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Regulamento sobre o Interesse Municipal de Espécies Arbóreas1   

A árvore é um elemento constitutivo do ambiente urbano e assume, por vezes, importância tal 

que se transforma num autêntico monumento vivo, marcando gerações, tempos históricos e 

caracterizando espaços envolventes, que por vezes assumem, toponimicamente, o nome da 

própria espécie vegetal aí dominante.  

Se as espécies têm idade e proporção grandiosas, raridade pelo seu exotismo ou pelas 

dificuldades do seu crescimento e dignidade pela integração urbana ou histórica, o seu valor 

estimativo aumenta, podendo mesmo ser incalculável. Nestes casos a sua perda assume 

características de desastre nacional, regional ou local, conforme a sua dignidade. A sua 

destruição será sempre considerada como um verdadeiro crime ecológico ou histórico.  

Assim interessa à comunidade Setubalense preservar os seus monumentos vivos como parte 

do seu património histórico e da sua própria identidade.   

1. São consideradas de interesse municipal as seguintes espécies do património da 

Câmara:  

- 1 Platanus hybrida - localizado no Largo da Ribeira Velha com cerca de 35 

anos de idade. 

- 6 Araucaria excelsa - localizadas à volta do Lago do Largo José Afonso com 

idade certamente superior a 40 anos. 

- 3 Pinus Pínea - localizados dentro da Urbanização da Quinta de Vanicelos, 

junto à Praça Sá Carneiro com idade superior a 50 anos. 

                                                          

 

1 Aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 12/03/92, sancionada pela Assembleia Municipal em 
23/04/92. 
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- 1 Pinus Pínea - localizado no extremo norte da Av. Rodrigues Manito do lado 

direito com idade superior a 50 anos. 

- 1 Pinus Pínea variedade molar - localizado frente ao Hospital de São Bernardo 

na Av. Bento Gonçalves com idade superior a 50 anos. 

- 1 Araucaria excelsa - situada na placa central da Av. Luisa Todi com mais de 

20 anos. 

- 1 Araucária bidwili - situada no Parque do Bonfim com mais de 30 anos.  

2. Qualquer intervenção a nível de condução vegetativa destas árvores carece de 

autorização expressa do respectivo vereador.  

3. Qualquer intervenção que ponha em perigo a vida das árvores em causa, carece de 

prévia deliberação da Assembleia Municipal.  

4. Para efeitos de indemnização pelos danos causados nestas espécies o seu valor é 

calculado pelo decuplo da tabela aprovada para os danos provocados ao património 

vegetal municipal.  

5. Qualquer acto de vandalismo que mate ou ponha em perigo a vida destas árvores, dará 

sempre origem a processo judicial com todas as implicações daí resultantes.  

6. As árvores em causa estão assinaladas em plantas anexas ao presente regulamento.  

7. Este regulamento deverá ser revisto periodicamente de molde a mantê-lo 

convenientemente actualizado, nomeadamente em função do desenvolvimento de 

árvores de interesse municipal que neste momento ainda não são abrangíveis. 


