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      Câmara Municipal de Lisboa 

Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia 

Departamento de Estrutura Verde 

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde 
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE 5 ÁRVORES 

 

NÚCLEO: GEV Oriental                                                                                    DATA: 22/04/2021 
 

 
DESCRITIVO 

 
FIGURA 

N.º de 
ORDEM 

Árvore ou Palmeira: Árvores não 
georreferenciadas 

  
Fig. 1 – Aspeto geral de um exemplar que sofreu rotura de uma pernada principal, apresentando a 
copa totalmente desequilibrada, restando apenas a outra pernada inclinada e apoiada sobre um 
pinheiro e um plátano próximos. 
 

  
 

 

Fig. 2 – Pinheiro com inclinação muito acentuada sobre um caminho, com a copa apoiada num 
outro pinheiro próximo. 

 

  
Fig. 3 – Pinheiro muito inclinado, com a copa parcialmente seca, apoiado numa árvore próxima 

(Ceiba speciosa). 
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 Espécie (Género): Pinus pinea 

Local: Av. Marechal Gomes da Costa – 
R. Mocímboa da Praia 

Quantidade: 5 

Freguesia: Olivais 

Zona Territorial: Oriental 
Fundamentação do Pedido: 
 
As árvores em análise, de grande porte, 
localizam-se em canteiros  confinantes com o 
passeio e atravessados por vários caminhos, 
algumas das quais estão situadas próximo de 
habitações e junto a faixas rodoviárias de 
tráfego intenso. 
 
Os exemplares integram um conjunto de 
árvores adultas em povoamento (mancha), 
que cresceram em densidade excessiva, 
competindo pela luz e nutrientes, daí 
resultando vários exemplares estiolados e 
fragilizados. 
 
Essas árvores exibem defeitos estruturais 
graves, como inclinação muito acentuada do 
tronco, copa descompensada, muitos ramos 
secos e alguns partidos, projetados sobre o 
passeio e faixa viária, estando em causa a 
sua estabilidade. 
 
As árvores em causa apresentam ainda 
várias pernadas e ramos projetados ou 
apoiados sobre a copa de exemplares 
arbóreos próximos, alguns dos quais Pinus 
pinea e outros da espécie Ceiba speciosa 
(Chorisia speciosa), impedindo o respetivo 
desenvolvimento. 
 
Tendo em conta a dimensão dos exemplares, 
os defeitos estruturais descritos e a sua 
localização, junto ao passeio, caminhos, 
habitações e vias de tráfego intenso, 
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 se 
propõe o seu abate. 
 

Enquadramento no Despacho “60/P/2012” 
Pedido de Dispensa do Ponto N.º 6 do 
despacho 

Previsão de Abate:        /   /    a    /   /2021 
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Fig. 4 – Pinheiro com inclinação muito acentuada, apoiado numa árvore próxima (Ceiba speciosa). 

 

  
Fig. 5 – Pinheiro muito inclinado sobre um caminho e o muro de uma moradia próxima. 

 

Execução por:                                           

 

✓ CML- Meios Próprios (MEV)  

✓ CML-Empresa “outsoursing” x 

✓ Junta de Freguesia  

Substituição por:  

✓ Outra Espécie (a definir)  

✓ Não. Motivos técnicos – densidade 

arbórea excessiva 

x 
 

 


