
PEDIDO PLANTAS

CONTACTOS

Entidade

Morada

Telefone    Fax   Telemóvel

Email

Pessoa de contacto

ÁREA A INTERVENCIONAR

Área ardida     ha   

Baldio      ha

Parque/zona lazer    ha  

Área degradada     ha

Reparação de caminhos pedestres   ha

Recuperação de instalações   ha

Recolha de lixo     ha

Controlo de vegetação espontânea   ha

Remoção de espécies invasoras   ha

Construção/colocação de caixas ninho  ha

Outros 1  

Outros 2 

Outros 3 

Outros 4 



ESPÉCIES FLORESTAIS

Qtd

Amieiro (Alnus glutinosa)

Azinheira (Quercus ilex)

Bétula (Betula L.)

Carvalho alvarinho (Quercus robur)

Carvalho americano (Quercus rubra)

Carvalho cerquinho (Quercus faginea)

Carvalho negral (Quercus pyrenaica)

Castanheiro (Castanea sativa)

Cedro do Buçaco (Cupressus lusitânica)

Cerejeira brava (Prunus avium)

Choupo (Populus L.)

Cipreste (Cupressus sempervirens)

Faia (Fagus sylvatica)

Qtd

Freixo (Fraxinus angustifolia)

Medronheiro (Arbutus unedo)

Nogueira (Juglans regia)

Pinheiro bravo (Pinus pinaster)

Pinheiro manso (Pinus pinea)

Pinheiro-silvestre (Pinus sysvestris)

Pseudotsuga (Pseudotsuga menziessi)

Salgueiro-branco (Salix alba)

Sobreiro (Quercus suber)

Ulmeiro (Ulmus minor)

Outra

Outra

Outra

N.º mínimo de plantas (no total) 500 plantas
A preparação do terreno, bem como a manutenção das áreas reflorestadas no âmbito deste projecto,

são da responsabilidade da entidade receptora das plantas, acima identificada.

Nota: solicitamos que anexe a este pedido, fotografias ou mapas (shp, kml ou pdf) das zonas a intervencionar.

Data

(assinatura e carimbo)


	Entidade: 
	Morada: 
	Telefone: 
	Fax: 
	Telemóvel: 
	Pessoa de contacto: 
	Área ardida: 
	Baldio: 
	Parquezona lazer: 
	Área degradada: 
	Reparação de caminhos pedestres: 
	Recuperação de instalações: 
	Recolha de lixo: 
	Controlo de vegetação espontânea: 
	Remoção de espécies invasoras: 
	Construçãocolocação de caixas ninho: 
	Outros 1: 
	Outros 2: 
	Outros 3: 
	Outros 4: 
	Amieiro Alnus glutinosa: 
	Azinheira Quercus ilex: 
	Bétula Betula L: 
	Carvalho alvarinho Quercus robur: 
	Carvalho americano Quercus rubra: 
	Carvalho cerquinho Quercus faginea: 
	Carvalho negral Quercus pyrenaica: 
	Castanheiro Castanea sativa: 
	Cedro do Buçaco Cupressus lusitânica: 
	Cerejeira brava Prunus avium: 
	Choupo Populus L: 
	Cipreste Cupressus sempervirens: 
	Faia Fagus sylvatica: 
	Freixo Fraxinus angustifolia: 
	Medronheiro Arbutus unedo: 
	Nogueira Juglans regia: 
	Pinheiro bravo Pinus pinaster: 
	Pinheiro manso Pinus pinea: 
	Pinheirosilvestre Pinus sysvestris: 
	Pseudotsuga Pseudotsuga menziessi: 
	Salgueirobranco Salix alba: 
	Sobreiro Quercus suber: 
	Ulmeiro Ulmus minor: 
	Outra: 
	Outra_2: 
	Outra_3: 
	Data: 
	undefined: 
	Email: 


