
VOLUNTARIADO 
 
 

Se quer colaborar nas actividades de manutenção e desenvolvimento do Jardim Botânico da 
Ajuda, propomos-lhe os seguintes temas:  
 
Tema 1: Horta 
Responsável pela actividade: Manuela Loureiro 
Acções possíveis: 

a. Controlo de infestantes 
b. Sementeiras e plantações 
c. Envasamentos 

 
Tema 2: Estufas 
Responsável pela actividade: Fátima Almeida 
Acções possíveis: 

a. Envasamentos 
b. Sementeiras e repicagens 
c. Limpeza geral 
d. Transporte de plantas para o arborinho 

 
Tema 3: Jardim dos Aromas 
Responsável pela actividade: João Monjardino 
Acções possíveis: 

a. Controlo de infestantes 
b. Desbastes e cortes de ramos secos 
c. Propagação 
d. Preparação de plantas para venda 

 
Tema 4: Colecção botânica 
Responsável pela actividade: João Monjardino 
Acções possíveis: 

a. Controlo de infestantes 
b. Desbastes e cortes de ramos secos 
c. Propagação para manutenção 
d. Limpeza de sementes 

 
Tema 5: Preparação de folhas secas para as actividades de educação ambiental 
Responsável pela actividade: Ana Cravidão 
 
Tema 6: Loja – dinamização, decoração, propostas de novos produtos 
Responsável pela actividade: Ana Cravidão 
 
Tema 7: Boletim Mensal “Jardim Botânico Informa” – participação na sua elaboração 
Responsável pela actividade: Ana Cravidão 
 
Tema 8: Bricolagem 
Responsável pela actividade: João Monjardino 
Acções possíveis: 

a. Melhoramento de infra-estruturas na horta 
b. Pintura do gradeamento exterior da Estufa D. Luís 
c. Pintura das paredes exteriores da Estufa das Orquídeas (em Março) 

 



As acções referidas decorrem de segunda a quinta-feira e têm a duração mínima de 2h em 2 
períodos diários: 
- de manhã, início da actividade entre as 9:00h e as 11:00h 
- de tarde, início da actividade entre as 14:00h e as 14:30h 
 

 
Como proceder: 
No horário apontado, dirija-se ao secretariado (Sofia Vieira, Ana Cravidão ou João Monjardino) 
informe qual o tema que escolheu e será conduzido(a) ao responsável pelo mesmo. O responsável 
propor-lhe-á a acção mais adequada tendo em conta as condições atmosféricas existentes no dia 
e considerando as necessidades do jardim, dependentes da época do ano. Caso esteja 
interessado(a) em prolongar o seu trabalho de voluntariado por mais tempo, dentro do mesmo 
tema, só terá de combinar o horário e as acções a desenvolver com o responsável pelo mesmo. 
 


