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Inquérito elege os melhores jardins de Lisboa

A proximidade de casa ou do trabalho, o sossego e a biodiversidade são os grandes trunfos dos jardins mais

frequentados de Lisboa, de acordo com as respostas de mais de duas mil pessoas ao inquérito dinamizado

pelo Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa sobre os espaços verdes da

cidade.

Os Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian são apontados como os preferidos pelas maioria das pessoas

que responderam a este inquérito, seguidos dos Jardins do Campo Grande, o Jardim da Estrela (Jardim

Guerra Junqueiro), o Parque Eduardo VII de Inglaterra e o Parque Florestal de Monsanto.

A proximidade de casa ou do trabalho surge como razão determinante para a escolha de frequentar estes

espaços verdes, logo seguida da sua tranquilidade e sossego, a biodiversidade e beleza que possuem, e o

facto de terem parque infantil.

Os resultados deste inquérito — cujo desenvolvimento foi liderado por Ana Luz (eChanges-cE3c) em

colaboração com o UrbanLab, liderado por Pedro Pinho (eChanges-cE3c) — serão em breve publicados em

detalhe num artigo cientí�co.

“Esperamos que estes resultados possam apoiar o planeamento da estrutura verde das cidades

Mediterrânicas no geral, e de Lisboa em particular”, refere Ana Luz.

Este inquérito surge no âmbito do projeto Europeu GREEN SURGE – Green Infrastructure and Urban

Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy, liderado por Margarida Santos-

Reis (CSEE-cE3c), e do Plano de Ação Local para a Biodiversidade 2020 da Câmara Municipal de Lisboa.
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