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olHar o fUtUro do 
Ponto dE vIsta Urbano

A EXPOJARDIM & URBAN GARDEN 2023 apresenta-se, 
este ano, como uma dinâmica virada para o futuro e para 
os temas que estão na ordem do dia: sustentabilidade, 
mobilidade e alterações climáticas. Atravessamos um 
momento de transição para qual temos muitas questões 
e poucas respostas. 
Nesta edição, procuramos junto dos profissionais do 
setor, entender os temas que estão em agenda e de que 
forma podemos perspetivar o futuro. O futuro das cida-
des. Os desafios do urbanismo. O que é que podem vir a 
ser as cidades?
A partir destas questões, fazemos o debate e procuramos 
as resposta. Este é um momento muito desafiante para 
a comunidade e decisores políticos, mas também para 
as empresas, que têm a missão de responder às novas 
necessidades do mercado, seguir tendências, inovar e 
arriscar oportunidades. O que mostramos nesta exposi-
ção são as propostas dos expositores e de que formas 
elas estão preparadas para responder aos desafios do 
presente e do futuro.
No debate das ideias procuramos envolver os profissio-
nais e também os Municípios, que convidamos a visi-
tar o evento. Há por parte dos decisores municipais a 
necessidade de responder aos novos desafios, entre eles 

o entendimento do espaço urbano ao serviço da comuni-
dade e de que forma pode ser implementada a mobilida-
de sustentável.
A Comissão Europeia reconhece que as cidades são 
a resposta às alterações climáticas e que há de facto 
oportunidades para por em prática. Há a vontade, falta 
encontrar neste momento as respostas para passar do 
projeto à realidade. 
O tema da mobilidade sustentável é um dos mais impor-
tantes deste momento, mas estarão as cidades prepara-
das para responder a este desafio? 
Em 2011, apenas 30 mil pessoas, menos de 1 por cento 
da população portuguesa, se deslocavam de bicicleta. A 
meta do Governo é que até 2030 seja atingidos os 7,5 por 
cento, o que representaria ter todos os utilizadores de au-
tomóveis dos concelhos de Lisboa, Porto, Sintra e Loures 
a deslocarem-se de bicicleta. Um número impactante se 
olharmos à realidade atual e percebermos de que forma 
as cidades respondem hoje a esta tendência europeia e 
mundial. Estaremos no caminho correto para a concreti-
zação deste objetivo? Deixo a questão.
Convido todos a visitar a EXPOJARDIM & URBAN GAR-
DEN 2023 e entrar nesta proposta de perspetiva dos dias 
de amanhã. Bons negócios!

E N T R E V I S T A

josé frazão
CEO Exposalão
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Evento que reúne várias propostas para o setor da jardina-
gem e urbanismo decorre de 16 a 18 de março de 2023, na 
Exponor, em Matosinhos.
A 24ª Feira profissional de máquinas, equipamentos, produ-
tos, piscinas e acessórios para jardinagem acontece de 16 
a 18 de março de 2023, na Exponor, em Matosinhos/Porto. 
A EXPOJARDIM é um evento direcionado em exclusivo a 
visitantes profissionais, que têm a oportunidade de encon-
trar num só espaço um vasto de leque de propostas para os 
seus negócios, bem como contactar de forma direta com os 
fornecedores e distribuidores. 
A exclusividade dos expositores e visitantes leva a que o 
interesse e percentagem de negócios executados, seja 
superior a uma feira de público. Nas últimas edições, a EX-
POJARDIM gerou mais de 4500 oportunidades de negócios 
e além da adesão em força, que, no último ano, resultou em 
mais de 16 mil visitantes.
Nesta nova edição, as empresas vão aproveitar para 
apresentar novidades, mas também para dar a conhecer 
as suas perspectivas sobre o futuro e de como este pode 
responder aos desafios que surgem. Abrem-se portanto 

EXPojardIM E Urban GardEn 
aPosta EM EdIção MaIs 

sUstEntávEl
novas oportunidades para a realização de workshops, semi-
nários e conferências, que permitem maior interação entre 
expositores e visitantes, e, também, discussão de temas 
relevantes.
Em paralelo, vão decorrer as feiras URBAN GARDEN e IBE-
ROPRAGAS.
Sobre o mote ‘Como devemos pensar a sustentabilidade 
nas cidades no futuro?’, a URBAN GARDEN vai centrar a 
programação e dinâmica na procura de soluções, sustentá-
veis e práticas, para melhorar a vida nas cidades.
As empresas expositoras presentes na URBAN GARDEN 
apresentam soluções pertinentes, que podem os visitantes 
profissionais e Municípios, entre outras entidades, a desen-
volverem melhores condições para serem mais sustentá-
veis e eficientes em termos energéticos.
Entre os temas em destaque, a organização adianta que o 
foco vai estar sobre a naturalização das cidades e de que 
forma estas podem tornar-se mais sustentáveis, através da 
adoção de medidas eficientes para melhorar a qualidade de 
vida das populações, aliando o desenvolvimento económico 
e a preservação do ambiente.
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MaIa

2

Porto

1
A cidade Invicta conta com 0.57m2 de 
parques e jardins por 1000 habitantes. 
Conhecida mundialmente pela sua bele-
za histórica secular, envolve os residen-
tes e quem chega pela primeira vez. Pelo 
Douro, arquitetura e claro os espaços 
verdes. O Parque da Cidade proporciona 
o maior pulmão da cidade e da região, 
contabilizando mais de 80 hectares de 
terreno. 

No segundo lugar encontramos a cidade 
da Maia, que soma 0.40m2 de parques e 
jardins por 1000 habitantes. O Parque de 
Avioso convida os apreciadores de espa-
ços verdes a sentir e a viver o ambiente da 
floresta com todas as suas características 
no expoente máximo. Um espaço a colocar 
na lista de roteiros a Norte.

Portugal conta com belas paisagens de perder de vista, 
mas convidamo-lo a imaginar aquelas que estão mesmo 
ao seu redor. Pensou na cidade? Acertou em cheio. As 
cidades estão repletas de paisagens, quase todas muda-
das e alteradas de acordo com as dinâmicas sociais. O 
certo é que há cada vez mais espaços verdes dentro das 
cidades, seja pelos parques naturais, seja pela requalifi-
cação de novas zonas urbanísticas. A plataforma Holidu 
enumerou as 10 cidades mais verdes de Portugal. Vamos 
conhecê-las?

as 10 cIdadEs 
MaIs vErdEs 
dE PortUGal

Iniciamos a viagem a Norte, mais concretamente na ci-
dade do Porto, que arrecada o primeiro lugar neste pódio 
onde nos propomos a apresentar as 10 cidades mais 
verdes de Portugal, onde foram calculados os totais de 
metros quadrados de cada parque e jardins rotulados no 
interior de cada cidade.
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vIla do 
condE

3
Vila do Conde entra diretamente para o 
terceiro posto do pódio ao contar com 
0.38m2 de parques e jardins por 1000 
habitantes. A “Praça da República onde se 
insere um bonito jardim ladeado pelo rio 
e por casas dos séculos XVIII e XIX”, lê-se 
sobre o principal espaço destacado pela 
plataforma. 

braGa

4
Certamente conhece ou já ouviu falar 
dos Jardins do Santuário do Bom Jesus. 
Este é um dos locais mais belos do País e 
também um dos maiores em matéria de 
espaços verdes de Braga. No total, a cida-
de conta 0.35m2 de parques e jardins por 
1000 habitantes. 
Deixamos as imagens 
provar o merecido 
quarto lugar…

Seguimos o roteiro para encontrarmos as cidades que 
mais se destacam pelas suas zonas verdes. Entramos 
na reta final para conhecer o Município que proporciona 
à população maior contacto com a Natureza.
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lIsboa

7

oEIras

6

PortIMão

5
Chegamos ao Sul do País, mais con-
cretamente à cidade de Portimão, onde 
contabilizamos 0.35m2 de parques e 
jardins por 1000 habitantes. Os locais 
não descoram os passeios em famí-
lia ou uma caminhada desportiva no 
conhecido Parque da Juventude, que 
durante a época balnear é também local 
visitado por milhares de turistas.

Seguimos viagem pelo distrito de Lis-
boa e paramos em Oeiras para admirar 
a vista para o mar e não só. O municí-
pio ocupa o sexto lugar da tabela com 
0.30m2 de parques e jardins por 1000 
habitantes. O célebre Parque dos Poe-
tas apaixona quem reside em Oeiras e 
atrai outros tantos fora da cidade, para 
conhecê-lo.

Com locais a perder a conta, a capital 
portuguesa encontra-se na sétima 
posição. Um número especial para 
tantos, mas vamos a números. Lisboa 
conta com 0.29m2 de parques e jardins 
por 1000 habitantes. Entre os principais 
espaços a destacar, encontramos o 
Parque Eduardo VII no coração da cida-
de.  Este local conta com uma extensão 
de 25 hectares, com espaços múltiplos. 
O longo passeio para subir ou descer, 
as zonas verdes para praticar exercício 
física ou relaxar. Uma ótima sugestão 
para incluir num roteiro. 

A viagem continua pelo País que apaixona, envolve e 
marca quem o visita pela primeira vez. Destacado pela 
sua beleza e diversidade de paisagens, Portugal soma 
elogios além-fronteiras graças às suas características 
únicas. 
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vIsEU

8

loUlÉ

9

O Parque do Fontelo é um dos 
principais espaços verdes de Viseu 
e considerado por muitos locais 
como um dos pontos obrigatórios 
para os amantes de caminhadas 
ou passeios ao ar livre. Na oitava 
posição da lista, a cidade apresen-
tando 0.29m2 de parques e jardins 
por 1000 habitantes. 

Com todas as zonas verdes, Loulé soma 
a nona posição da tabela com 0.29m2 de 
parques e jardins por 1000 habitantes. A 
Fonte de Benémola, localizada no interior 
de Loulé, é um espaço único que reúne 
“mais de 300 espécies de plantas que pode 
observar com a sua família, ao longo da 
ribeira pode observar peixes, salamandras 
e sapos”, destaca a plataforma, deixando o 
convite. 

alMada

10
A ocupar a décima posição está 
Almada com 0.27m2 de parques e 
jardins por 1000 habitantes. Embora 
numa posição menos destacada, a 
cidade reúne espaços diversificados 
que permitem maior contacto da 
população com a natureza. O 
Parque da Paz assume-se como 
um lugar de grande destaque para 
os almadenses, que em especial ao 
fim de semana aproveitam este es-
paço para descontrair, praticar exer-
cício físico ou conviver com amigos 
ou em família.  
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A Larus participa na Expojardim/ Urban Garden com a preocupação 
em responder às necessidades de uma boa integração do mobiliário 
na paisagem natural. Procuramos respeitar o ambiente, a economia 
circular e a funcionalidade.
Sensibilizados para as questões ambientais, apresentaremos a linha 
Hydra, bebedouros com a possibilidade de encher recipientes de água 
e reaproveitamento de água para animais domésticos, um abrigo para 
passageiros com cobertura verde e novos ecopontos para recolha 
seletiva de resíduos domésticos, destinados ao espaço público.
Com preocupações de economia circular, iremos apresentar uma linha 
de fire pits desenvolvida de forma a aproveitar integralmente as maté-
rias primas, evitando desperdícios. 
Uma iniciativa como a Expojardim/Urban Garden torna possível 
realizar uma quantidade significativa de contactos comerciais durante 
um período de tempo reduzido, permitindo atualizar a apresentação 
da empresa a prescritores e clientes.  Na Larus, tradicionalmente é o 
momento para expor novos produtos, desenvolvidos em resposta às 
necessidades que se justificam em cada atualidade.

“Participamos na Expojardim/Urban Garden 
com a preocupação em responder 

às necessidades de uma boa integração 
do mobiliário na paisagem natural”

LARuS DESIgN

“Participamos na Urban GardEn 
com o objetivo de responder à 

necessidade cada vez mais crescente 
de cultivar os nossos próprios 

alimentos de forma sustentável “ 

Somos uma empresa 100% portuguesa que se destaca pelo forne-
cimento e montagem de soluções de cultivo sem solo, aplicando 
diferentes e inovadoras técnicas agrícolas.
Temos como principal objetivo, encontrar soluções para uma 
agricultura de transparência alimentar, respondendo aos desafios 
globais cada vez mais exigentes da sustentabilidade.  
Estaremos presentes na URBAN GARDEN, com as nossas Hortas 
Verticais Sustentáveis, que permitem cultivar vegetais e frutas 
frescas, ricas em nutrientes e vitaminas, praticamente em qualquer 
lugar. Este é um sistema de cultivo vertical que permite que cultive 
16 a 90 plantas num espaço inferior a 1 m2 com uma poupança de 
cerca de 95% a 98 % de consumo de água.

gRoHo gARDEN

Estêvão Anacleto, 
CEO GroHo Garden

Engenheiro Pedro Martins Pereira, 
Administrador Larus Design
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A ARTICIMENTOS é uma empresa portuguesa, fabricante de artefac-
tos de cimento, que este ano festeja 45 anos de experiência e sucesso. 
Embora já tenhamos estado presentes algumas vezes nesta feira, 
nos últimos anos temos realizado apenas feiras a nível internacional. 
Achámos que estava na altura de voltar e que será uma excelente 
oportunidade para captar mais clientes a nível nacional.
Serão apresentados novos produtos, nomeadamente da nossa marca 
NESH, que diz respeito a uma linha de produtos inovadores, com um 
design mais moderno, mantendo a nossa qualidade superior. Quali-
dade que só é possível através da obtenção das melhores matérias-
-primas e de uma equipa de profissionais bastante competente.
O nosso objetivo é criar espaços para a felicidade, proporcionar uma 
experiência no exterior inspiradora e que o nosso cliente possa usu-
fruir de tudo isso da melhor forma.

“vamos apresentar novos produtos, 
nomeadamente da nossa marca nEsH, 

que diz respeito a uma linha de produtos 
inovadores, com um design mais moderno, 

mantendo a nossa qualidade superior “

ARTICIMENToS

“oferecemos uma ampla gama 
de produtos e sistemas para a construção 

e reabilitação de espaços urbanos”

Nos últimos anos assistimos a uma grande transformação da ar-
quitetura moderna, em linha com a evolução dos estilos de vida dos 
habitantes das grandes áreas urbanas e a crescente atenção por uma 
construção eco sustentável, juntamente com a tendência de querer 
recuperar os espaços verdes. 
Desta forma, há sempre mais projetistas a procurar soluções que 
permitem a criação de coberturas e terraços verdes, para a realização 
de hortas e jardins, picas arques e ciclovias para a prática do desporto 
ou simplesmente para lazer. 
A Mapei, desde sempre atenta às novas exigências de projeto, ofe-
rece uma ampla gama de produtos e sistemas para a construção e 
reabilitação destes espaços. Soluções de impermeabilização para a 
realização de coberturas ajardinadas, soluções para a realização de 
ciclovias e recintos desportivos multiusos e soluções para a realiza-
ção de pavimentações drenantes, são apenas alguns das propostas 
inovadoras e eco sustentáveis que a Mapei apresentará na Feira Urban 
Garden e Expo Jardim.

MApEI

Liliana Rino, 
C.O.O. (Chief Operating Officer) Articimentos

Luca Sacripanti, 
Diretor de Marketing Mapei
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Tendo em conta que grande parte da nossa produção são mangueiras 
de jardim, a participação na Expojardim foi importante pois permitiu 
trabalhar um mercado altamente segmentado. É claramente uma feira 
com um ponto de diferenciação no mercado e ao posicionar-se nesta 
categoria, abre portas para explorar potenciais novos clientes, poder 
aumentar notoriedade e imagem rapidamente e conseguir influenciar 
o uso dos produtos Multiborracha pois o visitante analisa diretamente 
o artigo. 
Este tipo de exposição permite também aumento de penetração no 
mercado por parceiro e dá a oportunidade de trabalhar novos projetos 
custom made como por exemplo a personalização de uma mangueira 
através das suas camadas e cores. A Expojardim essencialmente abre 
as suas portas para que empresas como a nossa possam apostar nas 
potencialidades do seu país.  
Looking for better Solutions, os clientes são a razão de tudo aquilo que 
fazemos. Nada é demais para os nossos clientes. Os nossos próprios 
problemas não nos devem distrair da compreensão e resolução dos 
problemas dos clientes. Só a melhor qualidade é suficiente. A melhoria 
contínua dos nossos produtos e standards são essenciais. Com uma 
equipa especializada conseguimos dar resposta às suas necessida-
des. A nossa confiança é a certeza de que os projetos de que fazemos 
parte acrescentam valor e aumentam a competitividade de Portugal. A 
sua satisfação é a nossa satisfação. 

“a nossa confiança é a certeza de que os 
projetos de que fazemos parte acrescentam valor 

e aumentam a competitividade de Portugal”

MuLTIboRRACHA

“tentamos diferenciar-nos, valorizando 
a qualidade dos nossos produtos, 

trabalhando com sementes de relva com 
a melhor qualidade varietal, pureza 

e germinação”

A A. Pereira Jordão participa na Expojardim, certame de referência 
a nível nacional e com reconhecido mérito na divulgação de novos 
produtos e tendências de mercado, bem como, no desenvolvimen-
to técnico do setor dos Espaços Verdes. É também uma excelente 
oportunidade para estar com clientes e com eles partilhar experiências 
e novidades, permitindo-nos assim uma constante renovação, no 
sentido de podermos dar sempre as melhores respostas, neste sector 
dos Espaço verdes.
Acima de tudo, tentamos diferenciar-nos, valorizando a qualidade 
dos nossos produtos, trabalhando com sementes de relva com a 
melhor qualidade varietal, pureza e germinação, e com a mais recente 
tecnologia em fertilizantes e fitofármacos específicos para espaços 
verdes, permitindo assim obter relvados e espaços verdes cada vez 
mais sustentáveis.
Durante a Expojardim, no primeiro dia do evento, vamos também rea-
lizar uma Jornada técnica, juntamente com a Syngenta, ficando desde 
já o convite a todos que quiserem estar presentes.

A. pEREIRA JoRDão

Pedro Lima, 
Marketing Manager MultiBorracha

João Paes de Carvalho, 
Gerente/Manager A. Pereira Jordão
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A edição deste ano, que nos leva de novo ao norte do país, será para 
a Planta Livre uma grande oportunidade de aproximação a todo 
aqueles que contam connosco no nosso melhor. Este evento tem esse 
potencial. Juntar pessoas de vários quadrantes, desde o paisagismo 
em particular e o urbanismo em geral, até ao viveirismo, como é o 
caso da Planta Livre. Sim, porque uma atividade não se desenvolve, 
não se potencia, fechada sobre si própria. Daí a mais valia da inclusão 
de várias temáticas e setores de atividade no portfólio da Expojardim e 
Urban Garden. 
A Planta Livre tem todo o prazer em se deslocar a esta magnífica zona 
do país, onde cada vez é mais acarinhada e reconhecida, por todos 
aqueles que, de uma ou outra forma, reconhecem a mais valia da sua 
existência de há 17 anos. O nosso stand será uma demonstração da 
irreverência que nos caracteriza. Daremos especial ênfase à disrupção 
e à sustentabilidade, mas também estaremos focados nas verdadeiras 
necessidades do mercado, com especial atenção ao mercado interno. 
A incerteza que caracteriza o mercado global nos nossos dias não 
pode, nem deve afetar-nos. Nada melhor que um contexto, desta natu-
reza, para mostrarmos toda a fibra de que somos feitos. 
Os nossos clientes e restantes parceiros, contam com a nossa su-
peração. Apesar de toda a conjuntura de incerteza, a Planta Livre vai 
continuar a investir, sem medo, para potenciar o seu crescimento. É 
assim que contam connosco. E assim será!

“daremos especial ênfase à disrupção 
e à sustentabilidade, mas também 

estaremos focados nas verdadeiras 
necessidades do mercado”

pLANTA LIVRE

“a marca farmtrac oferece também soluções 
adaptadas à jardinagem, setor que tem vindo 

a crescer ao longo dos últimos anos”

A Farmtrac é uma marca de tratores representada oficialmente pelo 
Entreposto Máquinas e encontra-se no mercado português há cerca 
de três anos.
Além do setor agrícola, a Farmtrac oferece também soluções adap-
tadas à jardinagem, setor que tem vindo a crescer ao longo dos 
últimos anos. À semelhança do que acontece no resto da Europa, o 
consumidor português é cada vez mais exigente, procura sobretudo 
equipamentos profissionais sustentáveis, otimização de trabalho e um 
serviço pós-venda de excelência.
Uma das excelentes opções da Farmtrac para o setor da jardinagem 
é o trator FT26 hidrostático, mas o grande destaque vai para o trator 
elétrico FT25G, bastante adequado ao nosso pais, que conta com 
mais de 3.000 horas de sol anuais, uma abundância incrível de energia 
solar, uma grande vantagem face à maioria dos países europeus. 
É o 1º trator 100% elétrico no mercado, é impulsionado por um motor 
trifásico de 15 kW que assegura o avanço e o acionamento da TDF, e 
por um outro motor de 2,5 kW que assegura os serviços hidráulicos. 
Atinge assim sensivelmente 25 cv de potência e dispensa manuten-
ções periódicas a nível do motor. O tempo de carregamento total da 
bateria, num trabalho leve, são 5 horas.

ENTREpoSTo MáquINAS

Armindo Gonçalves, 
Sócio gerente Planta Livre

Cristina Vicente, 
Product Manager da Farmtrac 

no Entreposto Máquinas
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Pombal arrecada o primeiro posto no programa ECOXXI, 
que destaca as boas práticas dos municípios nacionais 
em matéria de ambiente e sustentabilidade. Conheça os 
restantes…
A preocupação com a sustentabilidade está na agenda do 
dia e por isso os Municípios têm acompanhado a tendência 
e convidado os munícipes a participarem ativamente em 
ações, que promovam a interação saudável com o meio 
ambiente, alertando e educando para as consequências de 

determinadas práticas. Embora haja muito trabalho partici-
pativo, entre as instituições e cidadãos, há também muito a 
acontecer nos bastidores.
O programa ECOXXI responde ao compromisso dos municí-
pios portugueses e a sustentabilidade. O objetivo passa por 
convidar as cidades a cumprir 17 objetivos de Desenvolvi-

os 10 MUnIcíPIos 
MaIs sUstEntávEIs 
dE PortUGal
1 - poMbAL - pRAIA oSSo DA bALEIA

2 - SANTo TIRSo pARquE RIbEIRo Do MATADouRo

mento Sustentável (ODS). 
“Ao promover e reconhecer práticas de sustentabilidade as-
sentes no planeamento e gestão de recursos e na proteção 
e salvaguarda do património cultural e natural, procura em 
particular o cumprimento do ODS 11 - Cidades e Comuni-
dades Sustentáveis e 12 - Produção e Consumo Sustentá-
veis”, indica a plataforma, a propósito do projeto. 
Na edição de 2022, foram atribuídas 54 Bandeiras Verdes 
ECOXXI (91,5% dos municípios participantes), encontrando-
-se no “TOP 10” os municípios de Pombal, Santo Tirso, 
Torres Vedras, Águeda, Braga, Oeiras, Sintra, Lousã, Leiria e 
Valongo.

3 - ToRRES VEDRAS - pRAIA

4 - águEDA - 
ALDEIA pEDAgógICA 

Do MILHo ANTIgo
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5 - bRAgA - JARDIM DE STA. báRbARA

6 - oEIRAS - pARquE DoS poETAS

7 - SINTRA - 
quINTA RIbAfRIA

9 - LEIRIA - NASCENTE Do RIo LIS

8 - LouSã - pRAIA fLuVIAL DA boguEIRA

10 - VALoNgo - pARquE DA CIDADE

Afinal, o que diferencia Pombal e a suas práticas?
O Município de Pombal destacou-se, este ano, pelas inicia-
tivas relacionadas com a promoção da educação ambiental 
por própria iniciativa, sustentabilidade em zonas balneares, 
criando acessos para cidadãos com mobilidade reduzida. 
A requalificação e ordenamento de espaços públicos para 

Esta ainda é uma meta a meio gás, uma vez que apenas 
19% dos municípios portugueses (59 mais concretamente) 
responderam à chamada e todos os anos procuram inovar 
e renovar o seu compromisso com a sustentabilidade.
O município de Pombal soma uma vantagem, obtendo uma 
Bandeira Verde ECOXXI com mais 90% índice para alcançar 
o título de ‘sustentável’. É considerado o Município mais 
sustentável do País, mas vamos aos números.

usufruto da comunidade também potenciaram os números 
alcançados pelo Município. No segmento da agricultura e 
desenvolvimento rural sustentável, Pombal também reuniu 
a pontuação máxima. 
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E N T R E V I S T A

altino bessa
Vereador da Câmara 
Municipal de Braga

“QUErEMos QUE braGa Possa 
ProdUzIr EnErGIa fotovoltaIca 

PElo MEnos Para aQUIlo QUE 
o MUnIcíPIo consoME”



EXPOJARDIM / URBAN GARDEN

17

O que levou o Município de Braga a concorrer ao ECOXXI?
O ECOXXI é hoje diria que em Portugal o único programa 
que existe e que é reconhecido e tem por trás uma entidade 
independente que é ABAE, dá a credibilidade suficiente para 
que os seus prémios sejam valorizados e reconhecidos. O 
ECOXXI é um programa ao qual nós já tínhamos a ambi-
ção de concorrer. Não o fizemos antes porque em matéria 
daquilo que são os 21 indicadores havia pouco trabalho 
que sustentasse uma candidatura, que tivesse uma boa 
classificação. Atualmente, são cerca de 60 municípios 
participantes. Qualquer um, seja maior ou menor, quer ficar 
bem classificado. Fizemo-lo pela primeira vez em 2020, 
depois em 2021 e 2022. No primeiro ano que apresentámos 
tivemos classificação acima de 80 por cento, nos anos se-
guintes a mesma coisa. Tivemos boas candidaturas e elas 
foram reconhecidas.

Braga arrecadou pontuações acima de 90 por cento em 
diversos indicadores. Como está a ser feita a implementa-

ção do programa em termos práticos?
No primeiro indicador que está relacionado com a Promo-
ção para a Educação Ambiental temos vindo a crescer. O 
programa Eco-Escolas é a prova disso. Atualmente temos 
31 escolas a concorrer. Passámos de 20, para 31. Esse tra-
balho de envolvimento não é fácil. Muitas vezes, é preciso 
convencer as escolas, há um esforço por parte do Município 
de forma a dar apoio às iniciativas das escolas. Recente-
mente, uma escola fez 400 armadilhas com produtos reci-
clados para apanhar a vespa asiática, que têm um impacto 
muito negativo na nossa biodiversidade. Esta escola teve 
esta iniciativa, que vai agora por em prática. Depois há a 
repetição e a cópia de boas práticas. Temos sempre a dinâ-
mica de aderir a novos projetos. 

Que outros projetos podem ser destacados?
Recentemente, fizemos um comunicado sobre Micro 
Florestas, pegámos num conceito anterior que já tínhamos 
lançado com outro nome, que tinha como pressuposto a 

Braga é um dos municípios mais sustentáveis do País. A aposta na promoção para a educa-
ção ambiental, a resposta às alterações climáticas e o desenvolvimento rural sustentável têm 
sido algumas das apostas do atual Executivo para responder ativamente aos desafios em cur-
so. Em entrevista à Veja Portugal, Altino Bessa, Vereador do Município de Braga, com o pelou-
ro do Ambiente e Alterações climáticas, fez um balanço dos passos dados e os planos para o 

futuro a curto prazo. “A minha postura é sempre de menos conversa e mais ação”, afirma.
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densificação da plantação de árvores. Fizemos uma rea-
daptação do nome.

Um dos maiores desafios das questões relacionadas com 
a sustentabilidade é a concretização dos projetos. De que 
forma o município tem conseguido levar avante as pro-
postas?
Enquanto vereador, a minha postura é sempre de menos 
conversa e mais ação. Tentamos implementar as medidas 
no terreno. Quando este executivo chegou não tínhamos 
nenhuma praia com Bandeira Azul. Atualmente, temos 
duas praias. Temos sempre mantido. A terceira da praia 
do Merlim foi apresentada a candidatura este ano e esta-
mos a aguardar. Temos mais duas praias com projeto para 
trabalhar. O Município de Braga terá a breve prazo cinco 
praias com Bandeira Azul. É um passo muito significativo 
daquilo que é a valorização dos recursos hídricos também 
na utilização da lógica do lazer, que trás uma preocupação 
em muitas ações de sensibilização nomeadamente junto 
dos agricultores. Só com boa água conseguimos atingir 
estas bandeiras. 

A comunidade está envolvida com este compromisso por 
parte do Município?
Fazemos várias ações com entidades e as Juntas de Fre-
guesia e os resultados genericamente são positivos. Temos 
uma rede de 26 percursos pedestres, todos georreferencia-
dos, com interesse ambiental e patrimonial. Percorre todo 

o território. O nosso Município tem uma vertente rural, mais 
do que as pessoas imaginam. Temos esta característica 
diferenciadora, ao contrário de outros municípios.  

Uma das apostas do Executivo tem sido a instalação de 
painéis solares, não só no centro, como na periferia. Quais 
os ganhos diretos com esta aposta?
Temos alguns painéis instalados e também algumas cober-
turas verdes. Fizemos um parque fotovoltaico no parque de 
estacionamento do edifício da Câmara onde estão a maior 
parte dos serviços municipais. Depois, temos vários equipa-
mentos onde foram colocados, por exemplo, as Piscinas da 
Rodovia. Fizemos também a colocação de painéis fotovol-
taicos nos nossos Bombeiros Sapadores, no novo edifício 
do Parque de Campismo.

Qual é o próximo objetivo?
Estamos agora em negociações para fazer um parque foto-
voltaico para produzir um megawhat numa área que temos 
de um baldio. Estamos a procurar um parceiro. É um obje-
tivo que temos a médio prazo. Queremos que Braga possa 
produzir energia pelo menos para aquilo que o município 
consome em energias fotovoltaicas. 

Já há previsões para o arranque?
A nossa vontade era ter o parque a funcionar até ao final do 
ano, mas há pareceres que nos ultrapassam a nossa von-
tade. Espero que o parque possa ser executado no prazo do 
nosso mandato. 
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Lançámos no ano anterior na Expojardim a nova marca Nutreasy 
dedicada em exclusivo ao mercado verde. Consolidamos, este ano, 
essa presença, através do aumento da Gama e de soluções 100% 
Biológicas para jardins e horta urbana. 
Mantemos o nosso compromisso de responsabilidade social e por 
isso mesmo estamos envolvidos num projeto de divulgação e de 
sensibilização para os benefícios de cultivar o seu próprio alimento. 
Convidamos todos os amantes de jardinagem, a colocar as mãos 
na terra e a sentir esta conexão pura com a natureza.  Seguimos a 
tendência verde de reutilização de matérias sustentáveis e valoriza-
mos a sua transformação dando vida a produtos que vão potenciar 
o crescimento das suas Plantas. Seja qual for a cultura, temos uma 
Solução!

“convidamos todos os amantes de 
jardinagem, a colocar as mãos na 

terra e a sentir esta conexão 
pura com a natureza”

NuTRofERTIL

“temos como objetivo divulgar os nossos 
produtos nas várias vertentes da agricultura, 

floresta e jardim”

Fundada em outubro de 2006, a Berfon Lda., é uma empresa fami-
liar direcionada para o comércio de máquinas, peças e acessórios 
para jardim, floresta e agricultura. Temos como objetivo distribuir no 
mercado português uma extensa gama de produtos para as diver-
sas marcas existentes no nosso mercado, bem como implementar e 
disponibilizar as mais diversas máquinas, dando um maior apoio aos 
profissionais do setor. 
Neste momento temos a representação exclusiva a nível nacional das 
marcas Dunsch® e YamaPower® a nível de máquinas e as marcas 
Ozaki® e Nevada® a nível de peças e acessórios. Possuímos também 
marca própria, BQP®, marca essa que nos representa em todas os 
produtos comercializados pela nossa empresa. 
Com a participação na EXPOJARDIM 2023, temos como objetivo di-
vulgar os nossos produtos nas várias vertentes da agricultura, floresta 
e jardim, bem como encurtar e estreitar as relações comerciais já 
existentes. 
Esperamos continuar a merecer a confiança de todos (clientes, 
fornecedores, colaboradores e todos os demais) para que possamos 
continuar a crescer de forma a poder apoiá-los sempre da melhor 
forma possível. 

bERfoN

Nanci Santos, 
Departamento de Marketing Nutrofertil

Liliana Fontes, 
Sócia-Gerente Berfon Lda.
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A Grau Maquinária Portugal tem como missão ser uma empresa dife-
renciadora em soluções de mobilidade urbana.
Possuímos na nossa gama, soluções de varredura, lavagem, aspiração 
e recolha, com particular enfoque na recolha de proximidade e/ou por-
ta a porta. Temos como grande foco a sustentabilidade e descarboni-
zação das cidades, permitindo melhorar a qualidade de vida de todos.
A Grau Maquinaria Portugal, filial da Grau Maquinaria Espanha, empre-
sa com mais de 50 anos, posiciona-se com o particular compromisso 
de desenvolver soluções á medida, dado que na qualidade de fabrican-
te, lhe permite tal possibilidade.
Apostamos cada vez mais nas soluções multifunções, pois permite a 
rentabilização dos meios operacionais dado que cada vez mais o mo-
nofator preço é levado em conta. Entregas rápidas é a nossa matriz, 
tendo uma variedade de soluções em stock.

“temos como grande foco a 
sustentabilidade e descarbonização 
das cidades, permitindo melhorar 

a qualidade de vida de todos”

gRAu MAquINàRIA poRTugAL

“Queremos dar a conhecer a potenciais 
clientes e parceiros, a nossa vasta gama 

de relvas artificiais decorativas”

Já com mais de meio século de história, a Markasa - Grupo Manuel 
Jacinto da Martinha & Filhos, Lda dedica-se ao fabrico e comércio de 
escovaria, tapeçaria, relvas artificiais, têxteis e utilidades para o lar. 
Estaremos presentes com energia e entusiasmo, em mais uma edição 
da EXPOJARDIM, este ano no Porto. Queremos dar a conhecer a po-
tenciais clientes e parceiros, a nossa vasta gama de Relvas Artificiais 
decorativas. 
No nosso catálogo, apresentamos uma coleção de relvas artificiais 
para todos os gostos, com alturas compreendidas entre os 7mm e 
50mm de altura. Disponibilizamos soluções para jardins de casa, 
espaços públicos, entre outros contextos. 
Pretendemos ajudar e aconselhar os nossos clientes, de modo a 
fazerem escolhas económicas, ecológicas e esteticamente bonitas, 
para os seus jardins. Nesse sentido, acreditamos que a relva artificial 
será uma mais-valia, poupando tempo, água e, como consequência, 
dinheiro. É uma opção duradoura e resistente às condições climatéri-
cas adversas. 

MARkASA

Carlos Pinto, 
Diretor Geral Grau Maquinària Portugal

Marina D’Avó, 
Marketing Digital Markasa
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A Expojardim/Urbangarden é um importante evento na estratégia 
comercial da Sagiper, considerando a abordagem ao espaço exterior 
e o tipo produto comercializado. Este segmento atrai, em especial, os 
clientes particulares, sendo uma montra para o que de melhor se faz 
para o jardim e para a transformação daquele que é, por excelência, o 
espaço mais valorizado após o confinamento. 
É uma feira muito atrativa, pelo tema específico e pelos produtos 
expostos, sendo imprescindível para dar a conhecer as soluções da 
Sagiper e o que de melhor se faz no mercado nacional. 
A participação na feira representa a possibilidade de partilhar, com 
o público em geral, as diferentes opções que as gamas da Sagiper 
podem conferir aos espaços, inovando e transformando, sempre com 
o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes. 

“a participação na feira representa 
a possibilidade de partilhar, com 
o público em geral, as diferentes 

opções que as gamas da sagiper podem 
conferir aos espaços, inovando e 

transformando”

SAgIpER

“a Urban Garden é um encontro de marcas 
e entidades que, assim como nós, direcionam 

os seus esforços no desenvolvimento de 
soluções sustentáveis para os 

meios urbanos”

Com 15 anos de experiência e forte presença no mercado internacio-
nal, a Floema® especializou-se na produção de sinalética, mobiliário 
urbano e plástico reciclado. 
Inovação, sustentabilidade e versatilidade - a marca destaca-se 
pela utilização de materiais ecológicos, como o plástico reciclado, e 
desenvolvimento de produtos diversificados que não necessitam de 
manutenção.
Este ano, a Floema® apresenta-se na Urban Garden com as suas 
linhas Frame (mobiliário, sinalética e equipamentos) e Frame it With 
Color, uma gama de sinalética focada no enaltecimento do património 
cultural e dinâmicas artísticas urbanas. Estarão ainda a sua nova Bike 
Station urbana TORX e as suas soluções sustentáveis para as praias.
A Urban Garden é, acima de tudo, um encontro de marcas e entidades 
que, assim como nós, direcionam os seus esforços no desenvolvi-
mento de soluções sustentáveis para os meios urbanos; na criação de 
novas cidades, feitas para as pessoas.

fLoEMA

Sandra Santos, 
Sócia- gerente Sagiper

Miguel Pessoa, 
Sócio-Gerente Floema
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A SIRO, Sistema Integrados de Reciclagem Orgânica é uma empre-
sa especializada em produção de substratos e fertilizantes para a 
jardinagem e agricultura. A SIRO construiu o seu negócio baseado na 
Verdadeira Sustentabilidade, seguindo sempre a ideia de devolver à 
Natureza tudo aquilo que ela nos dá.
Com o objetivo de construir um futuro cada vez mais sustentá-
vel, estamos conscientes de que todas as escolhas que tomamos, 
impactarão o futuro. Enraizados, com este pensamento, produzimos 
cada saco de substrato SIRO de uma forma equilibrada e o mais verde 
possível.
Sendo a ExpoJardim uma montra aberta a todos que têm amor pelo 
verde e pela natureza, pretendemos através dela, partilhar a história 
e a base da SIRO, sustentabilidade e um amanhã mais verde. Desta 
forma, reunimos parte da nossa equipa, para que todos aqueles que 
nos visitam possam conhecer mais um pouco, a nossa equipa. 
Profissionais que abraçam este projeto, e que partilham a mesma 
paixão de todos os nossos visitantes e clientes.

“sempre gostámos de partilhar a sua 
missão e o caminho que pretende seguir, 

a Expojardim é o espaço perfeito 
para o efeito”

SIRo

“a Expo jardim é a oportunidade perfeita para 
nós na tUrfGrass nos ligarmos aos clientes, 

instaladores e profissionais da indústria e 
mostrar a nossa gama completa de soluções”

Parte do grupo familiar belga Beaulieu International Group (B.I.G.), 
TURFGRASS oferece uma vasta gama de soluções de relva sintética 
para aplicações paisagísticas e de lazer. 
Fabricada com materiais de alta qualidade, fabricada na perfeição, 
e instalada por uma rede de parceiros profissionais, a nossa relva 
sintética permite obter criatividade e transformar espaços interiores 
e exteriores, desde pátios, terraços e piscinas a parques infantis e 
espaços urbanos. As nossas soluções de longa duração são concebi-
das e fabricadas internamente nas nossas fábricas de produção com 
certificação ISO em Espanha e na Bélgica.
Tiago Paixão, representante comercial da Turfgrass, aguarda com 
expectativa a exposição deste ano: “A Expo Jardim é a oportunidade 
perfeita para nós na TURFGRASS nos ligarmos aos clientes, instala-
dores e profissionais da indústria e mostrar a nossa gama completa 
de soluções de relvado paisagístico com tonalidades sobrenaturais de 
verde, backing´s inovadores e uma vasta escolha de relva artificial de 
medidas de pelo baixo e alto. Uma das principais novidades que esta-
mos a trazer este ano à Expojardim é o nosso fio Vv, um fio extrudido 
nas nossas instalações, assimétrico que torna a relva artificial macia e 
resiliente, com uma reflexão de luz extremamente natural.”

TuRfgRASS

LPaulo Parracho, 
Marketing SIRO

Tiago Paixão, 
representante comercial Turfgrass
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A sustentabilidade é um tema cada vez mais caro às zonas 
urbanas, havendo um compromisso maior dos residentes 
das cidades com o meio ambiente. Quer por via autónoma, 
quer por desafio institucional, muitos têm sido aqueles 
que encontraram nas hortas urbanas uma forma lúdica de 
reproduzir alimentação para consumo próprio ou por lazer. 
Em Portugal, o fenómeno não é recente, mas é agora de 
novo um tema em crescente. Os Municípios têm sido os 
principais responsáveis pelo reaparecimento, incentivando 
os munícipes a participar ativamente nesta nova proposta 
de reorganização urbana. O procedimento é relativamente 
simples e passa sobretudo pela identificação de potenciais 
locais para acolher as hortas, ceder estes espaços aos 
interessados, que se comprometem a cuidar e mantê-los, e 
também a possibilidade de formação nesta área.
As hortas urbanas ‘nasceram’ em Portugal nos anos 60 
pela visão futurista do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, 
seguindo uma lógica internacional em curso na Europa 
e Estados Unidos da América. O País começou assim a 
acolher as chamadas hortas urbanas, que serviam sobretu-

Plantar as próprias batatas, cenouras ou tomate é uma realidade para muitos, 
não só nos meios rurais, mas sobretudo nas cidades. Num reaparecimento 

‘boom’ do fenómeno de hortas urbanas, de Norte a Sul, existem cada vez mais 
espaços destinados à exploração agrícola por parte dos cidadãos. O objetivo 

é continuar a crescer…

EU Planto, tU Plantas, 
nós PlantaMos...
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do as classes sociais mais baixas. Hoje, existem 59 hortas 
urbanas comunitárias, com quase 70 hectares para cultivo, 
segundo a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentá-
vel, num estudo realizado em 2017. 
Atualmente, existem diversas zonas para o efeito. O progra-
ma “Horta à Porta”, em curso no Porto, a Rede Municipal de 
Hortas Urbanas de Vila Nova de Gaia e a Horta Pedagógica 
de Guimarães são alguns dos exemplos de sucesso, que se 
verificam na região Norte.
Em Lisboa, estão identificados 21 parques hortícolas muni-
cipais, que disponibilizam apoio técnico de forma continua-
da aos ‘agricultores’. O Parque Urbano do Vale de Chelas, 
em Marvila, acolhe ‘a maior horta comunitária do País’, 
disponibilizando uma área de cerca de três hectares e mais 
de 200 talhões para exploração.
A tendência dizem os estudiosos é para crescer e por isso 
existem em Portugal diversas organizações que contem-
plam a atenção às hortas urbanas.
As hortas urbanas possibilitam inúmeras plantações, sendo 
as de produtos alimentares, como legumes, hortaliças, 
frutas, ervas aromáticas ou medicinais, as mais comuns 
de encontrar. A verdade é que o fenómeno parece ter vindo 
para ficar. O simples passeio de fim de semana pode tam-
bém servir para contemplar algum destes espaços na sua 
zona de residência. Mantenha-se atento e tenha em mente 
a possibilidade de explorar a terra. 
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Em Portugal, quando é que aparecem as primeiras Hortas 
Urbanas?
O primeiro projeto nasce nos anos 50 em Lisboa. E foi-se 
espalhando. As hortas, além da sua função de produção 
alimentar de proximidade ou recreio, podem ser considera-
das como uma parte importante da estrutura verde urbana, 
no sentido de haver áreas livres, de captação de CO2, zonas 
de infiltração, zonas de distensão urbana que evitem a mas-
sificação da construção. Há uma dupla função, que ajuda a 
suavizar a paisagem. Hoje, na Alta de Lisboa, há uma asso-
ciação de moradores que mantêm um conjunto de hortas 
urbanas. No Porto e em Matosinhos também existem vários 
exemplos.

Hoje existem vários exemplos de sucesso espalhados pelo 
País.
Os municípios pegaram no conceito de hortas urbanas 
como resposta a solicitações e pressões sociais e têm 

Quando é que nasce o conceito de Hortas urbanas?
O conceito é antigo. Vem muito provavelmente no pós se-
gunda guerra mundial. Conhecemos este em conceito, em 
Portugal, na cidade de Lisboa no princípio dos anos 50, por 
iniciativa do Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles. Ele é o primei-
ro introdutor, trazendo uma experiência a decorrer noutros 
países, como Alemanha ou França. É preciso entender 
como a Europa estava nos pós guerra. Os jardins de Paris 
por exemplo foram transformados em hortas para haver 
subsistência. No plano integrado de Almada, no final dos 
anos 60, de Vassalo Rosa e Gonçalo Ribeiro Telles. Esse 
plano prevê hortas sociais, que pudessem ser usadas pela 
comunidade. A ideia esteve sempre latente em determinado 
universo de gente preocupada com a subsistência alimen-
tar e da estrutura verde urbana. Entendia-se também que as 
hortas urbanas podiam ser uma resposta de proximidade 
para comunidades mais frágeis, porque elas já existiam de 
forma espontânea.

Leonel Fadigas, arquiteto paisagista e urbanista, esteve à conversa com a Veja 
Portugal a propósito da relação entre o meio urbano e rural, que parece estar cada 
vez mais presente nas cidades. De que forma os Municípios podem melhorar as 
suas áreas verdes? Que trabalho está a ser feito pelo Governo como veículo de 

mudança? Qual o impacto destes temas nas alterações climáticas? Eis as 
reflexões de um profissional do setor, com visão teórica e prática, que podem 

servir de ponto de partida e reflexão. 

“a EXIstêncIa dE aGrIcUltUra 
Urbana É UM novo ElEMEnto 

dE coMPosIção E QUalIfIcação 
da PaIsaGEM, ao MEsMo tEMPo 

QUE ProMovE o aUMEnto da 
bIodIvErsIdadE”

E N T R E V I S T A
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tido sucesso. Usam muitas vezes terrenos que estavam 
abandonados, áreas degradadas, que requalificaram como 
utilidade e com um custo mínimo para os municípios. Estes 
espaços são tratados por quem trata das hortas. 
As hortas urbanas que encontramos junto ao Centro Co-
mercial Colombo, em Lisboa, são parte da estrutura verde 
da cidade. Constituem um jardim urbano. Há ali uma certa 
forma de ajardinar.

Atualmente, qual é a principal função deste tipo de agri-
cultura?
Não podemos pensar nas hortas urbanas como uma so-
lução para a subsistência alimentar de proximidade. Elas 
não têm essa resposta, nem nunca vão ter. Mas são formas 
que respondem pontualmente a um complemento para um 
determinado grupo de pessoas, não apenas para as comu-

nidades mais frágeis. O gosto de trabalhar a 
terra, de ter um lote de terreno como hobbie. 
Em muitos casos, estes são os valores que 
dominam e a subsistência alimentar vem em 
consequência. É um quintal que não 
está encostado à casa, mas tem essa fun-
ção. Permite o lazer e como lucro ainda têm 
a oportunidade de levar algumas cenouras 
para casa.

Os últimos dados dão-nos conta da exis-
tência de 59 hortas urbanas. Este é um 
número credível?
Creio que haverá mais. Não tenho números 
confirmados, mas acho que é algo que está 
a crescer e expandir-se. Não há informações 
de haver zonas de hortas que sejam coloca-
das à disposição dos interessados e tenham 
ficado vazias. Há sempre utilização. 

A questão do planeamento alimentar e 
urbano tem estado na ordem do dia. Qual 
é o atual ponto de situação?
Os nossos instrumentos de planeamento 
urbanístico, de ordenamento do território, 
estão feitos e moderados para tratarem da 
construção. Se olharmos para os PDMs o 
que eles nos dizem é onde é que se pode 
construir e não se podem construir. Estabe-
lecem de acordo com a lei áreas destinadas 
a reservas agrícolas. Nada nos dizem o que 

se faz nesses terrenos onde não é possível construir. Esta 
forma de encarar o planeamento, circunscrito apenas a 
construção, é um modo reduzido de ordenar o território. En-
quanto eu posso ter uma estratégia relativamente à cons-
trução, depois o que sobra é agrícola ou florestal. Temos 
um problema de subsistência alimentar especialmente nas 
grandes áreas urbanas. As áreas metropolitanas dependem 
de bacias alimentares de outras geografias, as alfaces vem 
de Odemira, as batatas de Portalegre. É um abastecimento 
alimentar que depende de cadeias logísticas muito fortes e 
de sistemas de transportes muito eficientes. Se houver uma 
rotura neste sistema é evidente que fica afetado o sistema 
alimentar. 

Podemos considerar que é urgente uma mudança.
Nas áreas metropolitanas é urgente recuperar para a agri-

leonel fadigas
Arquiteto
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cultura produtiva, excluo a agricultura de recreio, as áreas 
livres não urbanizadas que ainda existem no interior, por 
exemplo, da Área Metropolitana de Lisboa. É um acrescen-
to à resposta. O que encarece o produto alimentar não é 
custo de produção, mas a longa cadeia logística de trans-
porte, armazenamento e distribuição. Se encurtarmos 
essa cadeia nós temos condições de pagar melhor aos 
produtores e oferecer preços mais baixos ao consumidor. ´
A perda de rendimento dos agricultores que se está a fazer 
sentir em várias zonas do país está a levar ao abandono 
da terra. Sem agricultores não há bens alimentares no 
mercado. 

De que forma estas propostas estão afetas ao ambiente?
A questão do planeamento alimentar é a procura de res-
postas para novos desafios. Hoje não pode haver uma di-
ferença entre o que é urbano e o que é rural. São sistemas 
que se completam. A produção agrícola precisa de 
ter consumidores e os consumidores precisam de ter pro-
dução agrícola. Os vazios que encontramos nas grandes 
áreas metropolitanas podem ser recuperados, aumentan-
do a eficácia da estrutura ecológica, aumentando a reten-
ção das águas numa situação de alterações climáticas, de 
retenção e controlo das águas, que pode ajudar a que haja 
menos cheias, ao mesmo tempo que se melhoram 
as condições de equilíbrio ecológico nas áreas urbanas. 

O que é pode e deve ser melhorado?
A existência de agricultura urbana é um novo elemento de 
composição e qualificação da paisagem, ao mesmo tempo 
que promovem o aumento da biodiversidade, o aumento 
de sustentabilidade dos corredores ecológicos, o melhor 

aproveitamento e armazenamento de água. Recente-
mente, fiquei preocupado quando ouvi o Presidente da 
Câmara de Oeiras - Isaltino Morais - a defender que de-
via desaparecer a reserva agrícola no concelho de Oeiras 
para ele poder construir. É uma conceção que quer utili-
zar o solo disponível para a construção. Isso é impossí-
vel. Os vazios fazem falta para o funcionamento climáti-
co, ecológico e para a qualidade de vida das populações. 
São um contributo para a saúde pública. O planeamento 
alimentar urbano constitui um elemento integrante do 
que deve ser hoje o ordenamento do território.

Está a trabalhar de forma muito direta estas matérias. 
De que forma está o poder político está a acompanhar 
o trabalho feito?
O Colégio F3 tem outras vertentes de intervenção desde 
os fogos, a floresta, a produção alimentar. O núcleo 
onde estou dedica-se a esta temática do planeamento 
alimentar urbano e ordenamento do território. O que 
estamos a fazer é contribuir para o debate, avançar com 
ideias e propostas e colocar à sociedade e aos decisores 
políticos novos instrumentos de avaliação 
da atividade territorial para que possam melhorar. 

Que reflexão quere deixar?
Os PDMs como hoje estão a ser feitos não chegam e 
não servem. São insuficientes porque não contemplam 
aquilo que hoje é importante usar. Há elementos novos 
lixados ao uso do território, principalmente agora com 
as alterações climáticas e a queda demográfica há que 
olhar de forma diferente para o ordenamento do 
território.
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Membros do grupo ELMAR WOLF, reconhecido pelo seu saber fazer 
de cinquenta anos no mundo da jardinagem, a ETESIA e OUTILS WOLF 
especializaram-se na concepção, fabrico e comercialização 
de equipamentos profissionais para a manutenção de espaços verdes. 
Desde então, nossa reputação de excelência em desempenho de corte 
foi confirmada para cada uma de nossas 12 famílias de produtos e 
depois estendida às noções de robustez, confiabilidade, ergonomia 
e inovação que se tornaram sinónimo de ETESIA e OUTILS WOLF.
Em Portugal, desde 1988, a ETESIA e OUTILS WOLF estão representa-
das através da WOLF JARDIM, filial do grupo ELMAR WOLF, e contam 
com uma rede de distribuição de uma centena de empresas especiali-
zadas e dedicadas á venda e reparação de maquinaria de jardim.
Desde cedo que as duas marcas se impuseram no mercado nacional, 
garantindo uma presença constante em câmaras municipais, juntas 
de freguesias, empresas de espaços verdes, assim como junto de 
particulares exigentes.

“as noções de robustez, confiabilidade, 
ergonomia e inovação tornaram-se sinónimo 

de EtEsIa e oUtIls Wolf”

WoLf

“a EXPojardIM e Urban GardEn 
surge como uma ferramenta 

fundamental de comunicação e 
exibição dos nossos produtos”

Dedicada à comercialização e instalação de relvados artificiais desde 
o inicio da sua atividade, a Domo Fun Grass Portugal Lda dispõe de 
uma vasta oferta de modelos de qualidade superior, quer na parte 
decorativa, quer na parte desportiva, sem nunca descorar os aspetos 
ambientais e sustentáveis.
A EXPOJARDIM e URBAN GARDEN surge como uma ferramenta fun-
damental de comunicação e exibição dos nossos produtos, junto dos 
nossos clientes e profissionais do setor.
Durante a exposição, os visitantes poderão conhecer melhor os 
nossos produtos, estando ao dispor a nossa equipa técnica para um 
melhor encaminhamento e esclarecimento de questões.

DoMo fuN gRASS poRTugAL

Daniel Vieira, 
Responsável por logística 

Nuno Coelho, 
Project & Sales Manager 
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Presente no mercado desde outubro de 1995, a IRRIMAC apresenta-
-se como a representante em Portugal dos equipamentos para rega 
e manutenção de espaços verdes da prestigiada marca americana 
TORO. Os materiais distribuídos pela Empresa destinam-se à manu-
tenção de espaços verdes, limpezas de bermas de estradas, soluções 
de manutenção e gestão de zonas florestais e veículos elétricos. 
Com a presença na feira, a IRRIMAC definiu como objetivos: “Receber 
os nossos clientes de sempre, dar-se a conhecer a novos clientes e 
divulgar novidades ao mercado em geral e participar nas jornadas téc-
nicas a fim de contribuir com o nosso know how para o enriquecimen-
to da industria dos espaços verdes em Portugal”, apontou o Diretor 
Geral Eng. Henrique Duarte.

“Queremos dar-nos a conhecer a novos 
clientes e divulgar novidades ao mercado 

em geral e participar nas jornadas 
técnicas a fim de contribuir com o nosso 

know how”

IRRIMAC

os visitantes do nosso stand verão uma pequena 
parte da oferta vastíssima que a cotEsI tem 

para apresentar aos vários setores”

A COTESI apresenta na Expo Jardim uma gama de produtos destina-
dos à racionalização de consumo de água e nutrientes no solo, à redu-
ção dos custos de manutenção associados à preservação de jardins e 
outros espaços públicos.
Consciente da necessidade de reduzir a utilização de plásticos, 
apresentamos um Papel Mulch para cobertura de solos, um produto 
inovador desenvolvido pela Mondi, um dos maiores produtores mun-
diais de papel. 
No nosso stand na feira a nossa proposta inclui: Telas de Solo (em 
agrotèxtil sintético ou papel Kraft); Tecidos Não Tecidos para proteção 
da planta; Tecidos Mistos para extensão da presença de humidade na 
planta e Vasos fabricados em tecidos sintéticos.
Conforme a utilização final, a apresentação destes produtos é feita em 
embalagens customizadas para lojas ou explorações agrícolas se for 
esse o caso.
Os visitantes do nosso stand verão uma pequena parte da oferta 
vastíssima que a COTESI tem para apresentar aos vários setores do 
nosso panorama agrícola ou hortícola. 

CoTESI

Eng. Henrique Duarte, 
Diretor Geral 

Eng. Rui Marques , 
Diretor da Área de Indústria e Agrotêxteis
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Corria o ano de 1941 quando nasceu no lugar da Espinheira, São 
Martinho da Gândara, concelho de Oliveira de Azeméis, a empresa 
Terra Bastos, o primeiro estabelecimento comercial dedicado à venda 
e reparação de veículos de duas rodas.
Atualmente, a empresa Terra Bastos Lda, dedica-se à importação  de 
vários tipos de máquinas para agricultura, jardinagem, floresta, tornan-
do-se importador exclusivo para Portugal destacando-se entre outras 
as prestigiadas marcas Grillo e Active, que estarão presentes 
na Expo Jardim 2023. 
Nesta prestigiada feira, pretendemos continuar a divulgar as nossas 
marcas, tendo como público-alvo, o cliente profissional, empresas 
dedicadas à jardinagem e floresta, entidades públicas (Câmaras 
Municipais) e o próprio consumidor final.  Pretendemos, igualmente, 
dar a conhecer as novidades do mercado, mostrar que a Terra Bastos 
continua na vanguarda das novas tecnologias, a apostar no desenvol-
vimento de novos produtos, na expansão de novos projetos, de forma 
a evidenciar cada vez mais as nossas capacidades e competências. 
Aguardamos com bastante expectativa e entusiasmo a realização 
deste grande certame, e que certamente não irá desiludir, tal como 
nos mais de 10 anos em que a Terra Bastos esteve presente.

“Pretendemos dar a conhecer as novidades 
do mercado, mostrar que continuamos na 

vanguarda das novas tecnologias”

TERRA bASToS

“Estamos presentes na Expojardim 
para demonstrar o quão 

importante é a liberdade sem fios 
para os projetos no exterior”

Desde a sua fundação em 1964, na Alemanha, a Einhell desenvolveu-
-se de forma constante e manteve-se sempre consciente das suas 
raízes. Com sede em Landau, a empresa emprega cerca de 2000 fun-
cionários em mais de 43 países, sendo atualmente uma das empresas 
líder em ferramentas de última geração a bateria.
Com a consciência que o futuro passa pelas soluções a bateria, 
decidimos investir tudo no desenvolvimento de uma gama que fosse 
segura, competente e simples. Com uma única bateria, é possível 
utilizar mais de 250 ferramentas diferentes tanto para a casa como 
para o jardim.
Este é mais um ano em que estaremos presentes na “ExpoJardim” 
para demonstrar o quão importante é a liberdade sem fios para os 
projetos no exterior. Destacamo-nos da concorrência porque além 
de oferecermos uma extensa gama de produtos a bateria, temos 
uma excelente relação de preço-qualidade.

EINHELL

Luis Bastos, 
Gerente

Maria Brito, 
Marketing
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A Rain Bird é líder mundial no fabrico e fornecimento de produtos 
e serviços de rega. Fundada em 1933 durante o auge do setor 
agrícola na Califórnia comemora este ano 90 anos de história, mas 
também 50 anos de presença na Europa. Ao longo da nossa histó-
ria, é o nosso compromisso com O Uso Inteligente da Água™ que 
nos faz mover na procura constante por produtos e soluções sus-
tentáveis no que diz respeito à poupança de água na rega, nomea-
damente da indústria para explorações agrícolas, campos de golfe, 
recintos desportivos, empreendimentos comerciais e habitações, 
e com presença em mais de 130 países em todo o mundo.
Na edição deste ano da Expojardim, daremos foco às soluções 
inteligentes de controlo de rega para todo o tipo de uso, industrial, 
comercial e residencial, com possibilidade de contactar diretamente 
com os programadores mais avançados na gestão e poupança de 
água, sendo nosso objetivo que toda a comunidade conheça 
e partilhe o nosso conhecimento.

“dá-mos foco às soluções 
inteligentes de controlo de rega 

para todo o tipo de uso, industrial, 
comercial e residencial”

RAIN bIRD

“Estamos presentes mais uma vez 
na EXPojardIM para apresentar a coleção 

para 2023 com o objetivo de reforçar a nossa 
posição no mercado Português”

Com mais de 20 anos no mercado, a Realturf é um fabricante e distri-
buidor Espanhol de relva artificial de alta qualidade. Trabalhamos com 
os mais exigentes padrões de segurança e qualidade para satisfazer 
as suas necessidades.
Temos uma ampla gama de relva artificial decorativa e desportiva. Os 
modelos variam em altura, cor e outras características que de acordo 
com  a sua tecnologia adaptam-se a qualquer tipo de espaço median-
te a sua utilização e aplicação.
Dispomos de acessórios e produtos de manutenção para relva sintéti-
ca, com o objectivo de prolongar a sua vida útil e de forma a conservar 
a sua aparência sempre perfeita.
Estamos presentes em todo o mundo, trabalhamos com uma vasta 
rede de profissionais especializados no setor, elemento chave para um 
aconselhamento rápido e eficaz na escolha correcta do seu modelo de 
relva artificial.
Sempre perto de si para o ajudar a criar o seu local preferido! Um 
espaço verde 100% seguro e resiliente, com uma aparência tão natural 
que não notará a diferença.
Estamos presentes mais uma vez na EXPOJARDIM para apresentar 
a coleção para 2023 com o objetivo de reforçar a nossa posição no 
mercado Português e divulgar as últimas tendências do setor.

REALTuRf

Luís Duarte, 
Specification Sales Manager Portugal 

João Seita, 
Sales Manager 
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A promoção para a educação ambiental está cada vez 
mais presente no quotidiano dos jovens, famílias, escolas 
e respetivas comunidades. Há, no entanto, o programa o 
Eco-Escolas, promovido pela Associação Bandeira Azul 
da Europa (ABAE), que procura incentivar os mais novos a 
estarem atentos às questões ambientais e das alterações 
climáticas.
Atualmente, o ano 2022-2023 conta com 2062 escolas e 
308 municípios participantes. Trata-se de uma participação 
massiva por parte das escolas portuguesas, que diariamen-
te trabalham com a comunidade escolar vários projetos 
num âmbito da educação para a sustentabilidade.
“Este Programa visa ainda criar hábitos de participação e 
cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções 
que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na 
comunidade”, lê-se no manifesto do programa Eco-Escolas. 
Ao longo dos últimos anos, a Região Autónoma da Madeira 
tem-se destacado positivamente no programa, contando 
com 88% das escolas públicas do arquipélago. Na última 
edição, correspondente ao ano 2021/2022, 129 escolas 
conquistaram as bandeiras verdes, em especial nos muni-
cípios Porto Moniz; São Vicente, Calheta; Câmara de Lobos 

As escolas portuguesas apostam 
cada vez mais na educação para a 

sustentabilidade. Todos os anos, 
mais de 2000 estabelecimentos 
escolares envolvem os alunos e 

restante comunidade escolar em 
ações pertinentes de alerta às 

alterações climáticas. 

EnsInar HojE 
Para MElHorar 

o aManHã
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e Porto Santo, onde todos os estabelecimentos de ensino 
escolar foram galardoados.
Em Portugal Continental, o município de Aveiro e Porto tam-
bém tem captado atenções reunindo a cada novo ano mais 
participações e prémios.
Este ano, as escolas participantes foram convidadas a criar 
plano de ação, com a programação das diversas atividades 
dentro dos temas dos Resíduos, Água, Energia em conjunto 
com a temática da ‘Biodiversidade – Preservar e Regenerar’ 
e/ou ‘Espaços Exteriores’, entre outras iniciativas considera-
das relevantes pelo estabelecimento de ensino. 
Durante o período lectivo, as escolas recebem diversas 
ações, concretizadas em parceria com a ABAE, com o obje-
tivo de realizar um acompanhamento do trabalho realizado 
pela comunidade escolar e perceber de que forma podem 
ser melhoradas determinadas práticas ou métodos utiliza-
dos. 
Este é mais um passo importante para a educação am-
biental, incidindo sobre as gerações futuras, contribuindo 
ativamente para a implementação de novos hábitos e dis-
cussão de temas essenciais, como o combate às alterações 
climáticas em curso.
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A região da Madeira tem como uma das suas 
bandeiras a liderança do Programa Eco-Esco-
las, com mais de 88% das escolas públicas a 
merecer esta designação. De que forma tem 
sido realizado este trabalho?
O Programa Eco-Escolas foi implementado 
na Região Autónoma da Madeira há 22 anos, 
desde o ano letivo 2000/2001, com apenas 
3 escolas inscritas e desde então o ritmo de 
crescimento tem sido gradual ao longo dos 
anos. 
A Região Autónoma da Madeira lidera, há 16 
anos, a implementação do Programa Eco-
-escolas a nível nacional. 
As escolas são o maior e o melhor veículo de 

susana Prada
Secretária Regional de Ambiente

“as condIçõEs íMParEs QUE a rEGIão 
aUtónoMa da MadEIra aPrEsEnta EM 
tErMos dE clIMa, bElEza natUral E 
PaIsaGístIca constItUEM atratIvos 
IdEaIs Para o tUrIsMo dE natUrEza”

A Região Autónoma da Madeira soma há 
quase duas décadas a liderança do Programa 
Eco-Escolas, que promove a sensibilização 
ambiental e educação para a conservação 
da natureza e ação climática de crianças e 
jovens. O Governo Regional acredita que a 
aposta neste programa e nas ações com-
plementares serão essenciais para o futuro. 
Além da vertente da consciencialização, a 
Madeira tem-se destacado pela forma como 
tem integrado as questões do ambiente nos 
diversos projetos urbanísticos. Susana Prada, 
Secretária Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas da Madeira, 
aceitou o convite da Veja Portugal para uma 
entrevista onde faz um balanço das conquis-
tas obtidas e os planos para o futuro. 
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sensibilização ambiental e de educação para a conservação 
da natureza e ação climática, de modo que a educação am-
biental é um compromisso político permanente, do Governo 
Regional, com a participação ativa das escolas, dos muni-
cípios, das comunidades, das empresas, das famílias e do 
cidadão.
O programa Eco-escolas é desenvolvido em todos os con-
celhos da região, sendo que existem 5 concelhos (Câmara 
de Lobos, Calheta, Porto Santo, Porto Moniz e São Vicente) 
em que todas as suas escolas dinamizam o Programa Eco-
-Escolas. Os estabelecimentos de ensino envolvidos vão 
desde a creche à Universidade Sénior, do ensino formal ao 
não formal.
A Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 
(DRAAC) tem vindo a apostar na missão de educar para 
o desenvolvimento sustentável, através do compromisso 
de coordenar a nível regional os Programas Eco-Escolas, 
Bandeira Azul e Green Key, fruto de um protocolo assinado 
em 2004 com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) 
que coordena a nível nacional o estes programas ambien-
tais.  

Que ações estão previstas?
A nossa função é apoiar e divulgar informação aos mu-
nicípios e às escolas intervenientes, bem como motivar e 
incentivar outras escolas a participarem neste programa. 
Realizamos também visitas às Eco-Escolas para verificação 
da implementação do programa e o cumprimento da me-
todologia dos 7 passos, dinamizamos ações de sensibiliza-
ção em sala de aula sobre as várias temáticas que fazem 
parte do programa, prestamos permanente apoio através 
de atendimento telefónico e e-mail, para esclarecimento de 

dúvidas e promovemos anualmente o Seminário Regional 
Eco-Escolas que tem por objetivo reunir os professores 
coordenadores do Programa, por forma a incentivar a co-
municação, possibilitar uma partilha de objetivos comuns 
e a troca de experiências. Este permite ainda fornecer infor-
mação científica e pedagógica relativamente a vários temas 
de trabalho (água, resíduos, energia, alterações climáticas, 
biodiversidade, geodiversidade, agricultura biológica, ali-
mentação saudável e sustentável, etc.), através das pales-
tras, de modo a poder enriquecer as suas estratégias em 
educação ambiental.
Todo este apoio que é prestado pela DRAAC a uma Eco-
-Escola, ajuda a criar condições para a implementação do 
Programa. E claro que cada vez mais os professores estão 
sensibilizados para a temática do ambiente e da sustenta-
bilidade demonstrando um crescente interesse pelo Progra-
ma Eco-Escolas.
Através do Programa Eco-Escolas estiveram envolvidos di-
reta e indiretamente 108.171 alunos durante os anos letivos 
de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Quais são as metas para este ano?
Este ano de 2023 a Direção Regional do Ambiente e Alte-
rações Climáticas tem à sua responsabilidade um projeto 
resultante da aprovação de uma candidatura ao Fundo 
Ambiental, designado de ESIA – Educar para a Sustenta-
bilidade, Inovação e Ambiente. Este projeto assenta numa 
estratégia de educação e sensibilização para a sustentabi-
lidade ambiental, promovendo a adoção de comportamen-
tos e atitudes mais sustentáveis essenciais num mundo 
de recursos e ecossistemas limitados. Pretende-se assim, 
sensibilizar e capacitar diferentes públicos-alvo (estudantes 
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Às escolas é proposto a adoção de uma metodologia de 
trabalho (simplificadamente denominada por 7 passos) 
que, articulando atividades de exploração de diversos 
temas, contribua para uma melhoria global do ambiente 
da escola e da comunidade. Este esforço é reconhecido 
através da atribuição de uma Bandeira Verde, que certifica 
a existência, naquela escola, de uma educação ambiental 
coerente e de qualidade.

Como é a receção das crianças e jovens a este projeto? 
Na generalidade as crianças e jovens manifestam bastan-
te interesse em participar ativamente nas ações que são 
previstas desenvolver ao longo do ano letivo, no âmbito do 
Programa Eco-Escolas.
Aos estudantes é-lhes dirigido o desafio de se habituarem 
a participar nos processos de decisão e a tomarem cons-
ciência da importância do ambiente no dia-a-dia da sua 
vida pessoal, familiar e da comunidade local.
Os alunos das faixas etárias mais baixas, 1.º ciclo e 2.º ciclo 
são muito participativos nas atividades de monitorização, 
como é o caso das “Brigadas Verdes” que possuem várias 
missões de monitorização ao longo do ano (ex: verificar as 
torneiras ou o consumo de energia, verificar se está a ser 

e docentes desde o jardim de infância até ao 3º ciclo do 
ensino básico, dirigentes, quadros superiores e intermédios 
da administração pública direta e indireta, de empresas, 
grupos profissionais e associações, ONGA e público em 
geral) para a mudança de comportamentos, contribuindo 
para a prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável da Agenda 2030, adotada pelas Nações Unidas, em 
setembro de 2015, privilegiando o domínio da água (ODS6), 
da qualidade de vida nas cidades e nas comunidades (ODS 
11) e da sustentabilidade (ODS 12). Com o ESIA prevê-se 
abranger num curto/médio prazo um número de pessoas 
igual ou superior a 10.000.  
Este projeto passa sobretudo pelo envolvimento da comuni-
dade. É determinante ter este vetor associado à Educação?
Independentemente do número de turmas aderentes ao 
Programa Eco-Escolas, deve fazer-se um esforço de envol-
vimento de toda a comunidade escolar e comunidade local. 
É fundamental que todos os alunos e restantes elementos 
da escola tomem conhecimento da participação da escola 
no Programa Eco-Escolas, esse objetivo pode ser alcança-
do através da realização de exposições, colóquios, concur-
sos, festas e outros eventos especiais, por forma a focar a 
atenção da comunidade no trabalho desenvolvido, realçan-
do a evolução do desempenho ambiental da escola.
As ações concretas desenvolvidas pelos alunos e por toda 
a comunidade educativa, proporcionar-lhes-ão a tomada de 
consciência que simples atitudes individuais podem, no seu 
conjunto, melhorar o Ambiente global. 
Com o refere Margarida Gomes, coordenadora nacional 
do Programa Eco-Escolas “O Programa Eco-Escolas pre-
tende ser um contributo metodológico para uma educação 
participada e esclarecida em escolas onde educar é criar ci-
dadãos conscientes e ativos pelo ambiente. O envolvimento 
da Comunidade traz benefícios mútuos!”. 

Que objetivos são importantes de destacar?
O programa Eco-Escolas pretende estimular ações, reco-
nhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na 
melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do espaço 
escolar e sensibilização da comunidade. Pretende ainda es-
timular o hábito de participação envolvendo ativamente as 
crianças e os jovens na tomada de decisões e implementa-
ção das ações planeadas, motivando para a necessidade 
de mudança de atitudes e adoção de comportamentos sus-
tentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comuni-
tário. Dissemina as boas práticas e fortalece o trabalho em 
rede a nível regional e nacional, contribuindo para a criação 
de parcerias e sinergias locais na perspetiva de implemen-
tação da Agenda 21 Local.
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feita a correta separação 
dos resíduos, cuidar e man-
ter os espaços exteriores e 
a horta, etc.). Os alunos de 
3.º ciclo e secundário apre-
sentam muitas ideias e es-
tratégias para a resolução 
dos problemas detetados, 
quando a escola realiza a 
auditoria ambiental no iní-
cio do ano letivo, ou seja, a 
caracterização da situação 
existente para identificação 
do que necessita de ser 
corrigido e/ou melhorado. 
As ações concretas desen-
volvidas pelos alunos e por 
toda a comunidade educa-
tiva, proporcionar-lhes-ão a 
tomada de consciência que 
simples atitudes individuais 
podem, no seu conjun-
to, melhorar o Ambiente 
Global.
Existe também o Conselho 

Eco-Escola que é a força motriz do projeto e inclui represen-
tantes dos alunos, dos professores, do pessoal não docen-
te, pais, representantes do município e de outros sectores 
que a escola entenda por convenientes (Junta de Freguesia, 
Associações de Defesa do Ambiente, empresas, órgãos de 
comunicação social locais, etc.). Alunos de diferentes níveis 
etários idealmente deverão constituir pelo menos 50% do 
Conselho. Estas reuniões são o palco ideal para exercício 
da cidadania e os diferentes intervenientes são desta forma 
envolvidos no processo de tomada de decisão. 
Aquando das visitas realizadas pela DRAAC às Eco-Escolas, 
podemos verificar o empenho e o interesse que os alunos 
demonstram para estas questões e o compromisso que 
assumem em prol das boas práticas ambientais. 

A expectativa é que haja uma nova geração mais informa-
da e consciente?
Acreditamos que, no futuro, o Programa Eco-Escolas 
contribua para a mudança de atitudes dos nossos jovens 
relativamente à conservação da natureza e gestão equili-
brada dos recursos e consequentemente ajude a promover 
o desenvolvimento sustentável da nossa Região.
A Grande Rota da Madeira é um dos grandes projetos do 
Governo Regional. 

Como está a ser trabalhada a sua concretização?
É reconhecida a importância económica, social e ambiental 
que o pedestrianismo, enquanto atividade lúdica e despor-
tiva na natureza, representa para a Região, pelo que além 
de percursos pedestres recomendados, denominados de 
pequenas rotas, o Governo Regional vai avançar para a cria-
ção de uma Grande Rota na Madeira. Para tal, já têm vindo 
a ser realizados diversos investimentos quer em serviços 
de apoio, quer em locais de abrigo aos caminhantes.
As condições ímpares que a Região Autónoma da Madeira 
apresenta em termos de clima, beleza natural e paisagís-
tica; a riqueza de espaços naturais protegidos integrados 
na Rede Natura 2000; a impressionante rede de canais de 
irrigação – levadas – que atravessam a ilha da Madeira 
de lés a lés, assim como as inúmeras veredas e caminhos 
reais que dão acesso a todos os locais da ilha, constituem 
atrativos ideais para o turismo de Natureza. 
Atendendo ao aumento do número de praticantes de pe-
destrianismo e ao seu perfil, o Governo Regional definiu na 
sua Estratégia Regional para as Florestas - Plano Regional 
de Ordenamento Florestal da RAM, a aposta na diversifica-
ção de novos percursos pedestres, bem como a criação de 
percursos pedestres de Grande Rota na Região Autónoma 
da Madeira.

Qual é o objetivo do Governo Regional com aposta neste 
projeto?
Pretende-se com este projeto a beneficiação, construção e 
requalificação de percursos pedestres, veredas, e de outros 
caminhos com interesse turístico, inseridos em Sítio de 
Importância Comunitária – Rede Europeia Natura 2000 
(sítio Laurissilva da Madeira – PTMAD0001 e sítio Maciço 
Montanhoso – PTMAD0002), e em área de Parque Natural 
da Madeira, com vista a implementação da primeira Grande 
Rota na RAM. Com esta ação estaremos a contribuir para 
a conservação, proteção e desenvolvimento do património 
natural e cultural destes caminhos tradicionais e, conco-
mitantemente, para a diversificação da oferta turística da 
Região e a sua dinamização económica. Esta Grande Rota 
proporcionará aos praticantes e adeptos do pedestrianismo 
a possibilidade de conhecer os percursos pedestres mais 
emblemáticos da ilha da Madeira, bem como da histórica 
“Estrada Central da Madeira”, deslocando-se sempre a pé.
A área de projeto estende-se por vários concelhos da ilha 
da Madeira, nomeadamente Porto Moniz, Calheta, Ponta do 
Sol, Ribeira Brava, São Vicente, Funchal, Santana e Machico, 
numa extensão aproximada de 85 km, perfazendo uma área 
de intervenção de 34 hectares.
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A Astara vai novamente participar na EXPOJARDIM e na URBAN-
GARDEN, dando a conhecer ao público a gama alargada de solu-
ções que dispõe para o segmento profissional, aptas para qualquer 
tipo de utilização. 
Para o diretor vendas a frotas da Astara, Fernando Antunes, “trata-
-se de uma excelente oportunidade para demonstrarmos que 
estamos na linha da frente das novas soluções de mobilidade para 
várias atividades profissionais, com opções tradicionais ou alterna-
tivas, como a elétrica, que começa a ganhar o seu espaço também 
neste segmento profissional”.
Esta participação da Astara incluirá a exposição de modelos da 
Fuso, Isuzu, da Piaggio Comercial, com propulsão combinada, e 
da Maxus, fabricante de modelos 100% elétricos. “Desenhámos 
esta presença com o intuito de vincar a versatilidade da nossa 
oferta e a capacidade de responder a quaisquer necessidades de 
frotas profissionais, nas quais, além da robustez e fiabilidade, são 
determinantes os baixos custos de operação e o TCO “, acrescenta 
o responsável.

“desenhámos esta presença com o intuito 
de vincar a versatilidade da nossa oferta 
e a capacidade de responder a quaisquer 

necessidades de frotas profissionais”

ASTARA

“apresentamos as mais diversas soluções, 
tanto para relva desportiva e decorativa, 

como para relva paisagística”

A Safina é uma empresa portuguesa de produção, desenvolvimento e 
comercialização de soluções têxteis de revestimento, com particular 
destaque para a Relva Artificial. 
Recentemente, chegámos aos 50 anos de idade, uma marca que 
demonstra não só os anos de experiência no mercado, como a nossa 
aposta contínua na qualidade dos nossos produtos e serviços. 
A Safina produz e vende relva artificial para as diversas necessidades 
que existem no mercado. Atualmente é um dos players mais relevan-
tes na Península Ibérica, no entanto comercializa também para outros 
mercados pelo mundo inteiro. 
Apresentamos as mais diversas soluções, tanto para relva desportiva 
e decorativa, como para relva paisagística. E é isso que nos traz à 
Urban Garden.
Hoje, valores como a qualidade, o compromisso, a proximidade e 
cada vez mais a sustentabilidade dos nossos produtos, sustentam a 
longevidade de um negócio que, mesmo em expansão, não perde a 
sua essência.

SAfINA

Fernando Antunes, 
Diretor de Vendas a Frotas da Astara

Ana Santiago, 
Content & Social Media Manager da Safina
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A participação da NSYS | Your Next SYStem na EXPOJARDIM e UR-
BAN GARDEN deve-se à oferta de soluções para decoração de espa-
ços e equipamentos através de tecnologias de futuro, nomeadamente, 
a tecnologia de Impressão 3D.
Sabemos que não representamos o core desta Feira, mas acreditamos 
que essa é a verdadeira potencialidade do Fabrico Aditivo e da Impres-
são 3D, capaz de estar presente nos mais diversos setores e nos mais 
diversos ramos industriais.
O design personalizado está cada vez mais presente na decoração 
de jardim. A Impressão 3D permite a ponte entre o personalizável, a 
rapidez de fabrico e o baixo custo do mesmo. 
Vasos, marcadores para hortas ou decorações de espaços são alguns 
exemplos. Numa vertente mais industrial, a Impressão 3D permite a 
prototipagem de inovações sustentáveis em pequenas hortas como 
vasos inteligentes, a inserção de materiais biodegradáveis que se 
decompõem debaixo de terra e até apliques para ferramentas de 
jardinagem. A grande vantagem desta tecnologia é permitir-lhe fazer 
de forma fácil, rápida e acessível peças únicas que através de outros 
métodos seriam demasiado dispendiosas e morosas.
Com as impressoras 3D de filamento e resina da Zortrax, marca da 
qual somos distribuidores exclusivos para a Península Ibérica, tem o 
poder da personalização e da inovação tecnológica e sustentável do 
seu jardim e/ou produção agrícola.
Crie, inove e tire o melhor partido da Impressão 3D para o seu jardim.
NSYS, your next system in the future of sustainable gardening!

“crie, inove e tire o melhor partido 
da Impressão 3d para o seu jardim”

NSYS

“apostamos na Expojardim 2023 para 
apresentar em exclusivo para Portugal o 

principal produtor italiano de atomizadores, 
nebulizadores, pulverizadores”

A Motolusa Lda., empresa do Grupo Auto-Industrial, presente no mer-
cado desde 1980, está localizada no Complexo da Marina Monsanto, 
em Lisboa, e na Figueira da Foz. 
A Motolusa é especialista na importação, distribuição e comercializa-
ção de motores (marítimos, industriais e agrícolas), embarcações de 
várias marcas, de outros equipamentos e acessórios náuticos. Dispõe, 
também, de uma área dedicada a que chamamos MFA de Máquinas, 
Ferramentas, equipamentos para Agro-Jardim e ainda buggies e 
ATV’s. O Serviço Pós-venda, um dos pilares da Motolusa, disponibiliza: 
Assistência Técnica, Oficina, Manutenção de equipamentos, Serviço de 
Peças e Parqueamento na Marina de Monsanto.
A Motolusa aposta na Expojardim 2023 para apresentar em exclusivo 
para Portugal o principal produtor italiano de atomizadores, nebuliza-
dores, pulverizadores, para cada necessidade.
Desta forma, a Motolusa reforça a sua área de negócio de Máquinas 
Ferramentas e ATV’s.
Provavelmente a MMSPRAY possui a mais vasta oferta de tanques, 
sprayers e acessórios para a pulverização, a nível nacional, mas a van-
tagem da MM é que apresenta ainda diversas soluções em setores de 
atividade relacionadas com as energias renováveis, a sustentabilidade 
e um melhor ambiente.
 

MoToLuSA

Luís Marques Fialho, 
CEO, NSYS

Francisco Galhoz, 
Gerente, Motolusa
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O Museu da Paisagem tem como missão proporcionar um 
conhecimento maior sobre a paisagem. Como surgiu este 
projeto?
Este projeto começou dentro da Academia. Resulta de um 
projeto de investigação que nasceu na Escola Superior de 
Comunicação Social e numa fase inicial teve um finan-
ciamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia que 
permitiu o arranque e constituir uma equipa alargada com 
bolseiro e investigadores. Esse financiamento foi importan-
te para essa energia de montar o projeto. Trata-se de um 
projeto de comunicação que se dedica a leitura e conheci-
mento da paisagem portuguesa, procura fazer essa ligação 

A Veja Portugal esteve à conversa com o responsável pela Coordenação do Museu da Paisagem, João Gomes 
de Abreu, sobre a evolução da paisagem portuguesa. Com o intuito de envolver a comunidade para a alteração 

em curso da paisagem portuguesa, o Museu propõe atividades colectivas e proporciona aos visitantes a 
interactividade com as diversas exposições em curso. 

“o tErrItórIo PortUGUês tEM UMa 
sInGUlarIdadE do Ponto dE vIsta 
da PaIsaGEM IntErEssantE QUE 
ofErEcE UMa vasta dIvErsIdadE 
dE PaIsaGEns”

E N T R E V I S T A

entre os cidadãos, os públicos e as paisagens que habitam 
e visitam. Nessa primeira fase procurámos saber como isso 
poderia ser feito. Tivemos de aprender a ler a paisagem e de-
pois a procurar soluções de comunicação que permitissem 
essa ligação. 
Depois, o museu constituiu-se como uma associação. Con-
tinuam a ter uma ligação umbilical ao politécnico de Lisboa 
e a ECS e tem desenvolvido projetos na área da academia 
ou fora em colaboração com outras entidades e parceiros. É 
o que tem sido feito nos últimos três anos. A ideia é trazer a 
paisagem para o debate, para o espaço público e reflexão e 
para pessoas que não estão habituadas a falar destes temas.
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De que forma podemos definir o conceito ‘paisagem’?
É muito comum a paisagem estar associada a espaços 
naturais, espaços belos e perfeitos. A paisagem não é 
necessariamente natural. Aliás, praticamente toda a paisa-
gem portuguesa é transformada pelo Homem, mesmo os 
espaços em que a natureza domina é uma natureza trans-
formada pelo Homem. Desde os campos agrícolas até às 
cidades. Obviamente, a paisagem urbana faz parte, é nela 
que a maior numero das pessoas habita e de alguma forma 
é a sua paisagem todos os dias e aquela em que contribuí-
mos para a sua transformação e equilíbrio. 

De diversas formas.
Se de repente todas as pessoas da cidade de Lisboa forem 
de bicicleta para o trabalho isso transforma a paisagem 
da cidade e obriga a que haja alterações para que esse 
movimento colectivo possa existir. O turismo em massa 
também transformou a paisagem de Lisboa e do Porto. São 
fenómenos colectivos que transformam a cidade, que tem 
de adaptar-se a esses fenómenos. Não havia tuk tuks em 
Lisboa. 

Estas adaptações passam também pelos decisores. De 
que forma avalia o envolvimento político nesta transfor-
mação da paisagem?
O poder político tem ferramentas de ordenamento que de 
facto tem um impacto significativo na paisagem. Vemos, 

por exemplo, os PDMS das cidades que se não existissem 
de certeza que a construção e os processos de transforma-
ção das cidades não seriam iguais. Há uma parte técnica e 
jurídica que permite a transformação de uma determinada 
maneira. O mercado responde aquilo que os consumidores 
valorizam. Hoje em dia, a paisagem é muito global devido 
a uma economia globalizada. 

Isso tem impactos inevitavelmente.
Do ponto de vista do consumo, temos impacto imenso em 
paisagens em que não nos são muito próximas. Na Ásia há 
monoculturas de óleo de palma que consumimos em diver-
sos produtos e isso traduz-se em transformações brutais 
da paisagem que não conhecemos. Por exemplo, os olivais 
super intensivos e monoculturas produzem uma transfor-
mação recente da paisagem portuguesa, que podemos ou 
não contrariar. Se eu comprar azeite de um olival tradicio-
nal, estou a financiar um determinado tipo de paisagem, 
se eu comprar azeite de um olival super intensivo, estou a 
financiar outro tipo de paisagem. O consumidor é de facto 
transformador e construtor da paisagem. 

O tema do ambiente é também muito polémico com di-
versas questões associadas. De que forma é que se pode 
contribuir para um entendimento colectivo de responsabi-
lidade? 
O modo como ocupamos a paisagem é gerador de tensões. 
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recordes opostos. No Minho temos o maior índice de plu-
viosidade da europa e na zona da amareleja, no Alentejo, 
com o maior numero de horas de sol. É uma singularida-
de do nosso país, que está relacionada com o encontro 
de várias frentes. 

O Museu da Paisagem tem quatro exposições em curso. 
O que nos pode adiantar?
As exposições são uma parte importante da atividade 
do Museu. Há exposições no nosso site, mas também 
ao longo do tempo vão sendo exposições físicas. Neste 
momento, as visitáveis são as que estão online. 
A exposição Paisagens Transgénicas de Álvaro Domin-
gues fala-nos de paisagens que não são nada unifor-
mes. São paisagens onde o meio urbano e meio rural se 
mistura e desarrumam o nosso modo de entender essa 
etiquetagem da paisagem. Há uma série de descons-
truções de paisagens estereotipadas. É uma espécie de 
visita guiada feita pelo próprio autor. 
Temos também em curso a terceira exposição do Project 
Room em curso, que parte dos desenhos do designer 
Jorge dos Reis, que faz um cruzamento da Serra da 
Estrela, com setes grandes vales de origens glaciares, e a 
cidade de Lisboa, também conhecida como a cidade das 
sete colinas. 
Temos mais duas exposições: a ‘Sons e matérias da 
paisagem’ e ‘O que há neste lugar?’. 

De que forma o Museu pretende envolver a comunidade 
na sua missão/proposta?
Criámos um kit pedagógico que está na parte do serviço 
educativo do site que tem uma proposta de oito ativida-
des de leitura de paisagem para se fazer com a escola, 
com a família ou com outra instituição. É uma espécie 
de um manual de instruções. Temos os tutoriais. É uma 
tentativa de colocar o maior número de organizações a 
trabalhar isto com diversos públicos.

Por exemplo, o consumo de energia fóssil provocou este fe-
nómeno das alterações climáticos e por isso precisamos de 
fazer a transição energética e para isso é preciso investir na 
mobilidade eléctrica, que estão dependentes de baterias de 
lítio. Há sempre tensões. Há necessidades e há interesses 
e às vezes são comuns, outros são contrários. Uma paisa-
gem e sustentável e saudável contém as várias dimensões 
que uma paisagem deve conter, económica, social, ecoló-
gica, e que estas várias camadas coabitam de forma tensa, 
mas equilibrada. A questão de biodiversidade pode ser um 
entrave a uma exploração agrícola. Paisagens que são só 
económicas, como eu eucaliptais, não considero que sejam 
paisagens. 
As paisagens naturais em Portugal são praticamente ine-
xistentes. No nosso território, pode acontecer, mas numa 
relação com a presença humana. O Vale de Douro é um 
bom exemplo de uma paisagem que tem vindo a conseguir 
equilibrar estas várias dimensões. É um território bem-
-sucedido do ponto de vista do equilíbrio. 

De que forma perspetiva a evolução da paisagem portu-
guesa?
Observo que existe uma especialização dos territórios. A 
nossa cultura tem uma matriz clássica, greco-romana e os 
romanos dividiam os territórios em quatro áreas distintas: 
a urbe (a cidade), o agros, os campos agrícolas, o saltus 
(zonas de culturas menos intensivas) e a silva (espaços 
naturais). Isto era feito à escala de pequenas cidades e o 
território ia-se desenvolvendo assim. E nós estamos a fazê-
-lo dessa forma. A agricultura é cada vez mais intensiva, 
temos o saltus, que são os eucaliptais, que não precisam 
de presença humana regular, as urbes, concentradas de 
pessoas. A sensação que tenho é que estamos a simplificar 
uma paisagem que era complexa. A paisagem é um ele-
mento vivo. O território português tem uma singularidade 
do ponto de vista da paisagem interessante que oferece 
uma vasta diversidade de paisagens. Conseguimos ter dois 
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O Museu da Paisagem surgiu no contexto académico, mas há muito que sal-
tou os muros da universidade e passou a ser um espaço de reflexão coletivo. 
Regularmente, são apresentadas exposições com objetivos diferentes e que 
alertam a comunidade para os fenómenos em curso na paisagem portuguesa.
Numa ótica futurista, o Museu apresenta-se como uma sede digital, convi-
dando os utilizadores a mergulhar numa experiência imersiva através das 
exposições em curso. Atualmente, estão disponíveis: ‘Sons e matérias da pai-
sagem’, ‘O que há neste lugar?’, ‘Paisagens Transgénicas’ e ‘Project Room’.
O Museu da Paisagem propõe-se a “ser um agente ativo nessa transforma-
ção, um mediador entre os cidadãos e a paisagem, a favor de paisagens vivas 
e saudáveis”, destacam. 
Os potenciais interessados, estudantes da respectiva área ou outros, podem 
visitar o site do Museu da Paisagem (https://museudapaisagem.pt/) e co-
nhecer os diversos serviços disponíveis, onde são disponibilizadas atividades 
adaptadas, serviço educativo, mediateca, com um conjunto de materiais au-
diovisuais, e a Biblioteca, com diversas referências. 

A paisagem evolui, a cidade mudou e a perceção também. 
O Museu da Paisagem nasceu em 2015 com a premissa de ajudar 

os cidadãos a acompanhar os fenómenos da paisagem portuguesa 
e tem conquistado atenções. As exposições servem de alerta 

e complemento a uma realidade em constante mudança.

sEnsIbIlIzar E EdUcar 
Para a PaIsaGEM
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N ALSoL
homepage: www.alsol.pt

produtos: Pérgolas e toldos sob medida

A. pEREIRA JoRDão, LDA.
homepage: www.apereirajordao.pt

produtos: Sementes de relva, Fertilizantes e Fitofármacos 
para espaços verdes 
Marcas: GreenKeeper; Flow Option; Landmark; Tee-2-Green; 
Barenbrug; DLF; ICL-SF; Syngenta; Olmix; Brandt; Floratine; 
Orgánica.

 

ACquAgoLD, LDA.
homepage: www.acquagold.pt

produtos: EQUIPAMENTOS DE WELLNESS & BANHO
Marcas: ACQUAGOLD, STEAMTEC
 

AgRI-ESTufAS, pRoDuToS AgRICoLAS, LDA. 
homepage: www.agriestufas.pt 

produtos: Comercialização de diferentes soluções e produtos 
para agricultura e jardim. Comercializamos estufas para horta 
doméstica, soluções de hortas urbanas, abrigos de jardim e 
soluções de rega. Apostamos no desenvolvimento de uma 
agricultura de proximidade e sustentável. 
Marcas: Marca própria Agri-Estufas e Vegepod. 
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AgRozENDE – fAbRICAção DE ESTufAS E REgAS, LDA.
homepage: www.agrozende.pt

produtos: Sistemas de rega, estufas, pavilhões, 
sistemas de climatização.    

 

AIREMáRMoRES – ExTRAção DE MáRMoRES, LDA.
homepage: www.airemarmores.com 

produtos: Calçada, Churrasqueiras, Esculturas, Seixos

 

ANDREAS STIHL
homepage:  www.stihl.com

produtos: Máquinas para jardim

 

AquAMATIC
homepage: www.aquamatic.pt

produtos: Sistemas de rega automática
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homepage: www.articimentos.pt

produtos: Fabricantes de artefatos de cimento como 
churrasqueiras, fornos, vasos, bases de chapéu e outros 
artigos de decoração de jardim.
Marcas: ArTICIMENTOS E NESH (LINHA DE PrODUTOS 
INOVADOrES, COM UM DESIGN MAIS MODErNO)
 

ATLANLuSI EuRopE
homepage: www.atlanlusi.com

produtos: Fertilizantes, Sementes, Tratamentos, Produtos 
Fitofarmacêuticos, Biocidas, Anti-invasivos, Pavimentos, 
Controlo de infestantes e raízes
Marcas: BOSK, ISOTEK, GEOGrELHA, DUPONT PLANTEx

 

LEETS uRbAN DESIgN - bEETSTEEL METALoMECâNICA
homepage: www.beetsteel.pt

A LEETS urban design, marca da empresa Beetsteel metalomecânica, 
dedica-se à concepção e desenvolvimento de elementos que cons-
tituem o espaço público, nomeadamente Mobiliário Urbano. Todos 
os elementos da nossa marca primam por um design inovador e 
arrojado, nunca esquecendo as preocupações ambientais, sociais e 
económicas. Para tal, foi feita uma selecção minuciosa de todos os 
nossos materiais utilizados, sendo inovadores que não necessitam de 
manutenção e que aumentam o tempo de vida do produto. A LEETS 
procurou desenvolver uma identidade para as suas peças, baseada 
em valores como a estética, a funcionalidade, o conforto, e a ergono-
mia, valores visíveis em todos os nossos produtos que elevam o nome 
LEETS para um patamar de excelência e único no mercado

bERfoN, LDA.
homepage: www.berfon.pt

produtos: A Berfon comercializa máquinas, peças e acessórios 
para jardim, floresta e agricultura. Somos um empresa que 
se dedica ao apoio e assistência de profissionais do ramo em 
Portugal continental e ilhas.
Marcas: BQP®, DUNSCH®, YAMAPOWEr®, OzAKI®, 
NEVADA® E SPEEDGrOUP.
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MOBILIÁRIO URBANO
EQUIPAMENTOS  PARA ESPAÇOS VERDES 

ASTARA poRTugAL
homepage: www.astara.com/home/portugal

produtos: Distribuição automóvel e serviços de mobilidade
Marcas: FUSO, ISUzU, MAxUS e PIAGGIO COMMErCIAL

bLooMWALL
homepage: www.bloomwall.com

produtos: Blocos modelares para construção 
de Hortas e Jardins Verticais.

 

bRICANTEL 
homepage: www.bricantel.pt

produtos: Mobiliário urbano
 

CAbENA, LDA.
homepage: www.cabena.pt

produtos: Mobiliário urbano, parques infantis, equipamentos 
de desporto e lazer, equipamentos de limpeza e manutenção 
de espaços verdes
Marcas: CABENA, CITYMOB, MANUrB, CABGYM, BENAPArK, 
FErrI, GrEEN TECHNIK, MACAGGI
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homepage: www.brispedra.pt

produtos: Pedras decorativas

 

CATRAL gARDEN AND HoME DEpoT, S.A.
homepage: www.catralgarden.com

produtos: Ocultación: Cerramientos naturales (Mimbre, cañi-
zo, brezo, bambú, corteza de pino, helecho); Mimbre LOP®; 
Setos artificiale; Cañizo PVC; Mallas de ocultación; Celosías.
Acondicionamiento exterior: Césped artificial;  Madera 
exterior; Bordos y valas; Suelos; Casetas y toldos.
Cultivo: Huertos urbanos; Mallas antihierbas; Protección 
de cultivo; recogida; Crecimiento.
Decoración: Plantas artificiales; Jardines verticales; Esferas 
decorativas; Tutores decorativos; Estores; Cortinas de madera; 
Frutas y verduras.
Marcas: LOP®

CAuDAL & gARDEN
homepage: www.caudal.es

produtos: Pipes with integrated drippers, irrigation
pipes, sprinkler driplines, drinking
water pipes, garden & DIY irrigation pipes.
Marcas: CAUDAL & GArDEN, HIDrA HIDrOLOGIC, MATrIPOL.

 

CoTESI - CoMpANHIA DE TêxTEIS SINTéTICoS, S.A.
homepage: www.cotesi.com 

produtos: Agrotêxteis e proteção de culturas
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CRuzARELEVo, LDA.
homepage: www.cruzarelevo.pt

Marcas: PrODUTOrES DE rELVA NATUrAL EM TAPETE PArA 
LAzEr (JArDINS, PArQUES PÚBLICOS, ESPAÇOS UrBANOS) E 
DESPOrTO

 

CupoSoL
homepage: www.cuposol.com

produtos: Coberturas de piscinas

 

DIApLANT, LDA.
homepage: www.diaplant.pt

produtos: Árvores e arbustos ornamentais de médio 
e grande porte, projetos de arquitetura paisagista, 
projetos de rega, construção de espaços verdes
Marcas: DIAPLANT
 

DoMo fuN gRASS poRTugAL
homepage: www.domoportugal.pt

produtos: relva sintética desportiva, relva sintética 
jardim e lazer, Acessórios de colagem
Marcas: Domo®
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N EASpAS IMpoRTAção E DISTRIbuIção, LDA.
homepage: www.easpas.pt

produtos: Spas, Swinspas, Saunas,Turcos, Piscinas, 
Coberturas e revestimentos
   

EINHELL poRTugAL, LDA.
homepage: www.einhell.pt

produtos: Ferramentas para casa e jardim
Marcas: EINHELL

ENTREpoSTo MáquINAS, S.A.
homepage: www.entrepostomaquinas.pt 

produtos: - Farmtrac 25G –1º trator 100% elétrico em Portugal, equi-
valente a um trator diesel de 25CV, mas como menos ruído e ausência 
de gases de escape. Características que fazem do 25G o trator perfeito 
para trabalhos em jardins, corte de relva, zonas residenciais e em 
espaços fechados, como estufas ou aviários. - Farmtrac FT26 Hidrostá-
tico – O FT26 é um trator diesel com 24,4 cv, disponível com transmis-
são mecânica ou hidrostática com três relações, ideal para trabalhos 
em zonas ajardinadas e estufas. 
Marcas: Farmtrac – Um dos maiores fabricantes de tratores a nível 
mundial, a Farmtrac está presente em 62 países. A marca faz parte do 
Grupo Escorts Kubota, especialista na produção de maquinaria agríco-
la. Em Portugal a marca é representada em exclusivo pelo Entreposto 
Máquinas.
Outras: CASE IH, CASE CE, Branson, TCM, Hyundai Material Handling, 
Hubtex

EpW – TECNoLogIA DE ExTRuSão
homepage: www.epw.pt 

produtos: Deck
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fLoEMA, LDA.
homepage: www.floema.com

produtos: Sinalética, Mobiliário Urbano e Plástico reciclado
Marca: FLOEMA 
 

goDINHo
homepage: www.cgodinho.com

produtos: Artefactos de cimento

 

gRAuMp MAquINARIA INDuSTRIAL, u. LDA.
homepage: ww. grau-maquinaria.com/portugues/index.htm

produtos / Marcas: Veículos elétricos Goupil,Varredoras 
Hako,Varredoras elétricas Lynx,Varredoras em chassis 
Stock, Camiões de recolha de resíduos Tecno,Lavadoras 
CMAr,Triciclos elétricos Smartworker,Ecopontos Urbaclic

 

gREEN MoWERS
homepage: www.greenmowers.net

produtos: Vendemos e prestamos serviço técnico a máquinas 
e carros elétricos para jardinaria profissional, campos de golfe, 
campos desportivos, hotelaria, hospitais, fábricas, centros de 
logística, etc.
Marcas: FErrIS, E-z-GO, CUSHMAN, JACOBSEN, rANSOMES, 
SMITHCO, TUrFCO, ADDAx, BELrOBOTICS
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homepage: www.grohogarden.com 

A GroHo Garden é uma horta vertical que permite poupar cer-
ca de 98% de água em comparação com a agricultura conven-
cional, permite cultivar em espaços confinados - 32 plantas em 
menos de 1 m2, cultiva 3 x mais rápido do que no cultivo em 
solo, e proporciona um melhor rendimento das culturas, além 
de produzir plantas com maior teor nutricional.

 

IboTEC – INDuSTRIA DE TubAgENS, S.A.
homepage: www.ibotec.pt

produtos: mangueiras de jardim e acessórios, mangueiras 
técnicas, rega especializada, mangueiras de gás, tubos 
espiralados, manga plana
Marcas: IBOTEC

 

IHT, LDA. - INNoVATIVE HoME TECHNoLogY
homepage: www.iht-group.com

produtos: Na IHT – INNOVATIVE HOME TECHNOLOGY procu-
ramos apresentar aos nossos clientes e mercados não só uma 
gama de produtos variada, abrangente, de elevada qualidade 
e durabilidade, mas também soluções técnicas construtivas 
que otimizem o processo de montagem e que aportem ainda 
mais qualidade e versatilidade ao resultado final do projeto.
Marcas: CDECK, CWALL, CFENCE, CGArDEN, WUUDE

 

IRRIMAC, LDA.
homepage: www.irrimac.pt

produtos: Máquinas de manutenção de relvados, Máquinas e 
robôs Florestais, Máquinas de limpeza de bermas, máquinas 
para o controlo das ervas daninhas sem glifosato, acessórios 
agrícolas, biotrituradores, veículos elétricos.
Marcas: Toro, MDB,  Allett, Eliet,  Weedingtech, Peruzzo,  Cany-
com, Kersten, Wiendenmann, Greenmech, Ventrac, Trilo, Sisis, 
Yamaha, DFSK, PILOTCAr, K-ryole
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JoAquIM VERDASCA, LDA.
homepage: www.verdasca.pt

produtos: Máquinas para jardim a combustível e bateria
Marcas: Ego, Torke, Kawasaki

 

LANDLAb
homepage: www.landlab.pt

produtos: Coberturas Verdes, Fachadas Verdes, Jardins 
Verticais, Barreiras Acústicas, Drenotube, Green Screen, 
Tapete de Sedum, Calhas de drenagem, Perfis e Lancis 
metálicos
Marcas: zINCO, SEMPErGrEEN, PrOSILENCE, MOBILANE, 
MILFOrD, MONSUN, WALLGrEEN, rOCKWOOL, DrENOTUBE, 
INTEWA
 

LARuS, LDA.
www.larus.pt

produtos: Parques de recreio e desporto

 

LEAL & SoARES, S.A.
homepage: www.siro.pt

produtos: Substratos e Fertilizantes para Jardinagem 
e Agricultura
Marcas: SIrO
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homepage: www.lisagri.pt

produtos: Tesouras de Poda Elétricas, Equipamento de Poda e 
Colheita Eletro-Portátil e Manual, Atadoras Elétricas e Manuais
Marcas: INFACO, METALLO, MAx TAPENEr

 

LuSoMApEI S.A.
homepage: www.mapei.pt

produtos: Isolamento Térmico e acústico, 
Impermeabilizações, Adesivos para alcatifas, 
Linóleo e PVC, Pavimentos industriais 
e Microcimento. 

 

MAkITA
homepage: www.makita.pt

produtos: Ferramentas elétricas, máquinas 
de jardim, limpeza e manutenção.
Marcas: Makita

 

MARkASA – uTILIDADES E DECoRAção - MANuEL JACINTo 
DA MARTINHA & fILHoS, LDA.
homepage: www.markasa.pt

produtos: Venda de Relva Artificial e respetivos 
acessórios para aplicação.
Marcas: MArKASA – UTILIDADES E DECOrAÇãO
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AgRICoRTES
homepage: www.agricortes.com

produtos: Máquinas para jardim; Máquinas florestais
Marcas: MULTIONE, VENIErI, MCCONNEL, TYM, SOLIS

MELo & SANToS, LDA - MELIS 
homepage: www.melis.pt

produtos: Vasos e floreiras de decoração
Marcas: MELIS 

 

MERCEDES E pEREIRA, LDA. 
homepage: www.mercedespereira.com

produtos: A Mercedes e Pereira é líder nacional na revenda de 
relva Sintética decorativa. Comercializamos também separa-
dores de Jardins e outros acessórios, Telas de Solo, rede Som-
bra, Big Bags, sacos de rafia e muitos outros produtos para a 
Agricultura, Construção e Jardim.
 

MICRoCubo – INoVAção E DESIgN
homepage: www.microcubo.pt

produtos: Mobiliário Urbano
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homepage: www.milwaukeetool.eu  

produtos: Multinacional fabricante de herramienta electro-
portátil para jardin e industria, accesorios, almacenamiento y 
protección personal. Ofrecemos una alternativa a los com-
bustibles fósiles gracias a nuestra innovadora tecnología de 
herrramientas a batería, ofreciendo rendimientos y productivi-
dad cero emisiones.

 

MoToLuSA
homepage: www.motolusa.pt 

produtos: sprayers, nebulizadores, pulverizadores, tanques, 
produção de Ozono, purificadores de águas, equipamentos de 
monda térmica (tanto em ambiente urbano/municipal como 
agrícola), lavagem de alta pressão, marcadores de linhas para 
campos desportivos, robots e equipamentos portáteis de lim-
peza de painéis solares e máquinas específicas (Narrow) para 
circular entre linhas de produção.
Marcas:  Importador MM SPrAY

 

MouRA & VIDAL, LDA.

produtos: Plantas ornamentais de interior e exterior

 

MuLTIboRRACHA ACESSóRIoS DE boRRACHA 
E pLáSTICoS LDA. 
homepage: www.multiborracha.com 

produtos: Produzimos e desenvolvemos produtos industriais 
de borracha, termoplásticos e elastômeros em geral, que 
incluem todos os tipos de tubos e mangueiras flexíveis, peças 
moldadas por extrusão e injeção. 
Marcas: PrEMIUMFLEx
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NSYS - YouR NExT SYSTEM
homepage: www.nsys.pt

produtos: Impressoras 3D
Marcas: zOrTrAx

 

NuTRofERTIL, NuTRIção E fERTILIzANTES, LDA.
homepage: www.nutrofertil.com

produtos: Produção e Comercialização de Substratos 
e Fertilizantes Biológicos para Horta e Jardim. Soluções 
ecológicas para plantação, envasamento e nutrição de 
todo o tipo de culturas.
Marcas: NUTrOFErTIL NUTrIÇãO E FErTILIzANTES LDA, 
NUTrEASY

 

oLIVEgARDEN REpRESENTAçÕES uNIpESSoAL ,LDA.

produtos: Varejadores, corta relvas, fio de nylon
Marcas: OLIVEGArDEN,LDA/ AIMA SrL/ AGP ADVANCED 
GArDENTECHNOLOGY ExTrUSION & MOLDING /MA.rI.NA 
SYSTEMS SrL.
 

oppooL pISCINAS
homepage: www.opoolpiscinas.pt 

produtos: Piscinas e todo o tipo de acessórios para piscinas
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homepage: www.palfinger.com/pt-pt
 
produtos:
Gruas hidráulicas articuladas, gruas florestais e de sucata, 
plataformas aéreas, braços de carga e equipamentos de 
correntes, equipamentos ferroviários, sistemas de inspeção 
de pontes, plataformas elevatórias. plataformas de elevação 
de passageiros, Empilhadores transportáveis e gruas de 
esteira.
 

pLANTA LIVRE - pRoDução E CoMéRCIo DE pLANTAS 
oRNAMENTAIS, LDA 
homepage: www.plantalivre.pt 

produtos: Plantas Ornamentais
 

pLANTIJARDINS- JARDINAgENS E REgAS uNIpESSoAL, LDA.
homepage: www.plantijardins.com

produtos / comercialização: Sistemas de Bombagem; relva 
em tapete natural e sintético;telas de solo; últimas tecnolo-
gias em sistemas de rega para espaços verdes, desportivos e 
agrícolas; utensílios para jardinagem; tubagem e acessórios; 
vasos e recipientes; fertilizantes e substratos; inertes e outros 
materiais decorativos; plantas naturais de interior e exterior; 
sementes de relva, flores e hortícolas.  
Marcas: rAIN BIrD, OUTILS WOLF, ArTEVASI, JOVAL, GrUN-
DFOS, SIrO, HELIFLEx, GErMISEM, GrEENKEEPEr.
 

pLASTDIVERSITY, LDA.
homepage: www.plastdiversity.com

produtos: Preencher  Produtos para Controlo de Pragas
Marcas: KYzONE, SEMPUL
 



E
xp

o
si

to
re

s 
d

a
 E

X
P

O
JA

R
D

IM
 /

 U
R

B
A

N
G

A
R

D
E

N

63

pLAYpARC pAVIMENToS E EquIpAMENToS DESpoRTIVoS
homepage: www.playparc.pt

produtos: Parques infantis, circuitos discgolf, pavimentos 
desportivos, ciclovias, street workout, manutenção, pavi-
mentos industriais, betão poroso, pavimentos de segurança, 
polidesportivos 
Marcas: PLAYPArC, DISCGOLFPArK, ASSA, PULASTIC , 
FOUrSOFT, rAAP, MELOS

 

RAIN bIRD 
homepage: www.rainbird.com/pt-pt/eur 

produtos: Soluções que promovem O Uso Inteligente da 
Água na rega dos espaços verdes para as áreas de agricultura, 
indústria, comércio/serviços e habitacional, desde rega gota-a-
-gota a grandes espaços desportivos. 
Marcas: Gama de programadores ESP, rotores das famílias 
5000, 8000, Falcon, bicos rotativos r-VAN. Para conhecer toda 
a gama de produtos consulte www.rainbird.com 

 

REALTuRf poRTugAL
homepage: www.realturfcompany.com/pt

produtos: relvas Sintéticas para Jardim e Desporto
Marcas: rEALTUrF

 

SAfINA 
homepage: www.safina.pt

produtos: A Safina produz e vende relva artificial para as 
diversas necessidades que existem no mercado, apresentando 
soluções, quer para relva paisagística e decorativa, como para 
relva desportiva. No campo paisagístico, onde o conforto táctil 
e visual é fundamental, a Safina recorre aos melhores mate-
riais para apresentar as soluções mais agradáveis ao toque e 
à vista. 
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homepage: www.luxurypergolas.com

 

SoCIEDADE INDuSTRIAL DE CuCuJãES, S.A.
homepage: www.soinca.pt

produtos: Equipamentos para Parques 
Infantis / Mobiliário Urbano
Marcas: SOINCA

 

SoJET - DoSATRoN
homepage: www.sojet.pt

produtos: Doseadores Proporcionais
Marcas: DOSATrON

 

SYNgENTA
homepage: www.syngenta.pt

produtos: Produtos de controlo de pragas
Marcas: INSTrATA ELITE, ASCErNITY, ACELEPrYN, 
rYDEr, QUALIBrA, OVErTAKE, HICUrE
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TERRA bASToS, LDA,
homepage: www.terrabastos.com

produtos: Máquinas agrícolas, jardinagem e floresta
Marcas: GrILLO a ACTIVE
 

TERRAMoTRIz ,LDA.
homepage: www.terramotriz.pt

produtos: Controlo de Erosão e revegetação; Estabilização e 
reforço de Solos; ; Engenharia Hidráulica;  Melhoramento de 
Solos e Nutrição Vegetal; Sementes; Coberturas Ajardinadas; 
Jardins Verticais; Gestão de Áreas Verdes; Limpeza Urbana; 
Máquinas e Ferramentas
Marcas: Profile Products®; GreenArmor®; DuPont Plantex®; 
Enkamat®; BioMat®; Optigreen® roof Greening; LivingWalls® 
Vertical Systems; Ecco Products®; Core Edge®; Toltex®; Safe-
Tree®; Biotechnica®; Oeliatec®; ripagreen®; KArr® elétricos 
utilitários

ToRRE MARCo
homepage: www.torremarco.com

produtos: tratores corta-relvas JD, Gator JD e Geradores 
(Honda), motobombas (Honda), roçadoras (Honda)
Marcas: JOHN DEErE E HONDA
 

TREE pLuS, LDA.
homepage: www.treeplus.pt

Marcas: BOx4TrEE, rISK4TrEE
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homepage: www.trespetalas.pt

produtos: Suculentas e plantas de temporada

 

TRopHIC – WATER AND LANDSCApE 
homepage: www.trophic.pt

produtos: Arquitetura paisagista; Piscinas naturais; 
Lagos; Carpintaria de exteriores; Jardins verticais.
Marcas: MINIGArDEN; CDECK; KrYPSOL; IMA COLLECTION
 

TuRfgRASS
homepage: www.turfgrass.net

produtos: Relva artificial
 

uNIVEx
homepage: www.univex.pt

produtos / Marcas: Fuso Canter, Piaggio Commercial NP6, 
Maxus eDeliver 9
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uRbANLAb
homepage: www.urbanlab.pt

produtos: Mobiliário urbano, Equipamentos infantis, 
Equipamentos desportivos, Pavimentos de segurança, 
Arquitetura paisagista
Marcas: ATECH-SAS, BENKErTBANKË, CErVIC, CITY DESIGN, 
DUrBANIS, EUrOPLAY, FLOWPArKS, HOLzHOF, INDUSTrIAS 
AGAPITO, INTEr-PLAY, LEDON, MANGA STrEET, OUTSIDEr, 
STrAWBErrY ENErGY, TAYPLAY, PUMPTrACK.EU, TECHrAMPS
 

VASVERDE – SoCIEDADE AgRíCoLA, uNIpESSoAL, LDA.
homepage: www.vasverde.pt

produtos: 3 tipos de relva produzidos:
- Compmed (80% Festuca arundinacea + 20% Poa pratensis)
- Challenge (50% Lolium perenne + 50% Poa pratensis)
- Bermuda (100% Cynodon dactylon)
 

VECo uRbAN DESIgN
homepage: www.vecourbandesign.com

produtos: Equipamentos fitness ao ar livre, 
mobiliário urbano parques infantis

 

VEDAp
homepage: www.vedap.pt

produtos: Equipamentos para Parques Infantis, Casas de 
banho Autolimpaveis para espaços públicos, Produtos de 
alta qualidade em plástico reciclado, relva sintética híbrida, 
inovando na combinação de mistura de relva artificial com 
natural, conferindo resistência à relva natural permitindo 
assim um uso intensivo dos espaços públicos
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homepage: www.vidadourada.pt

produtos: A Vida Dourada é uma empresa especialista e dedi-
cada a oferecer as melhores soluções para a área do wellness 
e bem estar, sendo, a primeira empresa em Portugal dedica-
da única e exclusivamente a este sector de forma exclusiva, 
estando no mercado desde 2008. Detém um leque de produ-
tos que se destacam pela qualidade, design único e inovação. 
Especializou-se em Spas, Spas de natação, Saunas, Banhos 
Turcos, e Ginásios. 

WoLf JARDIM - uTENSíLIoS pARA JARDIM LDA. 
homepage: www.outils-wolf.com / www.etesia.com 

produtos: Fabrico e comercialização de maquinas 
profissionais para manutenção de espaços verdes; 
corta-relvas, tratores corta-relva, veículo utilitário 
elétrico (Etlander). 
Marcas: ETESIA / OUTILS WOLF
 

WooDSTILL – ILuMINAção ExTERIoR E MobILIáRIo 
uRbANo EM MADEIRA
homepage: www.woodstill.com

produtos: Equipamentos de iluminação Exterior 
e Mobiliário Urbano em Madeira
Marcas: WOODSTILL

RETA – SERVIçoS TéCNICoS RENT-A-CARgo, S.A.
homepage: www.reta.pt

produtos: Alugueres de carrinhas de caixa 
aberta 3.5 Toneladas
Marcas: IVECO




