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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE 17 ÁRVORES
NÚCLEO: GEV Oriental

DATA: 13/05/2020

DESCRITIVO

FIGURA

Árvore ou Palmeira: Árvore
Espécie (Género): Populus nigra
Local: Parque Urbano dos Olivais - Av. de
Berlim
Quantidade: 15
Freguesia: Olivais
Zona Territorial: Oriental
Fundamentação do Pedido:

N.º de
ORDEM
1 a 15

As árvores em análise, de pequeno e médio
porte, localizam-se no interior do parque, em
parcelas de terreno do antigo viveiro municipal,
na altura destinadas à produção de árvores para
os jardins da Cidade.
Por essa razão, a grande maioria destas
árvores, plantadas muito próximas entre si,
tornaram-se
exemplares
extremamente
fragilizados e estiolados, competindo pela luz e
nutrientes,
comprometendo
o
seu
desenvolvimento e longevidade.
Os exemplares em causa encontram-se
totalmente secos, sem qualquer possibilidade de
recuperação. (Fig. 1)
Tendo em conta o estado geral e a localização
dos exemplares, consideram-se estas árvores
perigosas, por possibilidade de rotura parcial da
sua estrutura ou colapso dos indivíduos,
constituindo um risco elevado para a segurança
de pessoas e bens, pelo que propõe-se o seu
abate.
Enquadramento no Despacho “60/P/2012”
Previsão de Abate:

/ / a / /2020

Fig. 1 – Aspeto geral dos exemplares totalmente secos, a grande maioria dos quais
localizados no interior do parque, em parcelas de terreno do antigo viveiro municipal.

Execução por:

 CML- Meios Próprios (MEV)
 CML-Empresa “outsoursing”
 Junta de Freguesia

x

Substituição por:

 Outra Espécie e Localização (a definir)

x
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DESCRITIVO

FIGURA

Árvore ou Palmeira: Árvore
Espécie (Género): Schinus terebinthifolius (1);
Acacia sp. (1)
Local: Parque Urbano dos Olivais - Av. de Berlim
Quantidade: 1 (Schinus terebinthifolius); 1 (Acacia
sp.)
Freguesia: Olivais
Zona Territorial: Oriental
Fundamentação do Pedido:

N.º de
ORDEM
16 e 17

As árvores em análise de médio e grande porte,
localizam-se em taludes, no interior do parque.
Os exemplares apresentam-se totalmente secos,
sem qualquer possibilidade de recuperação. (Fig.s 2
e 3)
Tendo em conta o estado geral, a dimensão e
localização dos exemplares, consideram-se estas
árvores perigosas, por possibilidade de rotura parcial
da sua estrutura ou colapso dos indivíduos,
constituindo um risco elevado para a segurança de
pessoas e bens, pelo que propõe-se o seu abate.
Enquadramento no Despacho “60/P/2012”
Previsão de Abate:

Fig. 2 – Aspeto geral do exemplar (aroeira-vermelha) totalmente seco, localizado num
pequeno talude, no interior do parque.

/ / a / /2020

Fig. 3 – Aspeto geral do exemplar (acácia) totalmente seco, localizado num talude
junto a um caminho, no interior do parque.
Execução por:

 CML- Meios Próprios (MEV)
 CML-Empresa “outsoursing”
 Junta de Freguesia

x

Substituição por:

 Outra Espécie (a definir)

X
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