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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Abate de pinheiros mortos e doentes na zona 
poente de Sines 

 
A Câmara Municipal de Sines está a proceder, através de empresa registada na Autoridade 
Nacional Florestal, ao abate de pinheiros mortos e doentes no Parque de Merendas, Parque de 
Campismo de Sines e pinhal junto à Albergaria D. Vasco, na zona poente da cidade de Sines. 
 
Os pinheiros abatidos estão afectados pela praga de insectos Pityogenes bidentatus, que, à 
semelhança do nemátodo, leva à morte do pinheiro, sendo urgente o abate de todos os 
exemplares secos e também dos que começam a apresentar sintomas de estarem atacados. 
Devido a esta segunda situação, é possível que o número de pinheiros abatidos atinja os 180.  
 
Esta operação destina-se a retirar os exemplares mortos e doentes e a evitar a progressão da 
doença e a morte de todo o pinhal na zona do parque de campismo. 
 
A decisão da Câmara segue-se à visita ao local efectuada no dia 19 de Abril por um técnico da 
Unidade de Gestão Florestal do Alentejo Litoral da Autoridade Nacional Florestal, entidade que 
autorizou e tem conhecimento de todo o procedimento de abate e de eliminação dos seus 
sobrantes. 
 
Neste momento os trabalhos estão em fase de conclusão, estando apenas por cortar os 
pinheiros que, devido à sua inclinação, necessitam de apoio extra de maquinaria, para que a sua 
queda no solo não venha a prejudicar qualquer construção existente. 
 
Os trabalhos tiveram início no dia 23 de Abril e prevê-se que estejam concluídos entre os dias 28 
e 29 de Abril. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


