
A campanha PlantarLousada no Natal.. Uma árvore para
si! terá disponível um total máximo de 20 000 árvores, de 
26 espécies diferentes, conforme lista abaixo.
Conheça melhor estas espécies consultando as suas
características na tabela disponível no seguinte link:
www.cm-lousada.pt/p/plantarlousadanatal

As árvores são seres vivos de grande valor ambiental, social,
e também económico! Conheça alguns dos seus benefícios,
cientificamente comprovados:
• São habitat natural para dezenas de espécies de animais, e
também de outras plantas.
• Armazenam carbono, contribuindo para a diminuição
dos efeitos das alterações climáticas.
• Contribuem para a melhoria da qualidade do ar.
•> Retêm milhões de partículas e microrganismos que podem
ser prejudiciais à saúde.
• Contribuem grandemente para o controlo da temperatura e
humidade em áreas urbanas.
• Promovem a regulação da água no solo.
•> Previnem a erosão dos solos.
• Aumentam a nossa capacidade de concentração
e trabalho, e diminuem a irritabilidade e o stress.
• Têm efeitos na diminuição da criminalidade urbana.
• Diminuem o stress nas crianças e adolescentes
em idade escolar.
• Promovem o lazer e a saúde social.
Por todos estes motivos, queremos que Lousada seja
um município mais verde, com mais qualidade ambiental,
e onde as pessoas se sintam melhor.

Retire pedras grandes e desagregue
torrões de terra, deixando-a solta e fofa.

Aconchegue bem a árvore na terra,
calcando bem a terra em torno das
raízes (mas delicadamente para não
ferir a árvore). A árvore deve ficar firme 
na terra.

Segurando a planta, cubras as raízes de
terra. O colo (início) do tronco deve ficar
enterrado e um pouco (5 a 10cm) abaixo 
do nível regular do solo. Esta cavidade
(caldeira) será importante para reter a 
água das chuvas para regar a sua árvore. 

Coloque a árvore no centro da cova,
tendo o cuidado de lhe abrir as raízes,
caso estejam muito compactadas.

Adicione um pouco de terra solta por
cima da terra calcada, mantendo a 
profundidade da caldeira.

Se o solo estiver seco, regue a sua
árvore após a plantação. Deve também
regar regularmente caso não ocorram
chuvas, principalmente durante os
meses mais quentes, enquanto a árvore
for pequena.

Cuide da sua árvore e assista ao seu
crescimento. Se tudo correr bem,
irá viver durante muitas décadas,
proporcionando melhor qualidade de
vida e melhor ambiente para todos!

Como plantar a sua árvrore? Conheça as árvores disponíveis! 

Porque incentivamos a plantação de árvores? 

Cave uma cova de aproximadamente
40cm de profundidade e 40cm de
largura. É importante que a área de terra
cavada seja bem mais larga que a árvore.

Nome Comum Nome Cientifico 

Alecrim  

Amieiro 

Azereiro 

Azevinho  

Bétula  

Carvalho-alvarinho  

Carvalho-negral  

Castanheiro 

Amieiro  

Cedro-do-bussaco  

Cerejeira-brava  

Cipreste-comum  

Faia  

Freixo   

Gilbardeira   

Lódão-bastardo 

Medronheiro  

Murta   

Nogueira  

Pilriteiro  

Pinheiro-casquinha  

Pinheiro-manso 

Rosmaninho  

Sobreiro  

Teixo   

Ulmeiro  

Salvia rosmarinus = Rosmarinus officinalis  

Alnus Glutinosa 

Prunus lusitanica 

Ilex aquifolium  

Betula pubescens  

Quercus robur  

Quercus pyrenaica  

Castanea sativa 

Alnus Glutinosa  

Castanea sativa  

Prunus avium  

Cupressus sempervirens  

Fagus sylvatica  

Fraxinus angustifolia   

Ruscus aculeatus   

Celtis australis 

Arbutus unedo  

Myrtus communis   

Juglans regia  

Crataegus monogyna  

Pinus sylvestris  

Pinus pinea 

Lavandula stoechas  

Quercus suber  

Taxus baccata   

Ulmus minor  


