MUNICÍPIO DA AMADORA

Apresentação do Plano Estratégico de Arborização do Município da Amadora.
A plantação de árvores na cidade tem constituído um dos aspetos essenciais
da atividade ambiental do município da Amadora, de grande importância para o
reforço da qualidade de vida, qualidade ambiental e da saúde da população. O
investimento no espaço público reflete-se quando analisados os dados comparativos
entre 1995 e 2012:
- Aumento de 116 hectares de área de espaços verdes tratados, o que se
traduz na quadruplicação do valor de metros quadrados de espaços verdes por
habitante (de 2,3 para 9 m2 por habitante);
- Aumento de 48 hectares de área de parques urbanos;
- Aumento de 1,5 hectares de área de parques infantis.
Apesar da arborização do Município, ter tido um grande incremento os últimos
15 anos, verifica-se existirem ainda alguns locais onde será possível reforçar a
plantação de árvores.
O plano estratégico de arborização tem como intuito definir os eixos de
intervenção que permitam atingir a meta de 50 000 árvores plantadas em áreas de
gestão municipal até 2020. Este objetivo implica um aumento de cerca de 48% de
árvores plantadas e permite chegar a uma capitação de 30 árvores por 100 habitantes,
o que corresponde em termos de sequestro de carbono a um armazenamento médio
em 2020 de 5000 toneladas de carbono anuais.
As principais opções estratégicas do plano consistem no reforço da arborização
de:
- Áreas de enquadramento viário;
- Áreas destinadas à descompressão urbana;
- Áreas de proteção, afetas às ribeiras do município;
- Áreas de enquadramento e valorização do património, com incidência nas
áreas envolventes ao Aqueduto de Águas Livres;
- Áreas identificadas para reabilitação urbana.
Este Plano obedece aos princípios de continuidade ecológica, diversidade,
sustentabilidade e gestão integrada com objetivo final de qualificar a imagem da
cidade reforçando a arborização enquanto património municipal.

