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Exmos. Senhores,

 A EP já por várias vezes deu conhecimento das regras por que se rege para decidir
sobre o abate de árvores, a saber:  - São tidas em conta, as características do exemplar,
as características da espécie, tais como o seu valor ecológico, a sua adequação ao local
onde está implantado e a sua capacidade de resistência às agressões a que se encontra
sujeito; a sua conformação e dimensão, nomeadamente, o seu valor como elemento
paisagístico, o equilíbrio da copa, que determina a sua estabilidade, a ocorrência de
ramos que perturbem a circulação na via ou nos espaços confinantes; o seu estado
fitossanitário, nomeadamente a presença de sinais de senescência ou da presença de
pragas ou doenças que possam causar danos significativos ou a ocorrência de feridas e
podridões no lenho, com dimensão significativa; e a ocorrência de sinais de
perturbação da estabilidade mecânica da árvore, tais como ramos e pernadas mal
inseridos, bifurcações dos troncos, raízes nuas, etc.  - No que respeita ao espaço
envolvente, é tida em consideração a utilização desse espaço, sendo sempre dada
particular atenção às áreas urbanas, onde há que garantir a segurança das pessoas que
circulam sob as copas e onde, habitualmente, as árvores estão sujeitas a mais
agressões ao seu sistema radicular. São também, neste âmbito, considerados factores
relacionados com o interesse ecológico da presença do exemplar, tais como a
vizinhança de linhas de água ou de outros locais de elevado interesse ecológico a
preservar.  - Por fim, são analisadas as características do troço da via em causa, tais
como a presença de curvas sinuosas, a largura das bermas, o espaço disponível para a
arborização, a inclinação e constituição dos taludes, o tipo e volume de tráfego, as
velocidades permitidas, etc.  Da análise conjunta destes factores resulta a opção de
intervir num determinado exemplar arbóreo, a determinação do tipo de intervenção
mais adequado, da periodicidade da realização de intervenções ou da possibilidade de
efectuar nova plantação. Por vezes, resulta a constatação da necessidade de uma
análise mais aprofundada, com recurso a equipamentos específicos ou com recurso à
consulta de especialistas em fitossanidade florestal. Estas situações verificam-se,
normalmente, quando se identifica a ocorrência de problemas mecânicos ou
fitossanitários em exemplares arbóreos de maior valor ecológico ou paisagístico, mas
há dúvidas sobre o grau de afectação, a capacidade de resistência do exemplar ou a
forma mais adequada de tratamento deste.  De acordo com estes critérios, a
identificação das necessidades de intervenção nos exemplares arbóreos é efectuada
por técnicos da EP, com formação adequada para o efeito.  Assim, tal como referido no



anterior email de 28 de Janeiro, os exemplares identificados para abate pelos técnicos
da EP, 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.  Em muitos casos, perante a evidência das
situações descritas anteriormente, não são efectuados pareceres técnicos exaustivos
para cada exemplar a abater, considerando-se que tal seria desnecessário e uma
sobrecarga burocrática, sem mais-valia.  Neste contexto, entendemos, contrariamente
ao afirmado no V. email, que estão a questionar a competência técnica dos técnicos da
EP o que, não podemos aceitar.  A actuação da EP pauta-se pelo respeito pelos valores
ambientais em presença mas também, como não pode deixar de ser, pela segurança da
circulação nas vias sob sua responsabilidade. Foi com este propósito que, no âmbito
dos Contratos de Conservação Correntes (CCC) adjudicados em 2010, se inseriram
cláusulas mais exigentes do ponto de vista da gestão do arvoredo rodoviário entre as
quais se refere a necessidade de os trabalhos serem supervisionados por um técnico
qualificado para o efeito. No caso do distrito do Porto, este técnico é um Engº
Florestal.  Para além do técnico do adjudicatário a EP tem para cada CCC, um
coordenador com competências técnicas na área em apreço, que apoiam a
concretização de todas as acções de cariz ambiental / gestão do arvoredo.  Importa
ainda relevar que a EP, e as empresas que a precederam, sempre tiveram uma posição
de defesa e promoção do património arbóreo, aliás a existência destas árvores por si só
o testemunha. É esse compromisso que tem vindo a ser reafirmado, nomeadamente
com a promoção sistemática de plantação de árvores das mais variadas espécies, quer
em terrenos próprios quer em acções de reflorestação nomeadamente ao abrigo de
programas de compensação ou como afirmação duma política de responsabilidade
social.  Mais do que intenções, contam as acções!
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