
JARDINS DE CHARME



“Inovar sempre fez parte da minha natureza. E quando há 5 anos 
iniciei este projeto, fi-lo com a mesma vontade e ambição de quem 
planta uma árvore e espera acompanhar o seu crescimento durante 
muitos anos, cuidando dela para que se desenvolva forte e saudável.

O know-how adquirido pela Green ao longo destes anos na construção 
e manutenção de jardins e piscinas, permitiu-nos diversificar a oferta 
de serviços, sempre de forma personalizada e inovadora, com a 
devida preocupação ambiental e económica. É este o compromisso 
que assumimos com os nossos clientes.”



DESIGN & 
CONSTRUÇÃO DE JARDINS



Com larga experiência de construção de jardins, garantimos um elevado nível de qualidade nos materiais
e métodos utilizados.
Uma boa base é a garantia de maior durabilidade e melhor desenvolvimento das espécies vegetais a utilizar.
Um sistema de drenagem bem executado é a garantia de menos doenças e pragas no seu jardim.
Um bom sistema de rega automático permite uma maior eficiência na utilização da água, 
reduzindo significativamente os custos de manutenção.  
Os nossos elevados padrões de qualidade são fruto de anos de experiência e de formação contínua das nossas 
equipas.

DESIGN & CONSTRUÇÃO DE JARDINS







MANUTENÇÃO
DE JARDINS



O serviço integrado de manutenção da Green Gardens & Design, diferencia-se pela importância que damos 
às questões ambientais e económicas. É possível nos dias de hoje ter um jardim em excelentes condições, recorrendo 
a técnicas e produtos ambientalmente sustentáveis, e economicamente vantajosos.
Pelos longos anos de experiência que temos, propomo-nos a tornar o seu jardim num espaço único.

MANUTENÇÃO DE JARDINS







EVENTOS ESPECIAIS



PALÁCIO DE SETEAIS
São vários os eventos que ajudamos a realizar. Dos mais simples, como a decoração de stands em feiras, aos 
mais originais e desafiantes, como a criação de autênticos jardins em espaços diferentes. O Palácio de Seteais, 
em Sintra, brilhou ainda mais com este evento da responsabilidade da Green. Um espaço naturalmente rico 
em história, que ganhou um toque especial de verde, fazendo desta, uma festa memorável.





EVENTO CONVENTO DO BEATO
Enriquecer ainda mais um espaço como o Convento do Beato é, por si só, uma tarefa desafiante. 
Quando os motivos são a celebração do amor entre duas pessoas e os 50 anos de uma vida, o desafio torna-se 
ainda maior. Desde a decoração do claustro com jardins verticais, à criação de um autêntico jardim exterior 
com mais de uma centena de árvores e arbustos, e 2000 m2 de tapetes de relva natural, a intervenção da 
Green deu um toque especial a estes dois eventos.





CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO 
DE JARDINS  VERTICAIS



CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE JARDINS  VERTICAIS
A sede da consultora Deloitte em Portugal ganhou uma nova frescura, graças à intervenção da Green no hall 
principal das instalações da empresa.



CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO 
DE PISCINAS



Desde a construção até à manutenção, passando pelo fornecimento de todo o tipo de acessórios e equipamentos, 
tratamos da sua piscina/spa de forma profissional e responsável. Garantimos total qualidade da água, fazendo 
análises periódicas e utilizando unicamente produtos de qualidade. 
Damos total garantia de todos os serviços prestados.

CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PISCINAS



CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO 
DE HORTAS BIOLÓGICAS



Por que não ter um cantinho do seu jardim reservado à produção de alguns dos seus alimentos?
Por que não mostrar aos seus filhos que as alfaces crescem na terra e não dentro de sacos de plástico?
Por que não ir á “horta” cortar o ramo de coentros que vai dar o toque final ao seu prato, 
ou apanhar um pouco de menta para fazer o seu chá?
Vai ver que poucos metros quadrados podem trazer muita “qualidade” de vida.
Na Green Gardens & Design, temos soluções práticas, económicas e ambientais, 
que se podem integrar de forma harmoniosa no seu jardim.

CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE  HORTAS BIOLÓGICAS



NATAL



Excelente forma de criar um ambiente mais fresco, elegante e moderno, por vezes até nos locais menos esperados.
Recorrendo a técnicas inovadoras e a pessoal especializado, são a nossa garantia para criar um ambiente mais Green.

ALUGUER DE ÁRVORES DE NATAL
O Natal começa verdadeiramente assim que a família se junta para decorar a árvore dos presentes. 
Na Green, encontra a solução certa para a árvore de Natal da família ou da sua Empresa, com um vantajoso 
e ambientalmente responsável serviço de aluguer de árvores. Uma vez terminadas as festividades, as árvores 
serão doadas a instituições responsáveis pela gestão de milhares de hectares de floresta em Portugal, de 
credibilidade reconhecida. Um gesto da Green, que já ajudou a replantar muitos hectares de zonas ardidas na 
Serra de Sintra.



APLICAÇÃO RELVA ARTIFICIAL



APLICAÇÃO DE RELVA ARTIFICAIL
Numa varanda, num terraço, num alpendre ou no espaço exterior do escritório, a aplicação de tapetes de relva 
artificial conferem a todas estas zonas uma frescura visual e uma incrível confortabilidade.



FOTOGRAFIAS COM DRONES



FOTOGRAFIAS COM DRONES
Se com os pés assentes no chão uma festa ou um evento institucional podem deslumbrar, vistos do céu a 
emoção é outra. A Green coloca à disposição dos seus clientes um serviço de filmagem e fotografia aéreas, 
recorrendo a drones de última geração capazes de captar imagens de alta resolução.



ACESSÓRIOS



Na Green temos uma vasta gama de fornecedores que nos dão garantia de resposta nos mais variados 
acessórios.
Apostamos na originalidade e qualidade de construção dos diversos acessórios que nos propomos vender.
Todos os produtos têm garantia do fabricante. Desde o aquecimento de exterior eléctrico/gás, à floreira em 
verga suspensa ou o vaso com luz integrada, são muitas as ofertas disponíveis.
Consulte-nos para mais detalhes e orçamentos.

ACESSÓRIOS



ILUMINAÇÃO



A iluminação de um jardim, quando bem projetada e executada, tem um efeito surpreendente.
Pode servir para iluminar acessos, zonas de estadia, ou ser simplesmente para criar cenários.
Dar destaque a determinados pontos no seu jardim recorrendo à iluminação, ou simplesmente criar um ambiente 
mais aconchegante, são as várias possibilidades da iluminação.
Com a tecnologia LED, consegue reduzir em 80% os consumos de energia.
Temos equipas devidamente credenciadas para fazer os projetos e instalação.

ILUMINAÇÃO



MAKING OF DE OBRAS



MAKING OF DE OBRAS:

FALTA FOTO

Há espaços e locais ricos por natureza. A outros, basta-lhes um pequeno toque e tudo se transforma. Com um 
toque de Green e alguma criatividade, qualquer pequeno jardim se pode tornar numa agradável zona de lazer 
para toda a família. É este também o dia a dia da Green.



GARDENS & DESIGN
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