
Brigada Verde da 

Floresta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde de Lisboa 



 

Nome do Projeto Brigada Verde:  

Manutenção dos Espaços Verdes, Uma ESTeSL Mais Rica! 

Objetivos:  

O principal objetivo deste projeto é assegurar uma manutenção regular dos espaços 

verdes da ESTeSL de modo a garantir a conservação dos mesmos que circundam a 

escola 

Descrição: 

A ESTeSL no desenvolvimento das suas atividades de ensino, investigação e da 

prestação de serviços, e na observância dos princípios das políticas de ambiente e 

sustentabilidade compromete-se a promover a melhoria contínua do desempenho 

ambiental daquelas que são as suas atividades, perspetivando sempre a prevenção da 

poluição e a promoção da utilização sustentável dos recursos ambientais. Visto isto, a 

existência de espaços verdes é algo que prevalece na política da ESTeSL, tornando-

se um ponto essencial para dar vida ao conceito da preservação da Natureza e 

conservação do Ambiente. A manutenção dos mesmos é algo a ter em consideração, 

uma vez que só assim, se mantém o conceito de sustentabilidade que está 

perspetivado na sua política ambiental. Para além disso, deve-se apostar na interação 

com a comunidade escolar, de modo a envolver todos na manutenção, criando 

canteiros destinados aos cursos e serviços da escola de forma a que estes fiquem 

responsáveis pelos mesmos. 

Grau de ensino e n.º de alunos envolvidos:  

Ensino superior. 

Projecto elaborado por 2 estudantes. 

Projecto a ser implementado por toda a comunidade académica, inclui estudantes dos 

9 cursos dos diferentes anos. 

Ações/Atividades propostas ou já concretizadas: 

Identificação de todas as plantas exteriores existentes 

Levantamento de todos os canteiros com necessidades de reflorestação/manutenção 

Seleção dos canteiros por cursos/serviços 

Criação da lista de verificação 

Divulgação do projecto pela comunidade académica 

Replantação dos espaços exteriores 

Recursos: 

Plantas e utensílios cedidos pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), recursos 
humanos: comunidade académica com o apoio da empresa de manutenção de 
espaços verdes 
 
 
 



Parcerias:  

Câmara Municipal de Lisboa 
 
Calendarização:  

março-junho: elaboração do projecto e pedido de parceria 

julho-setembro: divulgação do projecto 

a partir de setembro: implementação do projecto 

Fase em que se encontra:  

Fase de projecto 

Custos previstos:  

Sem custos associados 

Formas de financiamento previstas:  

Colaborações da CML 

Formas de avaliação previstas: 

Colaborações da CML 

Anexos ilustrativos do Projeto: 

                            Antes Depois 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos ilustrativos do Projeto: vídeo (publicado no YouTube, Vimeo ou 

Sapo) 

Não apresenta. 

Logo ou imagem representativa do projeto 

 


