
 

 

 

 

Moção 

Plantação de Espécies Autóctones 

Considerando que: 

- a praga que tem matado palmeiras na nossa freguesia, e não só, vai obrigar ao corte do 

que resta dessas plantas, como já aconteceu em alguns casos, constitui uma boa 

oportunidade para corrigir a decisão de encher as ruas da nossa freguesia com essa 

espécie que nada tem de mediterrânico ou de lezíria ribatejana (trata-se de uma espécie 

exótica), trazendo para os nossos espaços verdes espécies características da floresta 

autóctone portuguesa; 

- as florestas autóctones estão mais adaptadas às condições do solo e do clima do 

território, sendo, por isso, mais resistentes a pragas, doenças, a longos períodos de seca 

ou de chuva intensa, em comparação com outras espécies introduzidas; 

- as florestas autóctones fazem parte do nosso ecossistema. São importantes lugares de 

refúgio e reprodução para um grande número de espécies de animais autóctones, muitos 

deles também em vias de extinção; 

- sendo o estuário do Tejo tão rico em espécies de aves, estas árvores autóctones 

poderiam contribuir para a conservação dessas espécies, permitindo que as mesmas 

fizessem uso dos espaços verdes da freguesia; 

- as florestas autóctones exercem um importante papel na regulação e melhoria do 

clima, bem como no sequestro de carbono da atmosfera. Regulam o ciclo hidrológico e 

a qualidade da água. 

A Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, reunida em 

Assembleia ordinária a 19 de Dezembro de 2014,  sugere à autarquia que dê prioridade 

à plantação de espécies autóctones, entre as quais: medronheiro (Arbutus unedo), freixo 

(Fraxinus angustifolia), pinheiro-manso (Pinus pinea), abrunheiro-bravo (Prunus 

spinosa), azereiro (Prunus lusitanica), carvalho-anão (Quercus lusitanica), azinheira 

(Quercus rotundifolia), sobreiro (Quercus suber), carvalho português (Quercus faginea), 

alfarrobeira (Ceratonia siliqua), Amieiro (Alnus glutinosa), Zambujeiro (Olea europaea 

sylvestris), entre outras. 

 

A Bancada do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e 

Sobralinho 


