
“(Re)arborização e requalificação dos espaços verdes do núcleo central da Cidade de Valença.”
Custo Total Elegível | 63.364,50 €
Apoio Financeiro da União Europeia | REACT-EU- FEDER - 63.364,50 €
Aviso | 11/REACT-EU/2021 - - (Re)arborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano 
Projeto | 181526 
Programa Operacional | Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização
Objetivo temático | Objetivo Temático 13  - Prioridade de Investimento | 13.1 FEDER - Promoção da recuperação
da  crise  no  contexto  da  pandemia  de  COVID-19,  e  respetivas  consequências  sociais,  e  preparação  de  uma
recuperação ecológica, digital e resiliente da economia
Entidade Beneficiária | Município de Valença
Data de Aprovação | 2022-08-06
Data de Início | 2022-03-01 
Data de Conclusão | 2023-12-31 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO
Pretende-se identificar e abater, exemplares arbóreos e arbustivos mortos, em declínio, mal – adaptados ou em
situação de risco para pessoas e bens, na Avenida da Estação, onde existem 3 plátanos (Platanus acerifolia) com
respetivo  tronco  a  apresentar  grande  podridão,  estes  exemplares  têm  uma  média  de  15m  de  altura.  Nas
avenidas de Espanha e Miguel Dantas, irá se proceder a realização de corte de ramos e aplicação de podas
corretivas, formativas, sanitárias e seletivas de segurança em exemplares arbóreos e arbustivos e pretende-se
com esta execução de podas a remoção de todos os ramos secos, cruzados e mal formados. Tecnicamente o
objetivo é promover o rebaixamento ou seja, a supressão de ramos por forma a obter uma redução da copa, ma
vez  que  os  exemplares  encontram-se  em  situação  de  constrangimento  com  o  edificado,  infraestruturas
existentes, como a rede elétrica, retirando-se os ramos verticais concorrentes com o ramo principal. Avenida Sá
Carneiro uma nova linha arbórea.

OBJETIVOS DO PROJETO
Através da manutenção cuidada dos espaços verdes reduzimos os riscos para a saúde ambiental associados à
vivência urbana, através da melhoria da qualidade do ar e da água, amenização da poluição sonora e mitigação
dos impactos decorrentes de eventos extremos. Além disso, fomentam e promovem a saúde e o bem-estar,
possibilitando  uma  diminuição  do  stress  e  relaxamento,  proporcionando  oportunidades  de  realização  de
atividade física, e induzem a melhoria das interações sociais e a coesão da comunidade. As intervenções em
espaços verdes urbanos são definidas como ações com objetivos de interesse comum, em prole da população,
que modificam significativamente a qualidade, a quantidade e a acessibilidade ao espaço verde urbano. Todos
podem  beneciar  das  intervenções  ocorridas  em  espaços  verdes  urbanos,  mas  estes  efeitos  podem  ser
particularmente  relevantes  para  grupos  comunitários  socialmente  desfavorecidos.  A  operação,  abrange  a
realização de intervenções em 5 tipologias de despesas elegíveis (alíneas A, B, C, E e F), identificação e abate de
espécies,  “poda”,  limpeza e modelação de terrenos  para  plantação de nova cortina arbórea e  aplicação de
sistema de proteção de árvores. Para esta realização recorremos a orçamentos de empresas especializadas na
realização destas intervenções. Também ao nível do planeamento e execução das mesmas tem em contas as
especificidades  sazonais  de  “poda”  e  plantação.  Foi  tida  em  conta  a  técnica  de  corte  para  que  não  haja
consequências catastróficas para a planta. Na plantação foi tida em conta os métodos de preparação do terreno
e a planificação sazonal da intervenção de forma a não prejudicar o sucesso da sua implantação, tendo sido feito
estudo prévio dos solos e condições de irrigação. 


