Orien
ntações so
obre a prootecção de árvores afectadaas por obrras
1. Antes da realização
o de obrass, é de con
ntratar um
ma compannhia de jaardinagem
m
para determinar, em
m cooperaação com
m o IAM, um planoo de proteecção dass
árvores:
aa.

Se não for possível manter as árvorees no loccal origin
nal, devee
procceder-se à sua transsplantação
o, segundo
o as orien
ntações qu
ue hajam
m
sidoo definida
as para a transpllantação de árvorres afecta
adas porr
obraas;

bb.

Se for
f possív
vel manteer as árvo
ores no local
l
origginal, proccede-se à
proteecção, seg
gundo as sseguintes orientaçõe
o
es:

2. Antes da realização
o das obrras, deve efectuar-se a devidda poda do
os ramos,,
para que, diminuind
do a copa,, não afecttem a execcução das obras;
m
3. Envolver os tronccos, com materiaiss de proteecção, noomeadameente, com
panos de linho, cob
berturas m
moles e esttacas de madeira,
m
ppelo meno
os até doiss
metros dee altura (see o troncoo tiver essa altura), ou, em altternativa, construir,,
à volta daa caldeiraa, uma esttrutura fix
xa, em forrma de caaixa e em
m madeira,,
com uma altura mín
nima de 1 ,5 m paraa evitar que as máquuinas pesadas lesem
m
o tronco;
a obras de abertu
ura de vaalas devem
m decorreer a umaa
4. Se for possível, as
distância mínima de 2 meetros afastadas do tronco dda árvore. Caso o
diâmetro do tronco
o seja maioor, a distâância podeerá ser aum
mentada, desde
d
quee
o pavimennto reúna condiçõess suficienttes;
5. Os peritoss da comp
panhia de jjardinagem
m devem tratar das lesões caausadas aoo
tronco ou às raízes, aquando da realizaação de ob
bras, da segguinte forrma:

No troncoo:
aa.

Limppar a lesão
o e torná-lla plana;

bb.

Coloocar desinfectantes em formaa de spray e asfalto eem soluçãão aquosa;

Nas raízess:
aa.

Corttar a parte lesionadaa para a tornar planaa;

bb.

Coloocar desin
nfectantes em formaa de spray para reduuzir a prob
babilidadee
de innfecção;

cc.

Desiinfectar o solo.

6. Não é perrmitido co
olocar ressíduos e outros
o
objeectos pertto do tron
nco ou em
m
suspensãoo dos ramos, nem aabandonar restos dee construçãão, nomeaadamente,,
cimento e betão, ou
u enterrá-loos nas caldeiras;
7. Depois dee concluíd
das as obraas, devem remover-se os ramo
mos secos, partidos e
quaisquerr outros resíduos, asssegurando
o o bom crrescimentto das árvo
ores.
mento das orientaçõ
ões definidas pelo IAM, oco
orrer umaa
8. Se, por inncumprim
visível fraaqueza ou morte dass árvores, este Instittuto terá o direito de
d solicitarr,
a seu favvor, as deevidas inddemnizaçõ
ões, nomeeadamentee, a contratação dee
agentes dee jardinag
gem para pprocederem
m ao salvaamento daas árvores afectadass,
como à fertilizaçã
f
ão, desinfeestação, colocação
c
de estrutturas de suporte e
manutençção durantte um anoo. Em caso
o de morte de árvorres, há a obrigaçãoo
de replanntar árvores com a mesma especificação, de garantir que estass
árvores teenham, po
or um anoo, um bom
m crescim
mento e ainnda a obrrigação dee
substituir,, durante este perííodo de garantia,
g
as árvorees replanttadas quee
morram ou
o tenham um deficiiente cresccimento.

