Câmara Municipal de Lisboa
Direcção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia
Departamento da Estrutura Verde
Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE ÁRVORE
NÚCLEO DE ARVOREDO

REF.: NA/LG/Nº 03

DATA:28/01/2021

DESCRITIVO

IMAGENS DO EXEMPLAR

Código SIG: Código SIG em Anexo I
Espécie : Várias (Anexo I)
Local: Rua João de Castro Osório frente ao nº7 e 9
e na Rua Francisco Mantero – Quinta do Morgado
Quantidade: 9 exemplares para abate
Freguesia: Olivais
Zona Territorial: Oriental

Projeto na Rua João de Castro Osório

Fundamentação:
O Bairro da Quinta do Morgado, onde se incluem as
ruas referidas nesta ficha, vai ser alvo de uma
requalificação, através de um contrato de delegação
de competências com a junta de freguesia dos
Olivais.
Foi assim, elaborado um relatório técnico de
avaliação visual do arvoredo existente dentro da área
de intervenção.
Posteriormente, os moradores na Rua João de
Castro Osório, frente ao nº 7 e 9 apresentaram um
abaixo-assinado onde solicitam o abate de todos os
exemplares arbóreos em caldeira, frente aos
edifícios, num total de 7 exemplares. No parecer
técnico elaborado sobre estes exemplares foi referido
que todos eles se apresentam em bom estado
fitossanitário e com bom vigor vegetativo, tendo-se
sugerido que o projeto contemplasse o alargamento
dos passeios, de forma a permitir a aumentar a
largura de circulação pedonal. Situação essa que
não foi alterada no projeto.
Para além dos exemplares em caldeira dentro desta
área de intervenção, a junta de freguesia solicitou
ainda o abate de dois exemplares arbóreos
localizados em espaço verde; um nas traseiras do
edifício 11, alegando uma excessiva proximidade ao
edifício, a sua inclinação e o desequilíbrio da copa e
outro na Rua Francisco Mantero, também por se
encontrar muito próximo do edifício e da escada de
emergência do mesmo.
Embora a maioria dos indivíduos avaliados esteja em
bom estado, o seu transplante seria oneroso tendo
em conta o grande porte das árvores e a sua
localização perto de infraestruturas várias.
Reforça-se aqui que o estado geral do arvoredo é
bom e não se concorda com o seu abate. Recordase que se trata de arvoredo adulto, com capacidade
de desempenhar os seus serviços ambientais,
serviços esses recordamos: criação de sombras,
promoção da qualidade ambiental, diminuição do
ruído, diminuição do consumo energético das
habitações envolventes, entre outros.
Enquadramento no Despacho 60/P/2012. De
acordo com o ponto 1.do despacho.
Proposta de Abate: Sim

Projeto na Rua Francisco Mantero

Fotos das árvores a abater no Anexo III
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Execução por:
CML- Meios Próprios
CML-Empresa “outsoursing”
Junta de Freguesia
Substituição por:
Mesma espécie
Outra espécie
No âmbito do projecto global vão ser
plantadas 12 exemplares arbóreos,
Rua João de Castro Osório e 4
árvores na Rua Francisco Mantero

X

X
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ANEXO I – LISTAGEM DO ARVOREDO A ABATER
A) Rua João de Castro Osório

Código SIG

Espécie

PAP
(cm)

6064

Fraxinus angustifolia

140

6065

Fraxinus angustifolia

133

6066

Fraxinus angustifolia

76

6067

Celtis australis

156

6068

Celtis australis

136

5998

Celtis australis

166

6069

Celtis australis

80

Sem código SIG

Pinus pinea

99

Observações
Exemplar em caldeira com o fuste ligeiramente
inclinado, copa desequilibrada, codominância.
Pequena ferida aberta na zona de inserção, com
exsudação. Ramos secos. Pavimento levantado com
raízes superficiais. Caldeira de pequeno diâmetro.
Exemplar em caldeira com o fuste ligeiramente
inclinado, copa desequilibrada, codominância. Ferida
na zona de inserção dos ramos a fechar com anéis
de cicatrização. Pavimento levantado com raízes
superficiais. Caldeira de pequeno diâmetro.
Exemplar em caldeira com fuste direito, copa
desequilibrada, ferida
aberta com
madeira
apodrecida na zona de inserção dos ramos com
exsudação. Ramos secos. Pavimento levantado com
raízes superficiais. Caldeira de pequeno diâmetro.
Corrente envolvente ao colo da árvore.
Exemplar em caldeira com o fuste direito, copa
desequilibrada e com muito peso, codominância.
Ferida aberta na zona de inserção dos ramos a
fechar com anéis de cicatrização. Pavimento
levantado com raízes superficiais. Caldeira de
pequeno diâmetro.
Exemplar em caldeira com o fuste ligeiramente
inclinado, copa desequilibrada, com peso excessivo
e baixa, codominância. Duas feridas aberta na zona
de inserção dos ramos a fechar com anéis de
cicatrização. Ramos secos. Pavimento levantado
com raízes superficiais. Caldeira de pequeno
diâmetro.
Exemplar em caldeira com o fuste direito, copa
desequilibrada, com peso excessivo e baixa. Feridas
abertas na zona de inserção dos ramos a fechar com
anéis de cicatrização. Pavimento levantado com
raízes superficiais. Caldeira de pequeno diâmetro.
Exemplar em caldeira com o fuste direito, copa
desequilibrada, com peso excessivo e muito perto do
edifício. Ramo esgaçado. Caldeira de pequeno
diâmetro. Corrente envolvente ao colo da árvore.
Exemplar arbóreo em ajardinado, com o fuste
ligeiramente inclinado, copa desequilibrada e
codominância. Corte de ramo de grande diâmetro e
copa demasiado subida e sobre as outas árvores.

Destino
Abater por não
existirem condições
de transplante

Abater por não
existirem condições
de transplante ater

Abater por não
existirem condições
de transplante

Abater por não
existirem condições
de transplante

Abater por não
existirem condições
de transplante

Abater por não
existirem condições
de transplante
Abater por não
existirem condições
de transplante
Abater por não
existirem condições
de transplante

B) Rua Francisco Mantero

Código SIG

5870

Espécie

Platanus sp.

PAP
(cm)

Observações

Destino

210

Exemplar em caldeira de pequena dimensão, fuste
muito inclinado, codominância, copa desequilibrada,
baixa e peso excessivo, a tocar no edifício. Muitos
rebentos epicórmicos. Raízes superficiais com
pavimento levantado, numa grande extensão.

Abater por não
existirem condições
de transplante
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ANEXO II – LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES

Legenda:
Exemplares arbóreos a manter
Exemplares arbóreos a abater
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ANEXO III – REGISTO FOTOGRÁFICO DAS ÁRVORES A ABATER

Foto 1 – Exemplar 6064 - Abater

Foto 4 – Exemplar 6067 - Abater

Foto 2 – Exemplar 6065 - Abater

Foto 3 – Exemplar 6066 - Abater

Foto 5 – Exemplar 6068 - Abater

Foto 6 – Exemplar 5998 - Abater
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Foto 7 – Exemplar 6069 - Abater

Foto 8 – Exemplar sem código SIG em ajardinado

Foto 9 – Exemplar 5870 - Abater
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