foi estabelecido protocolo para uma intervenção na totalidade desta área, indo de encontro com a
Reserva da Faia Brava [Novo]
Sem Talhões Definidos [850ha] | ATN
Início: Novembro 2016 | Término: Indefinido
Protocolo: Parceiros para a Reflorestação insertos no Plano Estratégico de Conservação da Reserva
Avaliação: Intervenção na implementação dos projetos de reflorestamento empreendidos nesta área, com o
desenvolvimento de ações pontuais de grande escala, especialmente focadas na recuperação de áreas ardidas e
na renaturalização de áreas ecologicamente degradadas.
Trata-se de uma parceria estratégica e integrada para a promoção e conservação dos ecossistemas, habitats e
valores naturais, com foco na floresta nativa e espécies autóctones, na totalidade de uma área protegida, com
relação com o potencial de valorização dos recursos endógenos e da promoção da economia verde.
O investimento privado para ampliação e consolidação da reserva, bem como para plano de reflorestamento,
acabou tem-se revelado inoperacional e com poucas vantagens para a associação, o que revela da necessidade
de acautelar, em acordos formais, todos os apoios obtidos.
Mata Nacional da Machada e Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina [Novo]
A Definir | CMB
Início: A Definir | Término: A Definir
Protocolo: Cogestão [Estatuto formal]
Avaliação: Foi estabelecido protocolo para uma intervenção nesta área, indo de encontro com a estratégia de
difusão e consolidação da área de influência na Área Metropolitana de Lisboa - Sul e arredores, permitindo obter
uma boa cobertura territorial e consequente potencial de envolvimento da vasta comunidade e voluntários, desta
região.
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A intervenção nesta área será enquadrada no projeto Biodiscoveries, com uma atuação focada no controlo de
espécies exóticas infestantes e promoção e conservação da regeneração espontânea.
Histórico das Iniciativas
2015
Abril | Tapada da Ajuda | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 8 Participantes | 4 Plantas Plantadas |
Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros ISA e Impact Trip
Abril | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 6 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros
ICNF e Impact Trip
Abril | Tapada da Ajuda | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 34 Participantes | 8 Plantas Plantadas |
Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros ISA e Teleperformance
Maio | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 26 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros
ICNF
Maio | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 9 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida |
Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF
Maio | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 11 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida |
Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e SHL Portugal
Maio | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 32 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida |
Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF
Junho | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 5 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida |
Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Editora Jacarandá
Junho | Tapada da Ajuda | Iniciativa de Manutenção | 14 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante
Removida | Parceiros ISA e Bold International
Junho | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 7 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida |
Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF
Julho | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 19 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida |
Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF
Agosto | Saída de Campo Á Descoberta do Parque de Natureza de Noudar | 4 Participantes
Agosto | PNSC | Visita ao Local de Plantação | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros ICNF
Setembro | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 19 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida |
Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF
Setembro | PNSC | Visita ao Local de Plantação | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros ICNF
Setembro | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 24 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida |
Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF
Outubro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 17 Participantes | 34 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Livre – Tempo de Avançar
Outubro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 78 Participantes | 60 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Banco de Portugal
Outubro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 29 Participantes | 23 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Grupo Rumos
Outubro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 30 Participantes | 31 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Towers Watson
Outubro | PNSC | Iniciativa de Intervenção Social com Crianças e Jovens com Necessidades Educativas Especiais
da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental | 21 Participantes | 19 Plantas
Plantadas | Parceiros ICNF e Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
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Novembro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 15 Participantes | 30 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Lisboa Marriott Hotel
Novembro | PNSC | Iniciativa de Limpeza de Desastre Natural | 48 Participantes | Parceiros ICNF
Novembro | Parque Natural da Arrábida (PNArr) | Iniciativa de Plantação | Comemorações do Dia da Floresta
Autóctone | 76 Participantes | 87 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF, Cooperativa para o Desenvolvimento
Sustentável (Biovilla) e AMO Portugal
Novembro | Tapada Nacional de Mafra (TNM) | Iniciativa de Plantação | Comemorações do Dia da Floresta
Autóctone | 66 Participantes | 284 Plantas Plantadas | Parceiros Tapada Nacional de Mafra (TNM) e AMO
Portugal
Novembro | PFM | Iniciativa de Plantação | Comemorações do Dia da Floresta Autóctone | 69 Participantes | 264
Plantas Plantadas | Parceiros PFM, CML e AMO Portugal
Novembro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | Comemorações do Dia da Floresta Autóctone | 27
Participantes | 47 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF
Novembro | Reserva da Faia Brava | Iniciativa de Plantação | Comemorações do Dia da Floresta Autóctone | 16
Participantes | 1273 Plantas Plantadas e 3010 Bolotas Semeadas | Parceiros Associação Transumância e
Natureza
Dezembro | PNSC | Iniciativa de Limpeza de Desastre Natural | 38 Participantes | Parceiros ICNF
Dezembro | PNSC | Iniciativa de Plantação | Atividades de Sharing Nature | 36 Participantes | 31 Plantas
Plantadas | Parceiros ICNF e Movimento Bloom
Dezembro | Corredor Ecológico de Queluz | Iniciativa de Plantação | 5 Participantes | 21 Plantas Plantadas |
Parceiros Exército Português e Associação Internacional Erasmus Student Network – Lisboa
2016
Janeiro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 5 Participantes | 13 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Hotéis Real
Janeiro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 66 Participantes | 25 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF
Janeiro | PNArr | Iniciativa de Plantação | 101 Participantes | 70 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF e
Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla)
Janeiro | TNM | Iniciativa de Plantação | Iniciativa Bosques dos Sonhos | 86 Participantes | 318 Plantas
Plantadas | Parceiros TNM
Fevereiro | PNArr | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 47 Participantes | 108 Plantas Plantadas | Parceiros
ICNF e Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla)
Fevereiro | Corredor Ecológico de Queluz | Iniciativa de Intervenção Social com Utentes e Famílias da Instituição
Particular de Solidariedade Social da Creche Jardim Infantil O Caracol | 103 Participantes | 62 Plantas Plantadas |
Parceiros Creche Jardim Infantil O Caracol e Exército Português
Fevereiro | Corredor Ecológico de Queluz | Iniciativa de Plantação | 17 Participantes | 28 Plantas Plantadas |
Parceiros Exército Português e Mind Source
Fevereiro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 53 Participantes | 104 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Parceiros Associação Nacional de Estudantes de Biologia (ANEBio), Núcleo de
Biologia Celular e Molecular (NBCM) e ICNF
Fevereiro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 46 Participantes | 36 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ANEBio, NBCM, Núcleo de Biologia do
Instituto Superior de Agronomia (NuBISA) e ICNF
Fevereiro | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 8 Participantes | 12 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ANEBio, NuBISA e ICNF
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Março | PNArr | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 68 Participantes | 60 Plantas Plantadas e Plantas
Semeadas | Parceiros ICNF, Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla) e St Peter's Internacional
Scholl
Março | Corredor Ecológico de Queluz | Iniciativa de Transplantação | 56 Participantes | 83 Plantas
Transplantadas | Parceiros Exército Português
Março | Corredor Ecológico de Queluz | Iniciativa de Intervenção Social com Utentes da Instituição Particular de
Solidariedade Social Labor – Cooperativa de Solidariedade Social | 16 Participantes | 13 Plantas Plantadas |
Parceiros Labor – Cooperativa de Solidariedade Social e Exército Português
Março | PNSC | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 56 Participantes | 50 Plantas Plantadas | Vegetação
Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF
Março | TNM | Iniciativa de Plantação | Iniciativa Bosques dos Sonhos | 50 Participantes | 284 Plantas Plantadas
| Parceiros TNM
Março | PNArr | Caminhada e Iniciativa de Plantação e Manutenção | 14 Participantes | 30 Plantas Plantadas |
Parceiros ICNF, Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla) e GoatTr
Março | Corredor Ecológico de Queluz | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 12 Participantes | 11 Plantas
Plantadas | Parceiros Exército Português e InnoWave Technologies
Março | Corredor Ecológico de Queluz | Iniciativa de Plantação e Manutenção | 4 Participantes | 4 Plantas
Plantadas | Parceiros Exército Português e Drivu
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