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PROPOSTA 

Arborização e Rearborização da UF da Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras. 

 

Verifica-se desde o final deste Verão um abate intensivo de árvores na nossa União de 

Freguesias por parte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que nos assusta a todos. 

 

Sabemos que embora pedido pelo senhor presidente da Junta de Freguesia Luís Almeida um plano 

à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, este nunca o foi entregue. Percebemos que o nosso 

Presidente de Junta tem intercedido por escrito e pessoalmente, mas não consegue obter uma 

informação clara e precisa para poder dar à População. 

 

Por tal, propõe-se a esta Assembleia que inste junto do Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira, por um plano efetivo do que fez e do que pretende fazer. 

 

É demasiado importante e pesado o que está a ocorrer. É essencial que todos, em conjunto, 

nomeadamente, Junta de Freguesia, Câmara Municipal, Assembleia e População consigam 

trabalhar para um futuro sustentável. 

 

O ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) tem quase 165 mil plantas 

Autóctones para dar! 

Existem candidaturas abertas que o Município e Freguesia podem aproveitar! A Ação de 

Arborização e Rearborização é da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Franca de 

Xira e é urgente! 

Por exemplo em 2018 o ICNF teve 211 mil plantas de 48 espécies autóctones (natural do nosso 

território) para dar. Como por exemplo Carvalhos, Oliveiras, Medronheiros, Sobreiros, 

Castanheiros, azinheiras, etc…  

É importante e urgente tal ação com espécies individualizas porque: 

- Evita Pragas; 

- Mantém o solo limpo; 

- Evita podas urgentes 

- Ajudam a manter o solo fértil e aguentam períodos de seca ou de chuva intensa; 

- Servem de refúgio e reprodução de espécies animais autóctones, algumas até em via de extinção; 

- Melhora o clima absorvendo o carbono na atmosfera conforme o previsto no protocolo de 

Quioto; 

- São árvores resistentes até em termos de incêndio;  

- entre outros fatores também para o bem estar das populações e regulação do clima local… 

  

 

 

Como exemplo, abaixo anexamos a Lista do ICNF para a campanha de 2019/2020.  
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A presente proposta, foi aprovada por unanimidade e deverá ser enviada para: 

 

• Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; 

• SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza.  

• Ser Publicado no Site da Junta de Freguesia da UF de Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras e excecionalmente na página do Facebook da Freguesia. 

• Afixado nos lugares de estilo 

 

Castanheira do Ribatejo, 18 de dezembro de 2019 
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