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Exmo. Senhor 
Chefe do Gabinete de S. E. o 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Eng. Nuno Araújo 
 
 
 
 

 
 

SUA REFERÊNCIA 
733 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
20-02-2017 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 644/2017 
ENT.: 941/2017 
PROC. Nº: 71/2017 

 DATA 
27-03-2017 

 
ASSUNTO: 

 

Resposta a pergunta n.º 3303/XIII (2.ª) – Abate de freixos no “Túnel das Árvores” em 
Marvão 

 
 
 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 3303/XIII (2.ª) formulada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte 

informação: 

 

No âmbito das suas atribuições, a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) tem a responsabilidade de 

preservar o património das espécies arbóreas existentes no Domínio Público Rodoviário, na vertente de 

integração paisagística e na ótica de salvaguarda da segurança dos utilizadores das estradas integradas 

no Contrato de Concessão celebrado entre o Estado e esta empresa. 

 

No caso em apreço, tratando-se de árvores existentes numa alameda classificada de interesse público, a 

IP solicitou a necessária autorização ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

 

O ICNF considerou que os freixos se encontravam em mau estado de conservação e autorizou o abate dos 

mesmos. 

 

Informa-se ainda que a autorização para o abate ocorreu após avaliação conjunta dos serviços técnicos 

do ICNF e da IP, no qual se identificaram as árvores que por razões de idade, por danos nos troncos 

provocados por colisão das cargas de veículos pesados e pela existência de problemas fitossanitários, 

representavam riscos para a segurança rodoviária. 
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As intervenções promovidas pela IP são enquadradas por lei e os trabalhos a desenvolver previam ainda a 

execução de 144 podas ligeiras para efeitos de manutenção dos demais exemplares existentes, assim 

como a plantação de 20 novos freixos, atividades devidamente autorizadas pelo ICNF. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
A Chefe do Gabinete 
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