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Exmos Senhores   As árvores em causa estão inseridas numa via que está incluída na
concessão AEDL – Auto-Estradas Douro Litoral desde Março 2008 pelo que esta
acção foi desenvolvida por essa concessionária e não pela EP. Neste contexto as
justificações devem ser solicitadas a essa empresa ou à entidade reguladora, o InIR.   
Quanto aos trabalhos de poda e abate, para o distrito do Porto, comunicados pela EP
em 13 de Janeiro, cabe referir que as intervenções na arborização existente ao longo
das estradas a cargo da EP, enquadram-se nas operações de conservação e manutenção
das vias, que se realizam regularmente, com vista a garantir todas as condições de
transitabilidade e segurança de pessoas e bens que nelas circulam.  A identificação das
necessidades de intervenção nos exemplares arbóreos é efectuada por técnicos da EP,
com formação adequada, de acordo com critérios relacionados com as características
desses exemplares, da área onde se inserem e da via onde se situam. São também, em
alguns casos, objecto de pareceres pelos responsáveis técnicos dos adjudicatários,
especialistas nesta área.  Em situações mais delicadas pode recorrer-se a pareceres
externos de especialistas.   Assim, as operações de poda de limpeza e manutenção
consistem na remoção de ramos secos, partidos ou mal inseridos e de pequenos ramos
mais baixos que afectem a circulação de viaturas ou peões. É uma operação a efectuar
com alguma regularidade em qualquer árvore de arruamento, não carecendo,
obviamente, de diagnósticos aprofundados sobre os estado fitossanitário e a
estabilidade biomecânica dos exemplares.   A poda de correcção consiste na correcção
da copa das árvores e só é efectuada em situações excepcionais, para corrigir copas
desequilibradas, para reduzir o peso dos ramos em árvores debilitadas, para reduzir a
dimensão das copas em situações de constrangimentos, etc.   As árvores para as quais
se propõe o abate encontram-se numa das seguintes situações: árvores secas, árvores
que apresentam sinais generalizados e inequívocos de decrepitude, árvores que
apresentam cavidades nos troncos com podridões, com dimensões muito grandes
(superiores a 70% do raio do tronco) e árvores que se encontram a crescer inclinadas
sobre a via, apresentando sinais de instabilidade.   Foi com base nestes critérios que
foram propostas as diferentes intervenções.   De acordo com a política da EP, sempre
que viável, é considerada a plantação de novas árvores com vista a manter o valor
paisagístico dos locais. Nalguns casos a replantação é considerada inviável uma vez
que as árvores a abater se encontram em locais onde não há espaço para o seu
crescimento.   A este respeito, convém referir que, embora sem efeito na reposição do
elemento paisagístico, mas com efeito como compensação ambiental pelo abate de
árvores em todo o país, a EP financia, anualmente, a plantação de vários hectares de
floresta, que é efectuada pela Fundação Floresta Unida, em áreas públicas afectadas



por incêndios florestais.
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