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I. Resumo 

 

A incessante expansão das áreas urbanas tem vindo a evidenciar a importância, 

cada vez maior, das florestas urbanas. Os serviços destes ecossistemas são 

fundamentais para a melhoria da qualidade do ambiente urbano e o bem-estar da 

população. Contudo, continua a existir um desrespeito pelas árvores como podas 

drásticas e abates desnecessários, evidenciado um pouco por todo o território 

português, consequência da ausência de regulamentação para uma adequada gestão 

do arvoredo urbano. 

No presente estudo é abordado o espaço ocupado, na imprensa nacional online, 

pelos assuntos relacionados com as árvores. Através da recolha e análise de algumas 

das notícias de maior relevância sobre árvores, publicadas na imprensa online 

portuguesa, procurou-se estudar os principais motivos pelos quais as árvores são 

notícia em Portugal, qual a sua evolução nos últimos dez anos, qual a frequência com 

que estas notícias surgem, quais as espécies vegetais que mais motivam estas 

publicações e qual a conotação, positiva ou negativa, que o leitor atribui ao conteúdo 

dessas publicações. 

Esta análise, entre outras conclusões, revelou que aproximadamente 21% das 

notícias publicadas sobre árvores em Portugal estão relacionadas com acidentes, dos 

quais resultam feridos ou perda de vidas humanas. Esta percentagem elevada de 

notícias pode incutir o medo na população e o sentimento de que as árvores são 

perigosas, podendo levar a medidas precipitadas, como podas drásticas ou abates 

desnecessários. 

 

Palavras-chave: Árvores; Floresta Urbana; Ambiente Urbano; Legislação; Imprensa; 

Notícias. 
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II. Abstract 

 

The incessant expansion of urban areas has been showing the increasing 

importance of urban forests. The services of these ecosystems are essential for 

improving the quality of the urban environment and the well-being of the population. 

However, there is a disrespect for trees such as drastic pruning and unnecessary tree 

felling, evidenced all over the Portuguese territory, a consequence of the lack of 

requirements for adequate management of the urban trees. 

In the present work, it is studied the space occupied in the national online press by 

the issues related to trees. Through the evaluation and analysis of some of the most 

important news about trees, published in the Portuguese online press, it is pretended to 

study the main causes why trees are mentioned in news in Portugal, what has been their 

evolution in the last ten years, how often this news appear, which plant species motivate 

these publications most and what connotation, positive or negative, that the reader 

attributes to the content of these publications. 

This analysis, among other conclusions, revealed that approximately 21% of the 

news about trees in Portugal are related to accidents, resulting in injuries or loss of 

human life. This high percentage of news can instill fear in the population and the feeling 

that trees are dangerous and can lead to hasty measures, such as drastic pruning or 

unnecessary tree felling. 

 

Keywords: Trees; Urban Forest; Urban environment; Legislation; Press; News. 
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1. Introdução 

1.1 Apresentação do Tema e da Problemática 

 

Nos dias de hoje, devido ao êxodo rural das últimas décadas, há mais pessoas a 

viver nas áreas urbanas do que nas zonas rurais (Nilsson, Konijnendijk, Nielsen, 2013). 

O sobrepovoamento destas áreas tem vindo a exercer uma enorme pressão na 

qualidade do ambiente urbano. É neste contexto que a floresta urbana assume um papel 

cada vez mais importante, providenciando inegáveis benefícios ambientais, sociais, 

culturais e económicos (Costanza et al. 1997). A maioria das zonas verdes, no interior 

ou na periferia das cidades, que integram a floresta urbana, têm como elemento 

estruturante e fundamental a Árvore. Quer se trate de grandes parques urbanos, de 

pequenos jardins de proximidade ou de árvores isoladas, muitas vezes plantadas em 

caldeiras subdimensionadas (quando existem), a presença da Árvore é uma constante. 

Contudo, estes elementos fundamentais para a qualidade do ambiente urbano – os 

espaços verdes e as suas árvores, são os primeiros a ser sacrificados na luta constante 

pelo espaço das cidades. A crescente urbanização, os pretextos das reabilitações, a 

necessidade de acomodar cada vez mais infraestruturas, estão entre as causas que 

exercem uma pressão constante sobre as árvores e os espaços verdes urbanos. Como 

exemplo, pode referir-se o projeto de “Reabilitação do Espaço Público da Avenida 

Carvalho Araújo” em Vila Real (Fig.1 e Fig.2). 

 

 

Apesar dos objetivos a médio/longo prazo deste projeto visarem a melhoria da qualidade 

do ambiente urbano e o bem-estar da população, e de até contabilizar uma maior área 

Figura 1 - Avenida Carvalho Araújo em Vila Real antes do 
início das obras (Fonte: 
https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/24880) 

Figura 2 - Avenida Carvalho Araújo em Vila Real 
durante as obras e depois do abate das árvores. 
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de espaços verdes no final do projeto em relação à área existente anteriormente, o que 

é certo é que as árvores da Avenida Carvalho de Araújo foram abatidas. (Fonte: 

http://www.pedu.cm-vilareal.pt/projectos/reabilitacao-do-espaco-publico-da-avenida-

carvalho-araujo). 

Felizmente, nas últimas décadas, a tomada de consciência por parte da população 

em relação ao que há muitos anos tem vindo a ser alertado pela comunidade científica 

parece começar a surtir efeito junto dos decisores políticos fazendo surgir os primeiros 

sinais de mudança deste paradigma. Esta tomada de consciência relativamente aos 

problemas ambientais, de uma forma geral, tem levado a população a reclamar junto 

dos seus dirigentes políticos que sejam tomadas medidas que visem melhorar a 

qualidade de vida nas cidades nomeadamente através da proteção das árvores e dos 

seus espaços verdes, resultando numa valorização crescente da paisagem urbana 

(Nilsson, Konijnendijk, Nielsen, 2013). São exemplo destes casos: a petição contra a 

destruição do Jardim de Sophia, no Porto, e 503 sobreiros, em Vila Nova de Gaia, para 

a construção da nova linha de metro (Fig. 3), ou o movimento em defesa dos plátanos 

do Cabedelo em Viana do Castelo (Fig. 4). 

 

Figura 3 - Cabeçalho de notícia do jornal Público (Fonte: https://www.publico.pt/2020/10/26/local/noticia/lancada-
peticao-salvar-jardim-sobreiros-risco-metro-porto-1936833) 

 

Figura 4 - Cabeçalho de notícia do Jornal de Notícias (Fonte: https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/viana-
do-castelo/camara-de-viana-suspende-abate-platanos-no-cabedelo-para-estudar-solucao-paisagistica-
12737797.html) 



                                                                                                                                                                       FCUP      9 
                                                                                                            A pegada digital das árvores em Portugal.    
                                   Análise da imprensa online sobre os determinantes da relação Risco, Abate, Plantação. 

  
Aos grandes centros urbanos já não basta concentrar as sedes das grandes 

empresas, com maior e melhor oferta de oportunidades profissionais, a maior oferta 

cultural, ou oferecer o ambiente cosmopolita das grandes cidades. Assim, também têm 

de ser lugares aprazíveis para viver, com grande oferta de espaços de lazer e de recreio 

como grandes parques municipais e jardins de proximidade que promovam a qualidade 

do ambiente urbano e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas que 

habitam nessas áreas. Esta mudança de perspetiva vai obrigar a repensar a forma como 

planeamos e gerimos as cidades, estes são tempos de grandes desafios para 

arquitetos, urbanistas e arquitetos paisagistas.  

No entanto, apesar desta mudança gradual de mentalidades, das políticas e 

investimentos nacionais e europeus, parece haver, da parte de alguns governos locais 

e de uma fatia da população, uma grande indiferença ou resistência a esta mudança. 

Ainda hoje podemos observar, ao longo de todo o território português, algumas práticas 

atrozes nas gestão e manutenção dos seus parques e jardins que, por pura 

dendroclastia ou mera ignorância, teimam em não se atualizar. Há mais de 60 anos que 

Joaquim Vieira Natividade, agrónomo e silvicultor, (in Diário Popular, Ano XVIII, n.º 

6090, Lisboa, 1959), descrevia estas práticas como ações descabidas e desprovidas de 

qualquer conhecimento científico que as justifiquem, como é o caso das podas 

representadas nas Figuras 5 e 6. 

 “Em boa verdade, por esse País fora, em tantas caricaturas de jardins a que se dá por 

vezes o nome de parques municipais, raro se nos depara uma árvore verdadeira, uma 

árvore autêntica, em todo o esplendor da majestosa arborescência: a árvore esbelta, digna, 

umbrosa e acolhedora, orgulho da Criação. Onde acaso existiu, poucas vezes escapou a 

brutais mutilações que a transformaram em grotesco Quasímodo, sem o mínimo respeito 

pela dignidade do mundo vegetal.” 

 

 

 

Figura 5 - Árvores vítimas de podas drásticas em 2018. (Fonte: 
https://www.sulinformacao.pt/2018/01/as-inqualificaveis-podas-
municipais/) 

Figura 6 - Árvores vítimas de 
podas drásticas em 2020 (Fonte: 
https://www.sulinformacao.pt/202
0/02/podas-do-arvoredo-urbano-
a-saga-continua/) 
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Passados quase cinquenta anos, em 2005, Gonçalo Ribeiro Telles no prefácio da 

2º Edição de “A Árvore em Portugal” de C. Cabral, Francisco., R. Telles, Gonçalo., viria 

a lamentar o fracasso da 1º Edição junto das entidades, Câmaras Municipais, para as 

quais se pretendia que esta obra ensinasse alguns princípios fundamentais e servisse 

de guia aos seus profissionais, com vista a pôr termo às mesmas práticas que Joaquim 

Vieira Natividade criticara quarenta e seis anos antes. 

“A extinta Direcção-Geral de Urbanismo foi a entidade responsável pela primeira edição. 

Alguns dirigentes desta entidade e profissionais das câmaras municipais, impressionados 

pelas violentas podas que se realizavam de uma forma brutal em muitas árvores de 

avenidas, alamedas, jardins e parques públicos, solicitaram ao professor Francisco Caldeira 

Cabral a elaboração de um estudo sobre o assunto. (...) No entanto, apesar do livro ter sido 

distribuído por todas as autarquias, não teve a resposta que se esperava dos respectivos 

serviços camarários, porque se continuaram a verificar plantações de árvores mal 

conformadas, impróprias para poderem resistir ao artificialismo do meio urbano e a 

efectuarem-se, sistematicamente, podas brutais em muitas câmaras, como em instalações 

de outros serviços oficiais.” (Telles, 2005). 

Agora, em pleno ano 2020, apesar de toda a informação disponível, de toda a tomada 

de consciência em relação aos problemas ambientais e climáticos a nível global, 

continuamos a assistir à perpetuação de práticas desadequadas que há tantos anos têm 

vindo a ser criticadas. 

É neste processo de revolução de mentalidades, de despertar para os problemas 

ambientais de valorização da paisagem e da floresta urbana que, como em todas as 

revoluções, a imprensa assume um papel fundamental. Ainda mais relevância ganha na 

“Era da Informação”, na qual qualquer pessoa tem acesso à internet no seu telemóvel e 

toda imprensa, nacional e internacional, está disponível online e acessível a qualquer 

hora do dia. 

É certo que ao longo da história, a imprensa, para além de cumprir o seu principal 

propósito - o de informar, por várias ocasiões teve uma participação ativa na sociedade 

defendendo causas, valores e não temendo assumir posições interventivas. Também é 

certo que, por vezes, a imprensa se limitou a estar ao serviço de fortes grupos sociais, 

políticos e económicos. De qualquer modo, a imprensa teve sempre um papel 

determinante na formação da opinião pública.  

No entanto, se por um lado isto é verdade, também é verdade que a opinião pública 

influência a imprensa, como descreve a Sra. Professora Cléia Schiavo Weyrauch num 

artigo sobre a relação da opinião pública com a imprensa no Brasil. 
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“De um modo geral, a imprensa no Brasil, desde a sua implantação, vem contribuindo 

decisivamente para a formação da opinião pública, debatendo temas políticos e sociais 

relevantes para o país. (...) No correr da vida republicana, essa imprensa colaborou para o 

debate democrático e interferiu no sentido de garantir a estabilidade política do país – por 

vezes até sendo coadjuvante nos processos de destituição presidencial, como foi, na 

década de 1990, o caso do impeachment do Presidente Fernando Collor. No caso específico 

da destituição do presidente, alguns jornais, pressionados pela opinião pública, reavaliaram 

sua postura política anterior e aderiram à campanha do impeachment, como foi o caso do 

jornal O Globo, após a campanha dos “caras pintadas”. Deve-se destacar que a expressão 

política de um jornal depende de muitas variáveis – entre elas, de importância vital, a 

autonomia financeira da instituição – embora, muitas vezes, o mercado traduzido em opinião 

pública jogue um papel importante na definição de uma linha editorial.” (Weyrauch, 2002). 

Os leitores consomem as notícias com as quais mais se identificam e, naturalmente, 

as redações tendem a satisfazer a procura do consumidor, porque, em última instância, 

toda a imprensa, por mais inabaláveis que sejam as convicções ideológicas dos seus 

proprietários, têm de defender a saúde financeira da sua empresa. 

“We find that readers have an economically significant preference for like-minded news. 

Firms respond strongly to consumer preferences, which account for roughly 20 percent of 

the variation in measured slant in our sample. By contrast, the identity of a newspaper’s 

owner explains far less of the variation in slant.” (Gentzkow, Shapiro, 2010). 

Dada esta relação de influência bilateral entre o leitor e a imprensa, entre a procura e a 

oferta do conteúdo jornalístico, assume-se que uma análise desse mesmo conteúdo 

poderá possibilitar uma reflexão sobre a relação social e política relativamente às 

árvores. 
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1.2 Objetivos 

 

O presente estudo pretende abordar o espaço ocupado pelos assuntos 

relacionados com as árvores na imprensa nacional online em duas abordagens 

principais: 1) de que maneira é que esse espaço poderá influenciar a opinião pública 

relativamente à árvore, enquanto elemento estruturante da paisagem; 2) de que forma 

é que essa opinião poderá influenciar/pressionar os decisores políticos relativamente às 

políticas de gestão e fomento do arvoredo em Portugal. 

Através da recolha e análise de algumas das notícias sobre árvores de maior 

relevância, publicadas na imprensa online portuguesa, procurou-se estudar os principais 

motivos pelos quais as árvores são notícia em Portugal, qual a sua evolução nos últimos 

dez anos, qual a frequência com que estas notícias surgem, quais as espécies vegetais 

que mais motivam estas publicações e qual a conotação, positiva ou negativa, que o 

leitor atribui ao conteúdo dessas publicações. A conotação do conteúdo das notícias e 

artigos de opinião sobre a árvore(s) é um precioso indicador para o estudo em questão, 

uma vez que poderá revelar-nos se existem, de facto, motivos que justifiquem o 

fenómeno da dendroclastia verificada um pouco por todo o território nacional, ou se este 

tem somente origem em práticas culturais que, por falta de conhecimento técnico e 

científico, foram perdurando ao longo do tempo. 
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2. Enquadramento Teórico 

2.1 Floresta Urbana 

2.1.1 Definição 

 

O termo “urban forestry” terá sido utilizado pela primeira vez num estudo da 

Universidade de Toronto, sobre os sucessos e fracassos das plantações municipais de 

árvores na área metropolitana de Toronto. Este novo conceito não teve uma aceitação 

imediata no Canadá (Johnston, 1996).  

Nos Estados Unidos, apesar do pronto reconhecimento deste novo conceito por 

parte da Society of American Foresters e da realização das Conferências Nacionais de 

Silvicultura Urbana, ainda levaria algum tempo para que a silvicultura urbana fosse 

aceite por arboricultores e outros profissionais dos espaços verdes, que viam neste novo 

conceito uma estratégia para que os engenheiros florestais entrassem no seu domínio 

profissional (Konijnendijk, 2003).  

Hoje em dia, o conceito de silvicultura urbana que reúne a aceitação de grande 

parte dos profissionais do sector, silvicultores, arquitetos paisagistas, engenheiros 

agrónomos, foi definida como: «a arte, ciência e tecnologia de gestão das árvores e dos 

recursos florestais dentro e próximo do ecossistema urbano facultando à sociedade os 

benefícios das árvores ao nível ecológico, psicológico, sociológico, económico e 

estético» (Miller, 1997). No entanto, apesar deste conceito ter sido aceite na sua 

generalidade, as tipologias dos espaços verdes que constituem a floresta urbana variam 

de país para país, por exemplo: 

 

País Definição 

Finlândia 

Áreas florestais localizadas dentro ou nas 

proximidades de uma área urbana que têm o 

recreio como principal função. São 

constituídas principalmente por vegetação 

florestal espontânea, logo, estão excluídos 

destas áreas todos os parques com áreas de 

relvado construídos pelo homem. 
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Reino Unido 

As áreas verdes públicas em espaço urbano 

incluem áreas naturais, bosques urbanos, 

espaços verdes, jardins públicos e árvores de 

arruamento. 

Eslovénia 

As florestas urbanas representam áreas 

florestais e parques em áreas urbanas com 

funções sociais e ambientais em vez de 

funções de produção. 

Grécia 

As florestas urbanas referem-se aos espaços 

verdes urbanos e incluem: 

a) As árvores de arruamento de vilas e 

cidades; 

b) Os parques e jardins dentro dos 

limites da cidade; 

c) As florestas ao redor de vilas e 

cidades; 

Tabela 1 - Exemplos de definições de Floresta Urbana. Tabela adaptada de (Konijnendijk, 2003) 

 

2.1.2 Os Benefícios para o Ambiente Urbano 

 

O contributo das florestas urbanas para a qualidade do ambiente urbano tem vindo 

a tornar-se cada vez mais importante. No entanto, a informação disponível para os 

decisores políticos sobre a relação custo-benefício deste recurso é escassa, 

prejudicando a sua boa gestão, o que leva a que, por vezes, os custos associados sejam 

mais elevados do que o realmente necessário (McPherson et al. 1992).  

As florestas urbanas podem contribuir com uma grande variedade de benefícios para a 

qualidade do ambiente urbano e o bem-estar da população. Contudo, tal como em todos 

os ecossistemas, é necessário compreender todas as interações implicadas no seu 

funcionamento de modo a tirar o melhor proveito destes benefícios, uma compreensão 

inadequada deste funcionamento pode reduzir drasticamente a contribuição da 

vegetação para a melhoria da qualidade de vida no espaço urbano (Nowak, Dwyer 

2010). 
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De acordo com E. Gregory Mcpherson e Herbert W. Schroeder em “Assessing The 

Benefits and Costs of the Urban Forest” (1992), os principais contributos das florestas 

urbanas para a qualidade do ambiente urbano são: 

- Conservação de energia e redução das emissões de dióxido de carbono – As árvores 

podem contribuir para a redução do consumo energético no aquecimento e refrigeração 

dos edifícios e, consequentemente, reduzir as emissões de dióxido de carbono das 

centrais nucleares. 

- Qualidade do ar – As árvores trocam gases com a atmosfera que podem ser 

prejudiciais para a saúde das pessoas. A taxa de troca, de gases como o monóxido de 

carbono e o dióxido de enxofre depende de vários fatores, entre eles: quantidade de 

folhagem, do número de estomas e das condições meteorológicas. 

- Hidrologia urbana – As florestas urbanas desempenham um papel muito importante 

nos processos hidrológicos urbanos, reduzindo o volume de escoamento de águas 

pluviais, prevenindo prejuízos de possíveis inundações e custos de tratamento de água. 

- Redução de ruído – Testes de campo revelaram que a plantação de árvores e arbustos 

devidamente projetadas reduzem significativamente o ruído. 

- Benefícios ecológicos – Promovem a biodiversidade dentro do espaço urbano, 

oferecendo abrigo para a inúmeras espécies de animais. Contribuem também para a 

conservação do solo. 

- Benefícios de ordem social: 

- Ambiente aprazível – As florestas urbanas tornam as cidades em lugares mais   

agradáveis para viver e trabalhar. 

 - Saúde Física e Mental – Reduzem o stress e outros problemas de saúde. 

 - Imobiliário – Valorizam o património imobiliário. 

 - Económicos – Contribuem para o desenvolvimento da economia local. 
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2.2 Serviços dos Ecossistemas 

2.2.1 Definição 

 

O conceito de serviços de ecossistemas surge pela primeira vez nos finais da 

década de 1970 com intuito de aumentar o interesse público pela preservação da 

biodiversidade, classificando os benefícios resultantes da ação dos ecossistemas como 

serviços. (Gómez-Baggethun, de Groot et al. 2010). Na década de 1980, este novo 

conceito seria amplamente debatido dando origem a várias publicações em literatura da 

especialidade e viria a integrar a agenda no debate do desenvolvimento sustentável 

(WCED, 1987). Nos anos 90 seriam publicados vários estudos sobre os métodos de 

avaliação do valor económico destes serviços (Costanza et al. 1997).  

A definição do conceito “Serviços de Ecossistemas” foi evoluindo à medida que foram 

surgindo novas publicações sobre o tema, dependendo do enfoque que é dado pelo o 

autor à vertente ecológica ou económica (Braat, de Groot. 1997), por exemplo: 

 

“Ecosystem Services are the conditions and processes through which natural 

ecosystems, and the species that make them up, sustain and fulfil human life”. 

(Daily, 1997). 

“Ecosystem Services are the benefits human populations derive, directly or indirectly, 

from ecosystem functions”. (Costanza et al.1997). 

“Ecosystem Services are the benefits people obtain from ecosystems”. (WRI 2005) 

“Ecosystem Services are components of nature, directly enjoyed, consumed, or used to 

yield human well-being”. (Boyd, Banzhaf 2007).  

“Ecosystem Services are the aspects of ecosystems utilized (actively or passively) to 

produce human well-being”. (Fisher et al. 2009).  

“Ecosystem Services are the direct and indirect contributions of ecosystems to human 

well-being”. (TEEB Foundations 2010). 
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2.2.2 Tipos de Serviços de Ecossistemas 

 

Os serviços de ecossistemas representam todos os benefícios que o Homem pode 

usufruir do funcionamento dos mais variados tipos de ecossistemas, seja sobre a forma 

de bens, como comida, ou de serviços, como assimilação de resíduos (Costanza et 

al.1997). No estudo “The value of the world’s ecosystem” (1997), no qual se pretendia 

estimar o valor económico de 17 serviços de ecossistemas, para simplificar a análise, 

esses mesmos serviços foram classificados em diferentes categorias de acordo com o 

tipo de serviço. Na Tabela 2 estão representadas algumas dessas categorias. 

Serviços de Ecossistema Funções do Ecossistema Exemplos 

Regulação de gases 
Regulação da composição 

química da atmosfera 

Equilíbrio de CO2/O2, O3 para 

proteção da radiação UVB e 

regulação dos níveis de SOx 

Regulação climatérica 

Regulação da temperatura 

global, precipitação e 

outros processos climáticos. 

Regulação de gases de efeito 

de estufa. 

Regulação da água 
Regulação dos fluxos 

hidrológicos 

Abastecimento de água para 

agricultura (como a rega) ou 

processos industriais (como a 

moagem) ou transporte. 

Controlo de erosão do solo e 

retenção de sedimentos 
Conservação dos solos 

Prevenção de degradação dos 

solos 

Formação de solos Processos de formação de solos 
Intemperismo das rochas e 

acumulação de matéria orgânica 

Ciclo de nutrientes Ciclo de nutrientes 

Armazenamento, 

processamento e formação de 

nutrientes. 

Polinização 
Movimentação dos gametas 

florais 

Aprovisionamento de 

polinizadores para reprodução 

de plantas 

Controlo biológico 

Regulamentação  

trófico-dinâmica 

Controlo das populações das 

espécies herbívoras pela 

relação predador-presa 

Refúgio 
Habitat para populações 

residentes e transitórias 

Viveiros, habitat para espécies 

locais e migratórias 
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Produção de comida 
Produção de matéria primária 

extraída como alimento 

Produção de peixes, caça, 

safras, fruta, etc. 

Matéria-prima 

Produção de materiais 

extraíveis como  

matéria-prima 

Produção de madeira, 

combustíveis, forragem, etc. 

Recursos genéticos 
Fonte de matéria biológica 

única. 

Material biológico essencial para 

o desenvolvimento e produção 

dos produtos farmacêuticos 

Recreativo Oferta de atividades recreativas 
Ecoturismo, pesca desportiva, 

etc. 

Cultural 
Oferta de atividades não 

comerciais 

Estética, artística, educacional, 

etc. 

Tabela 2 - Tipos de serviços ecossistémicos. Tabela adaptada de (Costanza et al.1997). 

 

Nos dias de hoje, dada a necessidade de desenvolver métodos de avaliação e 

comparação de ecossistemas, também é necessário que haja uma classificação comum 

para os serviços de ecossistemas. Por esse motivo foi desenvolvida, a partir do trabalho 

sobre a contabilidade ambiental realizado pela European Environment Agency (EEA), a 

Common International Classification of Ecosystems Services (CICES). A primeira 

versão completamente operacional foi publicada em 2013, a versão V4.3, atualmente já 

está disponível a versão V5.1, (CICES, 2020). 

 

2.3 Legislação Portuguesa para a Proteção e Fomento da 

Plantação de Árvores 

 

A preocupação em criar leis de proteção de árvores em Portugal é já bastante 

antiga, e não começou motivada pelas preocupações ecológicas e ambientais que nos 

dias de hoje assumem uma posição prioritária na agenda da política nacional e europeia, 

mas sim com a preocupação de proteger os arranjos florestais e jardins de interesse 

artístico e histórico, assim como os exemplares isolados de espécies vegetais que pelo 

seu porte, idade ou raridade fosse recomendada uma conservação cuidada (Decreto-

Lei nº28:468 de 15 de fevereiro de 1938). 
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Passados quase 75 anos o Decreto-Lei nº28:468 viria a ser revogado pela Lei nº 

53/2012 de 5 de setembro, que aprova o regime jurídico de classificação do arvoredo 

de interesse público. No entanto, os critérios de classificação só viriam a ser definidos 

em 2014 na Portaria nº 124/2014 de 24 de junho que regulamenta a Lei nº 53/2012 que, 

para além de definir os critérios classificação, define também os procedimentos de 

classificação e desclassificação do arvoredo de interesse público.  

Todas as espécies arbóreas podem ser classificadas como árvores de interesse 

público desde que cumpram os critérios definidos. Contudo, em Portugal, há um regime 

especial de proteção de duas espécies vegetais que, pela sua importância económica 

e ambiental, motivou a criação um regime de proteção próprio, estamos a falas do 

sobreiro (Quercus suber) e da azinheira (Quercus rotundifolia). Em 2001, foi publicado 

o Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, no qual foram definidas medidas especiais de 

proteção que visam conservar todos os sobreiros e azinheiras do país assim como os 

ecossistemas onde estas espécies são predominantes. Em 2004, foi publicado o 

Decreto-Lei nº 155/2004 de 30 de junho com o propósito de corrigir algumas imprecisões 

do decreto-lei anterior. 

Para além da necessidade de proteger o arvoredo existente, é fundamental 

fomentar a plantação de árvores isoladas ou em conjuntos, principalmente no espaço 

urbano onde estas desempenham um papel muito importante na conservação/melhoria 

da qualidade do ambiente urbano. Muito recentemente, no dia 30 de julho de 2020, foi 

aprovada na assembleia da república a Resolução da Assembleia da República n.º 

55/2020, que recomenda ao governo a criação de uma estratégia nacional para o 

fomento do arvoredo urbano. Estratégia que deverá ter como objetivos: 

- A preservação e alargamento dos corredores e espaços verdes em articulação 

com estruturas ecológicas existentes. 

- Criação de um manual de boas práticas na gestão do arvoredo em meio urbano, 

nas quais se incluem requisitos operacionais para a plantação, poda, limpeza e 

manutenção, abate e transplante de árvores. assim como a  

- Criação de um manual informativo sobre as espécies autóctones mais 

adaptadas ao espaço urbano, de modo a facilitar a escolha das espécies mais 

adequadas a este ambiente tão exigente em futuras plantações. 
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3. Metodologia 

 

O presente estudo desenrolou-se em três fases distintas. Uma primeira fase de 

pesquisa e recolha de notícias de acordo com parâmetros previamente definidos, uma 

segunda fase de classificação dessas mesmas notícias numa tabela de atributos e, por 

último, uma fase de análise na qual a informação recolhida foi sintetizada e analisada. 

 

3.1 Fase 1 – Pesquisa e Recolha de Notícias 

 

A pesquisa foi realizada exclusivamente no motor de busca www.google.pt, para 

todas as notícias que contivessem a palavra “árvore” ou “árvores”, num intervalo de 

tempo compreendido entre 01/01/2010 e 30/06/2020. Este intervalo foi assim definido 

porque, com o desenrolar da fase de recolha de notícias foi possível constatar que, 

quanto mais antigo for intervalo de tempo da pesquisa, menor é a quantidade de 

resultados obtidos. Logo, decidiu-se recuar a pesquisa até ao ano de 2010 porque a 

quantidade de notícias publicadas nos anos anteriores não era suficientemente 

relevante para serem integradas no presente estudo. 

Definições de pesquisas: 

1. Notícias. 

2. Ferramentas: 

a. País: Portugal. 

b. Todas as notícias.  

c. Intervalo de tempo personalizado: 

i. 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 

ii. 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 

iii. 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 

iv. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013 

v. 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 

vi. 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 

vii. 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 

viii. 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 

ix. 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 

http://www.google.pt/
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x. 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 

xi. 1 de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020 

 

d. Ordenado por ordem de relevância. 

 

Dada a disparidade do número de notícias disponíveis para os diferentes intervalos de 

tempo definidos, limitou-se a recolha de notícias às primeiras cinco páginas de 

resultados, para que a amostra recolhida para cada um dos anos de pesquisa fosse o 

mais equilibrada possível. 

 

3.2 Fase 2 – Organização e Classificação de Notícias 

 

1. As notícias foram organizadas numa tabela de atributos em Excel (Anexo I), sendo 

primeiramente aplicado um conjunto de critérios de exclusão com o objetivo de 

eliminar as notícias que, apesar de terem sido captadas pelas definições de pesquisa, 

não eram consideradas relevantes para o tema do trabalho. Para tal foram definidos 

os seguintes critérios de exclusão: 

 

1.1. Todas as notícias que não tenham sido publicadas em jornais, revistas ou 

imprensa online foram excluídas. Por exemplo, notícias publicadas em blogs, 

uma vez que nem sempre é divulgado o nome do autor sendo difícil de confirmar 

a veracidade do conteúdo da publicação. 

 

1.2. Notícias que não contenham a palavra árvore. Por vezes, a palavra pesquisada 

surge num link da página onde a notícia está publicada, mas não no corpo da 

notícia. 

 

1.3. Todas as notícias onde a palavra árvore não diga respeito a “...uma planta 

lenhosa de grande porte, com tendência para a formação de um tronco.” 

(Cabral, Francisco C., 1999), foram excluídas. Por exemplo: árvores de redes e 

estruturas, árvores genealógicas, etc. 

 

 

De seguida as notícias foram classificadas de acordo com as seguintes categorias: 
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2. Assunto – Visto que há inúmeros assuntos para a publicação de uma notícia e era 

necessário sistematizar a análise, foram definidas 12 categorias: 

 

2.1. Prémios/Nomeações/Candidaturas – Notícias relacionadas com prémios, 

nomeações ou candidaturas para concursos como “A Árvore Europeia do Ano”, 

“A Árvore Portuguesa do Ano”, etc. 

 

2.2. Ecologia – Notícias relacionadas com o estudo do meio ambiente nas quais uma 

ou mais espécies arbóreas são o assunto principal do artigo em questão. 

 

2.3. Catástrofes ambientais – Notícias relacionadas com catástrofes ambientais 

como incêndios florestais, desflorestação, etc. 

 

2.4. Feridos/Perda de vidas humanas – Notícias nas quais uma ou mais árvores 

tenham provocado ferimentos ou perda de vidas humanas, quer pela sua queda, 

a queda de um ramo ou por incêndios. 

 

2.5. Ameaça à segurança pública – Notícias nas quais uma ou mais árvores pelo 

seu estado fitossanitário, por má formação ou por se encontrarem num estado 

fragilizado devido a tratamentos e podas desadequadas, constituem uma 

ameaça à segurança pública. 

 

2.6. Danos materiais - Notícias nas quais uma ou mais árvores tenham provocado 

prejuízos por danos de bens materiais, tanto pela sua queda, como pela queda 

de um ramo ou por incêndios. 

 

2.7. Práticas culturais – Notícias relacionadas com podas e abates indiscriminados 

de árvores. 

 

2.8. Cultura/Homenagem/Memória – Notícias relacionadas com a História, cultura 

ou homenagem a personalidades. 

 

2.9. Árvores de interesse público – Notícias que dizem respeito a árvores 

classificadas como de interesse público ou relacionadas com a própria 

legislação. 
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2.10. Iniciativas privadas – Notícias sobre iniciativas ou investimentos de privados, 

em ações de sensibilização, plantação de árvores, etc. 

 

2.11. Iniciativa/Investimento público – Notícias sobre investimento público em 

reflorestação, recuperação de áreas ardidas ou gestão de combustíveis. 

 

2.12. Outros – Notícias sobre acontecimentos esporádicos que não se enquadram 

em nenhuma das categorias referidas anteriormente, mas nas quais as árvores 

são parte integrante episódio do relatado. 

 

3. Conotação – Se o conteúdo da notícia terá uma conotação positiva ou negativa para 

o leitor. 

 

4. Região – Região onde ocorreu o episódio noticiado de acordo com Lei nº19/98 “Lei 

de Criação das Regiões Administrativas”. Para além destas regiões foram 

acrescentadas mais três “regiões/zonas”: Ilhas (Açores e Madeira), Nacional e 

Internacional. Se o assunto tratado na notícia disser respeito ao território português, 

mas não for referida a região/localidade, esta será classificada como “Nacional”. 

Caso o episódio relatado ocorra fora de Portugal, a notícia será classificada como 

“Internacional”. 

 

4.1. Região de Entre Douro e Minho 

4.2. Região de Trás-os-Montes e Alto Douro 

4.3. Região da Beira Litoral 

4.4. Região da Beira Interior 

4.5. Região da Estremadura e Ribatejo 

4.6. Região de Lisboa e Setúbal 

4.7. Região do Alentejo 

4.8. Região do Algarve 

4.9. Ilhas 

4.10. Nacional 

4.11. Internacional 

 

5. Localidade – Localidade onde ocorreu o episódio relatado. Tal como no ponto 

anterior, no caso de não ser referida a localidade ou se o assunto tratado disser 
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respeito a todo o território português, a notícia será classificada como “Nacional”. 

Caso o episódio relatado tenha ocorrido fora de Portugal, a notícias será classificada 

como “Internacional”. 

 

6. Fonte – Jornal ou revista na qual foi publicada. 

 

7. Espécie – Qual/quais as espécies arbóreas em questão. 

 

8. Ano – Ano da publicação. 

 

 

3.3 Fase 3 – Análise de Resultados 

 

Após todas as notícias recolhidas terem sido devidamente processadas e 

classificadas quanto aos critérios de exclusão, a matriz resultante foi analisada 

estatisticamente. 

 

4. Resultados 

 

Da pesquisa efetuada resultaram 420 notícias. Após a aplicação dos critérios de 

exclusão foram eliminadas 170, tendo permanecido para análise 250 notícias (Gráfico 

1). Quer isto dizer que aproximadamente 40% dos resultados do Google para os critérios 

de pesquisa definidos para o presente estudo, não têm relação direta com a árvore(s) 

enquanto ser vivo, mas tratam outros assuntos em que a palavra árvore é utilizada. 

 

Gráfico 1 - Notícias admitidas x notícias excluídas. 
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Gráfico 2 - Assunto das notícias. 

 

Ao analisar o Gráfico 2, verifica-se que o principal assunto publicado nas notícias 

relacionadas com árvores em Portugal na última década é “Feridos/Perda de Vidas 

Humanas”, representando quase 1/4 (20,9%) do total de publicações. Se a esta 

percentagem se somarem os resultados das notícias sobre “Ameaça à Segurança 

Pública” (3,3%) e sobre “Danos Materiais” (5,9%), obtém-se um total de 30,1% de 

notícias relacionadas com acontecimentos negativos envolvendo árvores. Esta 

percentagem é preocupante e não deixa de ser um indicativo que quase 1/3 das notícias 

publicadas possam incutir medo na população e o sentimento de que as árvores são 

perigosas, podendo provocar medidas precipitadas, como podas drásticas ou abates 

desnecessários. 

Pelo seu lado, a baixa percentagem (15,1%) de notícias relacionadas com a “Ecologia” 

também pode revelar que é dada muito menos importância às vantagens de ter árvores 

em ambiente urbano do que aos inconvenientes. No contexto atual em que o acesso a 

informação é mais facilitado, seria muito importante que a quantidade de notícias 

formando a consciencialização ecológica da população fosse bem maior, principalmente 

quando comparada com a percentagem de notícias com potencial para semear o medo 

junto desta, 30,1% como vimos anteriormente. 

A rúbrica “Práticas Culturais”, categoria que diz respeito, na maioria dos casos, a 

notícias sobre podas drásticas ou abates de árvores, representa apenas 2,1% da 

amostra recolhida. Infelizmente, este valor não representa o número de ocorrências, 
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mas sim o número de casos noticiados que se enquadram nos critérios de pesquisa 

definidos para o presente estudo. No entanto, há várias associações com um papel ativo 

na denúncia destas práticas. A razão para que essas publicações não surjam nas 

primeiras páginas de pesquisa por ordem de relevância deve-se, principalmente, a dois 

fatores:  ao baixo número de visualizações relativamente aos grandes jornais/revistas e 

à estrutura do próprio site ou blog em questão. Muitas destas associações trabalham 

sem fins lucrativos e dispõem de fundos muito limitados para exercerem a sua atividade, 

o que torna praticamente impossível a competição com os sites das grandes 

organizações pelos lugares de maior relevância da pesquisa online. 

As notícias sobre catástrofes ambientais têm uma percentagem estranhamente baixa 

(1,3%), tendo em conta que Portugal, ao longo da última década, tem sido fustigado 

com grandes incêndios florestais ano após ano, levando à perda de milhares de 

hectares de floresta. Este valor deve-se ao facto de a maior parte das notícias sobre 

fogos florestais não ter presente no corpo da notícia a palavra árvore, assim sendo, 

estas não poderiam aparecer nos resultados da pesquisa. 

Importa ainda salientar a baixa percentagem de notícias sobre investimento público – 

2,9% representam 7 notícias, sendo que uma delas diz respeito ao abate de 40 árvores.  

 

 

Figura 7 - Cabeçalho de notícia do jornal Público (Fonte: https://www.publico.pt/2016/03/03/local/noticia/camara-da-

guarda-manda-abater-quase-uma-centena-de-arvores-para-requalificar-avenida-1725118) 
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É um número francamente baixo para um país que apresenta gravíssimos problemas 

de gestão florestal, milhares de hectares de área ardida para recuperar e muito trabalho 

por realizar para o desenvolvimento de florestas urbanas. 

O assunto “Outros”, apesar de representar 20,5% do total das publicações, não tem 

relevância para o presente estudo, uma vez que versam sobre episódios isolados sem 

tendência para se repetirem. Como por exemplo: “Lembra-se da bebé que nasceu em 

cima de uma árvore em Moçambique? Aqui está ela, com 17 anos” (in Visão, 2017) ou 

“Gato resgatado por bombeiro com jatos de água era reincidente” (in Diário de Notícias, 

2018). 

 

 

Gráfico 3 - Conotação positiva x conotação negativa. 

 

Apesar da elevada percentagem de notícias sobre “Danos Materiais”, “Ameaça à 

Segurança Pública”, “Feridos/Perda de Vidas Humanas” que têm a árvore como 
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elevado para um elemento estruturante da paisagem rural e urbana e fundamental para 

a manutenção da vida na Terra. 

 

 

Gráfico 4 - Região. 

 

Cerca de 75% das notícias selecionadas para análise referiam-se a acontecimentos 

nacionais o que é normal, atendendo às definições de pesquisa estabelecidas, que 

pretendia investigar a pegada digital das árvores na imprensa nacional.  

Todas as notícias que ocorreram em território português, mas que relativamente às 

quais não foi feita nenhuma referência à localidade/região onde se verificou o episódio 

relatado ou notícias cujo assunto é de carácter nacional, foram classificas como 

Nacional. Por exemplo: “Sobreiro já é a Árvore Nacional” notícia do Público em 2011, 

“Árvores de interesse público em Portugal estão desprotegidas desde 2012” notícia do 

Público em 2014, “Sobreiro português nomeado para Árvore Europeia do Ano” notícia 

do Diário de Notícias em 2018, “Uma árvore podada vive em média “um terço do que 

viveria sem podas” notícia do Público em 2020. 
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Figura 8 - Cabeçalho de notícia do jornal Público (Fonte: https://www.publico.pt/2011/12/22/ciencia/noticia/assembleia-

da-republica-aprova-sobreiro-como-arvore-nacional-1526145) 

 

Com 24,7%, quase 1/4 do total de notícias, a classificação Internacional, tal como foi 

referido na Metodologia do presente trabalho, diz respeito às publicações cuja ação 

tenha ocorrido fora de Portugal ou cujo conteúdo informático seja de carácter 

internacional. Por exemplo: “Quantas árvores tem a Terra? Três biliões” notícia do 

Público em 2015, “Descoberta uma das árvores mais antigas da Europa” notícia da 

TVI24 em 2016, “Aeronave cai depois de colidir com árvore nos EUA” notícia da TVI24 

em 2017. 

Se cruzarmos a informação do Gráfico 4 com a (Figura 7), podemos constatar que é nas 

regiões com maior densidade populacional, Região Entre Douro e Minho, Região da 

Beira Litoral e Região de Lisboa e Setúbal que há registo de maior número de notícias 

relacionadas com árvores. Estas três regiões representam 32,2% das notícias para o 

presente estudo, 87 de um total de 250. E dessas 87 notícias, 41, ou seja, quase 50%, 

têm como motivo da publicação “Ameaça à Segurança Pública”, “Danos Materiais” ou  
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“Feridos/Perda de Vidas Humanas”. Na “Região entre Douro e Minho”, que contabiliza 

um total de 32 notícias, 17 relatam episódios que ocorreram na área metropolitana do 

Porto. Fica, então, evidenciado que é nas áreas mais urbanizadas e de maior densidade 

populacional que o conflito entre a população e as árvores do espaço urbano é mais 

intenso.  

 

 

Figura 9 - Densidade populacional de Portugal por município. (Fonte: 

https://www.pordata.pt/Municipios/Densidade+populacional-452) 

 

A disputa pelo espaço em áreas de território altamente urbanizado pode levar a que 

ocorram inúmeros acidentes, muitas vezes com graves consequências, quer para a 

população quer para as árvores. Como por exemplo: “Circulação "demasiado à berma" 

pode ter originado embate na árvore” notícia do Público em 2018. Esta notícia relata um 

acidente que ocorreu em Lisboa no qual um autocarro turístico embateu numa árvore 

da Avenida de Liberdade - 12 turistas ficaram feridos e a árvore, um Plátano, foi abatida 

no próprio dia. 
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Gráfico 5- Fonte. 

 

No Gráfico 5, podemos constatar que os Jornais Generalistas, com 49,8%, 

dominam a publicação de notícias relacionadas com árvores. No entanto, sabendo que 

fazem parte deste grupo o jornal Público, o Correio da Manhã, o Diário de Notícias, o 

Expresso, Jornal i e o Sol, esta percentagem perde alguma importância. Porque, tal 

como já foi referido anteriormente, a ordenação dos resultados da pesquisa por ordem 

de relevância favorece as empresas com sites melhor estruturados e com maior número 

de visualizações. Por exemplo, só o jornal Público reúne 30,4%, contabilizando 76 de 

um total de 250 notícias admitidas para o presente estudo, de acordo com os critérios 

de exclusão definidos. 
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Figura 10 - Fotografia do estado do autocarro 
turístico após o embate com a árvore em Lisboa, 
(Fonte: https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/carris-
abre-inquerito-a-acidente-de-autocarro-em-lisboa) 

Figura 11 - Trabalhos de abete da árvore na qual embateu 
o autocarro turístico, Lisboa (Fonte: 
https://expresso.pt/sociedade/2018-02-20-Autoridades-
cortam-arvore-onde-embateu-autocarro-de-turismo) 
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Com a segunda maior percentagem, 15,9%, surgem os Jornais e Revistas - 

Regionais/Locais, fazendo parte deste grupo jornais como: Correio Alentejo, Diário do 

Minho, Diário As Beiras, Jornal das Caldas, Jornal de Leiria, Jornal do Fundão, Sul 

Informação, entre outros. Estes jornais, apesar de individualmente não terem grande 

expressão se comparados com a restante imprensa escrita, quando somados com 

outros da mesma natureza, têm uma grande relevância a nível nacional. De acordo com 

a metodologia usada neste estudo, aproximadamente em cada 10 notícias relacionadas 

com árvores que os portugueses leram na última década, cerca de 2 foram lidas em 

jornais locais ou regionais. As notícias publicadas em fontes locais ganham uma 

relevância acrescida porque, geralmente, dizem respeito a ocorrências e situações de 

grande proximidade e reconhecimento por parte dos leitores. 

 

 

Figura 12 - Cabeçalho de notícia do Jornal do Fundão (Fonte: https://www.jornaldofundao.pt/covilha/caloiros-da-ubi-vao-

plantar-arvores-na-serra/) 

 

Importa realçar que a fonte da notícia tem influência direta sobre o seu conteúdo. 

Quando analisámos o “Gráfico 2 – Assunto das Notícias”, verificámos que as notícias 

sobre “Ameaça à Segurança Pública”, “Danos Materiais” e “Feridos/Perda de Vidas 

Humanas” representam 30,1% das notícias admitidas para este estudo. No entanto, isto 

não quer dizer que todos os jornais/revistas publiquem esta percentagem de notícias 

relacionadas com os assuntos referidos anteriormente, pois depende da tendência que 

cada entidade tem para a publicação de conteúdos sensacionalistas. Por exemplo: o 

jornal Público, das 76 notícias publicadas e admitidas para este estudo, apenas 11 

dizem respeito aos assuntos “Ameaça à Segurança Pública”, “Danos Materiais” e 

“Feridos/Perda de Vidas Humanas”. Enquanto o jornal Correio da Manhã, das 13 

notícias admitidas, 12 estão relacionadas com estes tópicos.  
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Figura 13 - Cabeçalho de notícia do jornal Correio da Manhã (Fonte: https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/ex-

bombeiro-morre-atingido-por-uma-arvore-em-ourem) 

  

Relativamente às espécies arbóreas, referidas nas notícias recolhidas para o 

presente trabalho, obteve-se os seguintes resultados: 

 

Gráfico 6 - Espécies arbóreas. 
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Com 56,90%, o grupo “Não Referida” diz respeito às notícias em que não é feita 

qualquer referência à espécie vegetal em questão. Para proporcionar uma melhor leitura 

do gráfico, optou-se por limitar a barra inferior “Número de Notícias” às 30 unidades, 

mas importa referir que os 56,90% correspondem a 136 notícias. 

O segundo maior grupo, “Espécies Noticiadas Apenas 1 Vez”, refere-se às notícias em 

que a espécie vegetal identificada apenas é referida nessa mesma publicação, não 

voltando a ser registada nas restantes notícias admitidas para o presente estudo. Por 

exemplo: “O ouro líquido de Marrocos”, notícia do jornal Público em 2011, a árvore em 

questão é uma Argania spinosa, espécie que não volta a ser mencionada nas restantes 

249 notícias. 

 

 

Figura 14 - Cabeçalho de notícia do jornal Público (Fonte: http://lifestyle.publico.pt/artigos/295097_o-ouro-liquido-de-

marrocos) 

 

O sobreiro (Quercus suber) é a espécie que mais vezes motivou a publicação de 

notícias. A árvore nacional é identificada em 5,0% das notícias relacionadas com 

árvores em Portugal e em 12,0% das notícias nas quais é feita referência à espécie 

vegetal em questão. 
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Figura 15  - Cabeçalho de notícia do jornal Público (Fonte:https://www.publico.pt/2013/05/15/ciencia/noticia/arvore-
que-servira-para-descodificar-o-genoma-do-sobreiro-escolhida-em-breve-1594462) 

 

O castanheiro (Castanea sativa) também surge com uma percentagem relevante, 2,9%, 

reunindo 7 notícias das 103 publicações em que é feita referência à espécie vegetal. 

Este número deve-se essencialmente à atribuição do prémio “Árvore Portuguesa do Ano 

2020” e à candidatura do prémio “Árvore Europeia do Ano 2020” que motivaram a 

publicação de 7 notícias onde a espécie Castanea sativa é referida. 

 

 

Figura 16 - Castanheiro de Vales. (Fonte: https://agriculturaemar.com/castanheiro-de-vales-eleita-a-arvore-portuguesa-

do-ano-de-2020/) 
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Com 3,2%, a Oliveira (Olea europaea) também se destaca com alguma relevância no 

grupo de notícias admitidas para este trabalho. 

Em igualdade percentual com a Oliveira, surgem os Carvalhos (Quercus spp.). Este 

grupo diz respeito às notícias onde as árvores identificadas são carvalhos, mas não há 

referência à espécie em concreto. 

Ambos com 2,80%, o Eucalipto (Eucaliptus spp.) e o Pinheiro (Pinus spp.) perfazem um 

total de 14 notícias, sendo que, dessas 14 publicações, 7 têm conotação negativa para 

o leitor. Quer isto dizer que, de acordo coma metodologia utilizada, metade das notícias 

que os portugueses leram na última década, relativas a eucaliptos ou pinheiros, estão 

relacionadas com acontecimentos de má memória. 

 

 

Figura 17 - Cabeçalho de notícia do jornal Jornal Público 

(Fonte:https://www.publico.pt/2013/02/18/ecosfera/opiniao/bemvindo-maldito-eucalipto-1584863) 

 

 

 

Figura 18 - Cabeçalho de notícia do jornal Diário, As Beiras (Fonte:https://www.asbeiras.pt/2013/02/queda-de-arvore-

mata-homem-em-mira/) 
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Gráfico 7 - Notícias por ano. 

 

O baixo número de notícias para os anos 2010 e 2011 deve-se essencialmente 

à quantidade reduzida de resultados da pesquisa para estes intervalos de tempo. Para 

o ano 2010 foram encontradas apenas 20 notícias que se enquadram nos critérios de 

pesquisa definidos para este estudo e, para o ano de 2011, apenas 29 notícias. A 

diferença do número resultados obtidos par estes dois anos em relação aos restantes 

anos acontece porque, apesar da Google não apagar informação, muitas vezes os 

donos dos sites onde as notícias aparecem publicadas podem apagar os conteúdos 

mais antigos para libertar espaço nos respetivos servidores. Noutros casos, os sites 

podem simplesmente ter sido eliminados, pelas mais variadas razões, desde falências 

a trocas de domínios, entre outros motivos, o que leva a que quanto mais antigo for o 

intervalo temporal da pesquisa menor seja a quantidade de resultados obtidos. 

Os restantes anos apresentam um número de notícias equilibrado, a variar entre 10 e 

13% do total de notícias admitidas, com exceção de 2016 que apresenta um maior 

número de exclusões e 2020 no sentido oposto. Assim, o ano em curso é aquele onde 

se verificam menos exclusões segundo os critérios definidos para execução deste 

trabalho.  
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Gráfico 8 - Evolução da conotação do conteúdo das notícias. 

 

Dada a pequena quantidade de notícias admitidas para os anos 2010, 2011, 2012 

em relação aos restantes anos, estes não serão considerados na análise do Gráfico 8, 

visto que, de acordo com a metodologia utilizada, a amostra disponível não nos permite 

fazer uma comparação correta com os restantes anos. 

No ano de 2013 há um pico de notícias com conotação negativa para o leitor, sendo que 

estas representam 44,4% das admitidas para este ano. Este pico deve-se 

essencialmente ao mau tempo que assolou Portugal e a Europa nesse Outono e 

Inverno, provocando uma enorme onda de estragos, de feridos e perda de vidas 

humanas devido à queda de árvores. Estas ocorrências motivaram a publicação de 

notícias como: “Mau tempo fez 13 mortes na Europa” notícia do Público de 28 de outubro 

de 2013, “Só no Porto, os Sapadores registaram mais de 50 ocorrências devido ao mau 

tempo” publica no jornal Público a 19 de janeiro de 2013”, entre outras. 
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  Em 2017 verificou-se um enorme crescimento percentual das notícias de conotação 

negativa, com este grupo a representar 72% das publicações nesse período. Esta 

elevada percentagem deve-se, em grande parte, ao acidente que ocorreu na Madeira, 

“Treze mortos e 49 feridos em queda de árvore na Madeira” notícia da TVI24 de agosto 

de 2017. Esta notícia desencadeou uma série de outras notícias, tais como: 

“Investigação a queda da árvore que matou 13 pessoas "vai levar algum tempo"” in 

Diário de Notícias de Setembro 2017, “Carvalho-alvarinho: afinal que árvore é esta que 

pode viver até aos mil anos e matou 13 pessoas?” in Observado em agosto de 2017, 

entre outras.  

 

 

Figura 20 - Cabeçalho de notícia do jornal Observador (Fonte: https://observador.pt/2017/08/16/carvalho-alvarinho-afinal-

que-arvore-e-esta-que-pode-viver-ate-aos-mil-anos-e-matou-13-pessoas/) 

Figura 19 - Árvore caída no Porto. (Fonte: https://www.publico.pt/2013/01/19/sociedade/noticia/sapadores-
do-porto-registam-mais-de-50-ocorrencias-devido-ao-mau-tempo-1581314) 
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Apesar de 2017 ter ficado na memória de todos os portugueses devido ao incêndio 

florestal de Pedrógão Grande e apesar da grande cobertura jornalística que foi dada a 

esta tragédia, para as definições de pesquisa definidas para este trabalho, para este 

tema surgiram apenas dois casos que não preenchem os critérios de exclusão: “Como 

a polícia encontrou a árvore onde tudo começou” notícia do Observador em Junho de 

2017 e “Pedrógão Grande: Rebentos de eucaliptos já despontam na área ardida” in 

Diário de Notícias em Agosto de 2017. Isto deve-se ao facto de as notícias relacionadas 

com incêndios florestais nem sempre conterem a palavra “árvore” no texto, logo, não 

aparecem nos resultados de pesquisa definidos para o presente estudo. 

 

 

 

No ano de 2018, apesar de se verificar uma redução considerável da percentagem de 

notícias de conotação negativa em relação ao ano anterior, de 72,0% para 51,7%, o 

número de publicações desta natureza continua a ser bastante elevado. No entanto, 

para além das ocorrências de 2018, estão também incluídas neste grupo notícias 

respeitantes a acontecimentos de 2017, que continuaram a desencadear publicações 

no ano seguinte, tais como: “Queda de árvore na Madeira. Presidente da Câmara do 

Funchal é arguido”, notícia do Diário de Notícias em janeiro de 2018, “Câmara do 

Funchal disponibiliza para consulta pública o relatório técnico à queda da árvore”, notícia 

do Diário de Notícias em fevereiro de 2018, entre outras. 

 

Em 2019 verificou-se uma subida percentual das notícias de conotação negativa, 

representando 63,3% das publicações desse ano. Parte desta subida é justificada pela 

passagem da Depressão Elsa que assolou o território nacional em 2019, mas, mais uma 

Figura 22 - Árvore caída na Madeira. (Fonte: 
https://www.noticiasaominuto.com/pais/848242/ja-ha-imagens-do-local-
onde-caiu-uma-arvore-na-madeira) 

Figura 21 - Rebentos de Eucaliptos em 
Pedrógão Grande. (Fonte - 
https://www.dn.pt/sociedade/pedrogao-
grande-rebentos-de-eucaliptos-ja-
despontam-na-area-ardida-8684368.html) 
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vez, foram registadas outras sobre acontecimentos dos anos anteriores que 

continuaram a motivar novas publicações. É o caso da queda da árvore na Madeira, que 

motivou a publicação de notícias com os seguintes títulos: “Quatro testemunhas ouvidas 

hoje no caso da queda da árvore no Monte”, in Diário de Notícias de Dezembro de 2019. 

 

Para o ano de 2020, a recolha terminou a 30 de junho, portanto, não é possível fazer 

uma análise global do ano. Assim, apenas se pode verificar a tendência dos primeiros 

seis meses do ano. Tendência essa que nos aponta para uma percentagem de 35,5%. 

Apesar de ser a mais baixa dos últimos 4 anos, continua bastante elevada. Contudo, 

não há registo de nenhuma ocorrência que tenha desencadeado a publicação de várias 

notícias sobre o mesmo caso à semelhança do que se verificou para o ano de 2017 e 

2018, tratando-se apenas de episódios esporádicos. A única exceção é a de um 

acidente ocorrido em Tondela que motivou quatro publicações sobre o mesmo tema: 

“Queda de árvore provoca despiste e causa um ferido grave em Tondela”, da SIC 

Notícias em Janeiro de 2020, “Vento forte provoca queda de árvores e estruturas e com 

registo de feridos”, RTP, Janeiro de 2020, “Árvore cai em cima de carro e deixa mulher 

em estado grave em Tondela” publicação do Correio da Manhã em Janeiro de 2020 e 

“Registadas mais de 450 ocorrências devido ao vento, a maioria queda de árvores” 

notícia do Público em janeiro de 2020. 

 

 

 

Figura 23 - Cabeçalho de notícia do jornal Correio da Manhã (Fonte: https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/alerta-cm-

-arvore-cai-em-cima-de-carro-e-deixa-homem-em-estado-grave-em-tondela) 

 



                                                                                                                                                                       FCUP      42 
                                                                                                            A pegada digital das árvores em Portugal.    
                                   Análise da imprensa online sobre os determinantes da relação Risco, Abate, Plantação. 

  

5. Conclusões e Considerações Finais 

 

Na introdução deste trabalho, questiona-se se os atos de dendroclastia que se 

podem verificar ao longo do nosso território - abates injustificados e podas drásticas sem 

nexo - perduram como prática recorrente por falta de conhecimento técnico e científico, 

ou se haverá de facto, outros motivos que justifiquem que o medo, provocado pelos 

acidentes ou prejuízos relacionados com eventuais acidentes envolvendo árvores, se 

sobreponham aos benefícios dos serviços de ecossistema dos quais as árvores são 

parte estruturante, tanto no meio rural como no meio urbano. Para procurar responder 

a estas questões foi desenvolvida uma metodologia de recolha e análise das notícias 

relacionadas com árvores em Portugal nos últimos anos, no sentido de estudar o 

impacto que estas poderão ter junto da população.  

Segundo o que se conseguiu apurar, em função da metodologia definida para o presente 

estudo, apesar da maioria das notícias publicadas em Portugal ter uma conotação 

positiva para o leitor, a causa dominante de notícias relacionadas com árvores é 

“Feridos/Perda de Vidas Humanas”. Inevitavelmente, com a contínua publicação destes 

conteúdos, a opinião da população acabará por ser moldada negativamente. 

Sucumbindo ao medo provocado pelos episódios trágicos relatados em jornais e em 

revistas, quando chegar a altura de se tomar uma decisão em relação à poda ou abate 

de uma árvore, certamente que a decisão recairá para o lado da segurança.  

Outro facto que importa realçar é o de ser nas regiões do litoral, nas regiões mais 

urbanizadas e de maior densidade populacional, que se registam o maior número de 

notícias relacionadas com árvores. Esta densidade populacional, muito superior 

relativamente às regiões do interior, aumenta a probabilidade de ocorrência de conflitos 

entre pessoas e árvores, resultante da disputa pelo espaço. É urgente repensar o 

desenho do espaço urbano de modo a que o Homem possa coabitar com a floresta 

urbana, minimizando o risco de acidentes relacionados com árvores. 

Embora em número muito reduzido, foram registadas algumas notícias relacionadas 

com podas drásticas e abates. No caso das notícias relacionas com podas, foram 

registadas 3 num total de 250 admitidas ao estudo (1,2%). Relativamente às notícias 

sobre abates foram registadas 6 num universo de 250 (2,4%). Quer isto dizer que, 

apesar de claramente minoritárias, ainda são publicadas algumas notícias que relatam 

e denunciam estas ações. No entanto, as vozes mais ativas na denúncia destas práticas 

e na promoção de ações de sensibilização junto da população, não conseguem atingir 



                                                                                                                                                                       FCUP      43 
                                                                                                            A pegada digital das árvores em Portugal.    
                                   Análise da imprensa online sobre os determinantes da relação Risco, Abate, Plantação. 

  
a relevância necessária para competir pelos lugares cimeiros dos resultados de 

pesquisa nos motores de busca. Estamos a falar de organizações sem fins lucrativos 

como por exemplo, a Campo Aberto ou a Plataforma em Defesa das Árvores, entre 

outras. Todos os anos estas organizações produzem uma grande quantidade de artigos 

em defesa da natureza e do meio ambiente, no entanto, estas publicações alcançam 

maioritariamente os grupos restritos que já têm estas preocupações bem presentes, 

estando o alcance à globalidade da população mais dificultado. Uma das limitações 

deste trabalho prende-se com o facto de não terem sido analisadas as publicações em 

blogs e redes sociais, nomeadamente Facebook e Instagram, onde há grandes grupos 

de discussão sobre muitas das matérias abordadas neste estudo. 

À medida que o presente estudo se foi desenrolando, foi possível identificar as 

limitações da metodologia utilizada. Provavelmente a mais importante prende-se com o 

facto de a pesquisa ter sido limitada às palavras “árvore” ou “árvores”. Se, por um lado, 

permitiu reduzir o ruído da pesquisa, limitando o estudo às notícias que tivessem relação 

direta com o objeto do estudo, a árvore, por outro lado, excluiu algumas notícias que, 

apesar de não apresentarem a palavra árvore no corpo da notícia, poderiam ter alguma 

informação relevante sobre o tema a tratar.  

Ficou também claro não existir regulamentação de proteção das árvores, que 

previna que podas e outros trabalhos de manutenção do arvoredo urbano sejam 

executados de forma inadequada. Atualmente em Portugal, com exceção das árvores 

protegidas por regimes especiais de proteção como é o caso do sobreiro (Quercus 

suber) e da azinheira (Quercus rotundifolia), abrangidas pelo Decreto-Lei nº 169/2001 

de 25 de maio, o azevinho (Ilex aquifolium L.) abrangido pelo Decreto-Lei nº 423/89 de 

4 de dezembro, e as árvores de interesse público, protegidas pelo Decreto-Lei n.º 

53/2012, as restantes árvores estão completamente desprotegidas. Num país em que 

todos os anos se verificam abates indiscriminados e podas drásticas ao longo de todo 

o território, é necessário criar uma legislação capaz de defender as árvores que não 

estão abrangidas por regimes especiais de proteção. Só assim será possível fomentar 

o crescimento das florestas urbanas e usufruir dos benefícios que estes ecossistemas 

podem proporcionar, melhorando a qualidade do ambiente urbano e o bem-estar da 

população.  

Em Espanha, mais concretamente em Madrid, no ano de 2005 foi aprovada a “LEY 

8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 

Comunidad de Madrid” que estabelece que as medidas de proteção definidas nessa lei, 

se aplicam a todas as árvores de qualquer espécie com mais de dez anos de idade ou 
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20 centímetros de diâmetro do tronco ao nível do solo. Esta lei pretende abranger todas 

as árvores que se localizem em solos públicos. Um regulamento semelhante poderia 

ser implementado em Portugal, devidamente adaptado à realidade portuguesa e 

enquadrado na Estratégia Nacional para o Fomento do Arvoredo Urbano (Resolução da 

Assembleia da República n.º 55/2020). 
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Nº TÍTULO ANO FONTE

REGIÃO: Entre Douro e Minho; 
Trás-os-Montes e Alto Douro; 

Beira Litoral; Beira Interior; 
Estremadura e Ribatejo; Lisboa e 

Setúbal; Alentejo; Algarve

Ilhas

Nacional

Internacional

LOCALIDADE

MOTIVO: Árvore de Natal/ Natal; Prémios/ 
Nomeações/ Candidaturas; Ecologia; 

Catástrofe Ambiental; Feridos/ Perda de Vidas 
Humanas; Ameaça à Segurança Pública; Danos 

Materiais; Práticas Culturais; Cultura/ 
Homenagem/ Memória; Árvores de Interesse 

Público; 

ESPÉCIE VEGETAL
CONOTAÇÃO 

(Positiva/ 
Negativa)

Preenche os 
Critérios de 

Exclusão

1 Já imaginou se Jesus nascesse hoje? 2010 Expresso Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim
2 Camélias ou Japoneiras? 2010 Expresso Nacional Nacional Cultura/ Homenagem/ Memória Camélia (Camellia japonica ) Positiva Não

3 Queda de palmeira causa três feridos no Porto Santo 2010
Diário de Notícias - 

Funchal
Ilhas

Porto Santo, 
Madeira

Outros - Negativa Não

4 Dez sugestões para a Feira do Livro 2010 Expresso Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

5
É negra a versão de Tim Burton do País das 

Maravilhas
2010 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

6 Como entreter os filhos de borla? 2010 Expresso Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

7 Quem é Lars von Trier, autor do filme "Anticristo"? 2010 Expresso Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

8 França: português condenado a prisão perpétua 2011 Expresso Internacional Internacional Outros - Negativa Sim

9 Sobreiro já é a Árvore Nacional 2011 Público Nacional Nacional Árvores de Interesse Público Sobreiro (Q. suber ) Positiva Não

10
Oliveira com 2.850 anos é a árvore mais velha de 

Portugal
2011 Expresso Lisboa e Setúbal

Santa Iria da Azóia, 
Loures

Outros Oliveira (Olea europaea ) Positiva Não

11 A Árvore da Vida 2011 Público Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

12
Cinzas de José Saramago depositadas junto à árvore 

que o viu crescer
2011

Diário de Notícias - 
Funchal

Estremadura e Ribatejo
Azinhaga do 

Ribatejo/ Lisboa
Cultura/ Homenagem/ Memória Oliveira (Olea europaea ) Positiva Não

13 Árvores mutiladas na escola do Cerco 2011 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Porto Práticas Culturais - Negativa Não

14
Árvore de Natal feita com materiais reciclados 

exposta no centro da cidade do Porto Santo
2011

Diário de Notícias - 
Funchal

Ilhas
Porto Santo, 

Madeira
Outros - Positiva Sim

15 O ouro líquido de Marrocos 2011 Público Internacional Internacional Outros Argania (Argania spinosa ) Positiva Não

16
Quercus sugere um Natal com pinheiros em vasos e 

prendas “verdes”
2011 Público Nacional Nacional Ecologia Pinheiro Positiva Não

17
Florestas artificiais: uma possibilidade de adaptação 

ambiental
2011 Expresso Internacional Internacional Ecologia - Positiva SIm

18
Que misteriosas aves verdes e estridentes são estas 

que invadiram Lisboa?
2011 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Ecologia - Positiva Não

19
Eis o orangotango bebé que anda a encantar no Zoo 

de Lisboa
2011 Expresso Lisboa e Setúbal Lisboa Outros - Positiva Sim

20 As melhores mentiras do 1 de abril 2011 Expresso Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

21
Força do mar provoca inundações em Esmoriz e 

Cortegaça
2011 Jornal de Notícias Beira Litoral Cortegaça Ameaça à Segurança Pública - Negativa Sim

22
Despiste de automóvel provoca um morto em 

Chaves
2011 Jornal de Notícias Trás-os-Montes e Alto Douro Chaves Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

23 Filho(a) de Cher já tem barba 2011 Expresso Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

24
Rinoceronte negro da África ocidental está 

oficialmente extinto
2011 Público Internacional Internacional Ecologia Taxus contorta Negativa Não



25
Presidente do Belenenses pede a sua substituição 

alegando motivos profissionais 2011 Público Lisboa e Setúbal LIsboa Outros - Positiva Sim

26 Apelo da Associação Bianca 2011
Jornal Comércio do 
Seixal e Sesimbra

Lisboa e Setúbal Lisboa Outros - Negativa Sim

27
Costa ocidental portuguesa sob aviso vermelho 

devido a ondas de 10 metros
2011 Jornal de Notícias Nacional Nacional Ameaça à Segurança Pública - Negativa Sim

28
Benfica proíbe a entrada de adereços portistas no 

Estádio da Luz
2011 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Outros - Negativa Sim

29
Seis arguidos no caso da queda da palmeira em Porto 

Santo
2011 Jornal de Notícias Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas Palmeira Negativa Não

30 Augusta não fugiu. Esteve nove anos morta em casa 2011 Público Lisboa e Setúbal Sintra Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Sim

31 Seis jardins únicos do Porto 2011 Público Entre Douro e Minho Porto Cultura/ Homenagem/ Memória Meleleuca Positiva Não

32
Autarcas aguardam aprovação do Plano de Acção 

para compensar prejuízos da “cascata” do Alto 
Tâmega

2011 Diário Atual Trás-os-Montes e Alto Douro Daivões e Gouvães Outros - Positiva Sim

33
Trabalhar em cooperação é o segredo do êxito dos 

produtores de pêra do oeste
2011 Gazeta das Caldas Lisboa e Setúbal Sobrena, Cadaval Outros Pereira Positiva Sim

34
Viagem pelas mais belas estações de comboio 

portuguesas
2011 Público Nacional Nacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

35
Proibição de estacionar no parque junto às Termas 

de Chaves deixa autocaravanistas indignados
2011 Gazeta das Caldas Trás-os-Montes e Alto Douro Chaves Outros - Negativa Sim

36
Árvore de Natal no Terreiro do Paço custa 230 mil 

euros ao município de Lisboa
2012 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Natal/ Árvore de Natal - Negativa Sim

37 16 mil euros para salvar árvore de Anne Frank 2012 Jornal de Notícias Internacional Holanda Cultura/ Homenagem/ Memória Castanheiro (Castanea sativa ) Positiva Não

38
Brasileiros buscam raízes portuguesas no Arquivo da 

Universidade de Coimbra
2012 Público Beira Litoral Coimbra Outros - Positiva Sim

39
Luzes da maior árvore de Natal natural da Europa 

acendem-se amanhã em Viana
2012 Público Entre Douro e Minho Viana do Castelo Natal/ Árvore de Natal Araucaria excelsa Positiva Sim

40
Dificuldades em decorar a árvore de Natal? A 

matemática ajuda
2012 Público Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

41 Cavaco Silva abre «as portas ao Natal» 2012 Lux Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

42
Pinheiro-wollemi do Jardim Público de Beja 
considerado "Árvore de Interesse Público"

2012 Correio Alentejo Alentejo Beja Árvores de Interesse Público Pinheiro-wollemi Positiva Não

43 Algarve recria "arca de Noé" das árvores de fruto 2012 Público Algarve Algarve Outros Várias Positiva Não

44
Pai de uma das vítimas da queda da palmeira declara 

falta de apoio das autoridades
2012

Diário de Notícias - 
Funchal

Ilhas
Porto Santo, 

Madeira
Feridos/ Perda de Vidas Humanas Palmeira Negativa Não

45
Novo Parque de São João da Ponte, em Braga, teve 

investimento de dois milhões
2012 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Braga Iniciativa/Investimento Público - Positiva Não

46
E 136 anos depois, o mapa-múndi das espécies 

animais foi actualizado
2012 Público Internacional Internacional Ecologia - Positiva Sim

47
Negócio rende milhões e rendimento extra a 

agricultores
2012

Diário de Notícias - 
Funchal

Ilhas
Lombo Galêgo, 

Madeira
Ecologia Eucalipto Positiva Não

48
Publicar um ebook em Portugal e lançá-lo no 

mercado universal nunca foi tão fácil
2012 Público Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

49
BESPhoto 2012: do “Dá Licença” de Mauro Pinto a 

“Agora”
2012 Público Nacional Nacional Outros - Positiva Não

50 Chaves – RI 19 volta a abrir portas à comunidade 2012 Diário Atual Trás-os-Montes e Alto Douro Chaves Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Não



51
A Peste Negra medieval não foi primeira pandemia 

de peste bubónica
2012 Público Internacional Internacional Outros - Negativa Sim

52 Natal de natais 2012 Público Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

53
Albano Martins vence Grande Prémio de Tradução 

Literária
2012 Público Nacional Nacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

54 O Natal na Guiné é “corda de batata” 2012 Público Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

55
O homem (na verdade, a mulher) das Flores já tem 

um rosto
2012 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

56
Cientistas detectam “revolução” invisível das acácias 

contra plantas nativas
2012 Público Nacional Nacional Ecologia Acácia Negativa Não

57
Relatório aponta as 100 espécies mais ameaçadas de 

extinção
2012 Público Internacional Internacional Ecologia - Negativa Sim

58
Dez passeios por Guimarães, dez séculos de 

arquitectura(s) aos nossos pés
2012 Público Entre Douro e Minho Guimarães Cultura/ Homenagem/ Memória Oliveira (Olea europaea) Positiva Não

59 Bombeira morreu em combate ao fogo em Arganil 2012 Jornal de Notícias Beira Litoral Arganil, Coimbra Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

60
InAlentejo aprova candidatura do CEBAL para estudo 

do "património genético" do sobreiro
2012 Correio Alentejo Alentejo Alentejo Ecologia Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

61 Morreu a mais antiga referência a Torga 2012 Diário, As Beiras Beira Litoral Coimbra Cultura/ Homenagem/ Memória Camélia (Camellia japonica) Positiva Não

62
Workshop dá dicas de engate e sexo em espaços 

públicos
2012 Jornal de Notícias Lisboa e Setúbal Lisboa Outros - Positiva Sim

63
Temporal revelou esqueleto enterrado nas raízes de 

uma árvore em Leiria
2013 Público Beira Litoral Leiria Outros - Negativa Não

64 A segunda árvore mais antiga de Portugal 2013 Jornal de Notícias Alentejo Monsaraz Árvores de Interesse Público Oliveira (Olea europaea) Positiva Não

65
Natal de Vila Real animado com árvore de 25 metros 

e 80 mil lâmpadas
2013 Açoriano Oriental Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real Iniciativa/Investimento Público - Positiva Sim

66
Árvore escolhida para a sequenciação do genoma do 

sobreiro é de Montargil
2013 Público Alentejo Montargil Ecologia Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

67
Árvore que servirá para descodificar o genoma do 

sobreiro escolhida em breve
2013 Público Alentejo Beja Ecologia Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

68
Sequóia-gigante de jardim do Porto vai ser abatida, 

mas terá um memorial
2013 Público Entre Douro e Minho Porto Ameaça à Segurança Pública Sequoia (Sequoiadendron gigantea ) Negativa Não

69 Queda de árvore mata homem em Mira 2013 Diário, As Beiras Beira Litoral Portomar, Mira Feridos/ Perda de Vidas Humanas Pinheiro Negativa Não
70 Manuel Luís Goucha inaugura árvore de Natal 2013 TVI24 - Lux Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim
71 Casa da Árvore, um projeto novo nas Caldas 2013 Jornal das Caldas Estremadura e Ribatejo Caldas da Rainha Outros - Positiva Não

72
Morreu Carl Woese, o cientista que descobriu o 

terceiro ramo da árvore da vida
2013 Público Internacional Internacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

73
E o ramo mais antigo da árvore dos animais é… o das 

lindíssimas nozes-do-mar
2013 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

74
Allen Halloween estará em residência no Musicbox 
para criar "uma pequena Meca do rap português"

2013 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Outros - Positiva Sim

75
Eucalipto centenário em Sintra esculpido em 

homenagem a espécies em risco
2013 Público Lisboa e Setúbal Sintra Cultura/ Homenagem/ Memória Eucalipto Positiva Não

76
Manuel António Pina homenageado um ano após a 

sua morte
2013 TVI24 - Lux Entre Douro e Minho Porto Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

77
Cientista diz ter desvendado origem “genética” d'O 

Capuchinho Vermelho
2013 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

78 Mau tempo fez 13 mortes na Europa 2013 Público Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

79
Luzes de Natal ligam-se nos Aliados na próxima sexta-

feira e no resto da cidade do Porto no dia 6 de 
Dezembro

2013 Público Entre Douro e Minho Porto Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

80
União das Misericórdias convidou 17 pintores a 

actualizar imagem que é ícone da instituição
2013 Público Nacional Nacional Outros - Positiva Sim



81
ADN do tulipeiro está praticamente congelado no 

tempo
2013 Público Internacional Internacional Ecologia

Tuliperiro da Virgínia (Liriodendron 
tulipifera )

Positiva Não

82
Só no Porto, os Sapadores registaram mais de 50 

ocorrências devido ao mau tempo
2013 Público Entre Douro e Minho Porto Danos materiais - Negativa Não

83 A história de um cedro que o vento levou 2013 Público Beira Litoral Buçaco Árvores de Interesse Público Cedro (Cupressus lusitanica  ) Negativa Não

84
Descoberto na China o mais antigo esqueleto de 

sempre de um primata
2013 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

85 130 anos de natureza numa semana 2013 Público Internacional Internacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Não

86 O mundo de Alberto Carneiro cabe numa cerejeira 2013 Público Entre Douro e Minho Porto Cultura/ Homenagem/ Memória Cerejeira Positiva Não

87
Como um único dente revela a existência do maior 

ornitorrinco do mundo
2013 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

88
Mau tempo causou um morto e estragos em todo o 

país
2013 Público Estremadura e Ribatejo Santarém Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

89 Qual é a altura certa para colher as maçãs? 2013 Público Nacional Nacional Outros Macieira Positiva Não

90
Museu em Sintra desvenda mitos e segredos do 

Bonsai
2013 Diário de Notícias Lisboa e Setúbal Sintra Ecologia - Positiva Não

91 Sob o céu de Atacama, o telescópio VLT faz 15 anos 2013 Público Internacional Internacional Cultura/ Homenagem/ Memória Plátano Positiva Não

92
Mau tempo de sábado foi causado por fenómeno 

raro em Portugal
2013 Jornal de Notícias Nacional Nacional Danos materiais - Negativa Não

93
Governo desistiu de abrir loja do cidadão no Terreiro 

do Paço para substituir a dos Restauradores
2013 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Outros - Negativa Sim

94
Florestas da Guiné-Bissau estão a ser metidas em 

contentores
2013 Público Internacional Internacional Catástrofe Ambiental Pau-sangue (Pterocarpus rohrii ) Negativa Não

95
Proteína do início da vida indica que evolução se deu 

aos saltos
2013 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

96
Eucalipto já se tornou a primeira espécie da floresta 

nacional
2013 Público Nacional Nacional Ecologia Eucalipto Negativa Não

97
Família desfeita com mortes de tio e sobrinho no 

acidente aéreo na Namíbia
2013 Jornal de Notícias Beira Litoral Estarreja Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Sim

98 Flores para Van Gogh 2013 Público Internacional Internacional Cultura/ Homenagem/ Memória Amendoeira Positiva Não

99
Buda nasceu há mais de 2500 anos, indicam novos 

achados arqueológicos
2013 Público Internacional Internacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Não

100
Dois novos fósseis lançam mais confusão sobre o 

aparecimento dos mamíferos
2013 Público Internacional Internacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Não

101 Bem-vindo, maldito eucalipto 2013 Público Nacional Nacional Ecologia Eucalipto Negativa Não

102
Em média 300 mil clientes da EDP sofrem cortes. 

Como fazem os que ficam sem luz?
2013 Público Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Negativa Sim

103 Da bica ao croquete, um exemplo de reciclagem 2013 Público Nacional Nacional Ecologia - Positiva Sim

104
Pouca malta na romagem à campa do autor de 

Grândola, Vila Morena
2013 Público Lisboa e Setúbal Setúbal Cultura/ Homenagem/ Memória Camélia (Camellia japonica) Positiva Sim

105
Gisele Bündchen partilha foto antiga com a mãe e as 

irmãs
2013 TVI24 - Lux Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

106
Prestes a ser mãe, Sara Carbonero deixa uma 

mensagem aos fãs
2013 TVI24 - Lux Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

107 Quem É Que Tu Pensas Que És? 2013 RTP Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

108 Como é que as joaninhas se agarram às superfícies? 2013 Público Internacional Internacional Ecologia - Positiva Não

109
Ator de "Velocidade Furiosa" morreu em acidente de 

viação
2013 Jornal de Notícias Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

110 O arquiteto da “Casa na Árvore” 2014 Dinheiro Vivo Nacional Nacional Outros - Positiva Não



111
Abrantes acende hoje árvore de Natal com 75 

metros de altura
2014 Notícias ao Minuto Beira Interior Abrantes Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

112 Aves têm nova árvore da vida sustentada na genética 2014 Público Internacional Internacional Ecologia - Positiva Sim

113 A história da árvore de Natal 2014 Observador Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

114 O eucalipto é grandioso e o seu genoma diz porquê 2014 Público Internacional Internacional Outros Eucalipto Positiva Não

115 A minha árvore para 2015 2014 Público Nacional Nacional Outros Ginkgo (Ginkgo biloba ) Positiva Não
116 ESTELLE DA SUÉCIA DECORA A ÁRVORE DE NATAL 2014 Caras Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

117
Árvores de interesse público voltam a ter um 

regulamento que as proteja
2014 Público Nacional Nacional Árvores de Interesse Público - Positiva Não

118
Cristiano Ronaldo e o filho já fizeram a árvore de 

Natal
2014 TVI24 - Lux Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

119
A maior Árvore de Natal Ecológica do Mundo pode 

ser vista em Travanca de Lagos
2014 Notícias de Coimbra Beira Interior Travanca de Lagos Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

120
Genoma de árvore transporta-nos até às primeiras 

plantas com flor
2014 Público Internacional Internacional Ecologia - Positiva Não

121
Árvores de interesse público em Portugal estão 

desprotegidas desde 2012
2014 Público Nacional Nacional Árvores de Interesse Público - Negativa Não

122 As danças, as árvores, as crianças e as famílias delas 2014 Público Beira Interior Castelo de Vide Outros - Positiva Não

123
Oliveira centenária dá os genes para exploração de 

80 hectares em Alcoutim
2014 Sul Informação Algarve Alcoutim Outros Oliveira (Olea europaea) Positiva Não

124
Victoria Beckham mostra a sua original árvore de 

natal
2014 Move Notícias Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

125
Recorde algumas das melhores mentiras de 1 de 

Abril
2014 Visão Nacional Nacional Outros - Positiva Não

126
Dinamarca é a campeã das exportações... de árvores 

de natal
2014 Observador Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

127
Coleção de Fruteiras de Tavira é tesouro da 

biodiversidade da agricultura algarvia
2014 Sul Informação Algarve Tavira Ecologia - Positiva Não

128
Natal no Porto com pistas de gelo, mercado e 

presépio ao vivo
2014 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Porto Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

129
Mau tempo é pretexto para o abate de milhares de 

árvores em vários pontos do país
2014 Público Alentejo Melides Ameaça à Segurança Pública Pinheiro Manso (Pinus pinea ) Negativa Não

130 Uma Árvore de natal Dolce Gabbana 2014 Move Notícias Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim
131 Homem ferido em largada de toiros na Moita 2014 TVI24  Beira Litoral Moita Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

132 O top 10 das espécies descobertas em 2013 2014 Público Internacional Internacional Ecologia
Novo dragoeiro (Dracaena 

kaweesakii)
Positiva Não

133
Nozes, ovos moles e mel de urze vão transformar-se 

em carvalhos no Buçaco
2014 Público Beira Litoral Aveiro, Buçaco Iniciativas Privadas Carvalho Positiva Não

134
Casas entre as árvores das Pedras Salgadas vencem 

prémio Archdaily
2014 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Não

135
São precisos sete homens para abraçar a 2ª oliveira 

mais antiga de Portugal
2014 Dinheiro Vivo Alentejo

Reguengos de 
Monsaraz

Outros Oliveira (Olea europaea) Positiva Não

136
Troncos de árvores atirados para o fundo do mar 

ganham vida a 3200 metros de profundidade
2014 Público Internacional Internacional Ecologia Acácia Positiva Não

137
A maior Ginkgo do país é "rainha das Virtudes" no 

Porto
2014 Notícias ao Minuto Entre Douro e Minho Porto Árvores de Interesse Público Ginkgo (Ginkgo biloba ) Positiva Não

138 Montalegre: Plantação de árvores em Fafião 2014 Diário Atual Trás-os-Montes e Alto Douro Fafião, Gerês Iniciativas Privadas - Positiva Não

139
Voluntários devolvem dez mil árvores à Serra do 

Caramulo
2014 Notícias ao Minuto Beira Litoral Serra Caramulo Iniciativas Privadas - Positiva Não



140
Instituto Português do Oriente continua a apostar no 

ensino e aprendizagem do português
2014 Público Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

141
E se o sobreiro ajudasse a tratar as feridas ao matar 

bactérias?
2014 Público Nacional Nacional Ecologia Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

142
Porto luta contra praga do escaravelho das palmeiras 

no Passeio Alegre
2014 Porto Canal Entre Douro e Minho Porto Árvores de Interesse Público Palmeira Negativa Não

143
Cristiano Ronaldo e Irina passam 'réveillon' juntos e 

na companhia de amigos
2014

Diário de Notícias - 
Funchal

Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

144
Carro em que morreu Paul Walker seguia a cerca de 

160 km/h
2014 Público Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

145 Crónicas de Marta Caires acarinhadas 2014
Diário de Notícias - 

Funchal
Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

146 A Internet democratizou a genealogia 2014 Público Entre Douro e Minho Póvoa do Varzim Outros - Positiva Sim

147 Vera, 23 anos, ao comando de um rancho de homens 2014 Público Lisboa e Setúbal Alcácer do Sal Outros Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

148
Cientistas afirmam ter desvendado grandes mistérios 

da gripe espanhola
2014 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

149
Dinossauros encolheram ao longo de 50 milhões de 

anos e tornaram-se aves
2014 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Não

150
Banca volta à comunicação. Com mais ou menos 

crédito
2014 Dinheiro Vivo Nacional Nacional Outros - Positiva Não

151 Descobrir o lado selvagem das Berlengas 2014 Renascença Estremadura e Ribatejo Berlengas Outros Figueira (Ficus carica ) Positiva Não

152
Homem morreu depois de atingido por árvore em 

Braga
2015 Público Entre Douro e Minho Braga Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

153 Queda de árvore em Sintra fere turistas 2015 TVI24  Lisboa e Setúbal Sintra Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

154
Artista plástica Lourdes Castro distinguida com 

Prémio Árvore da Vida 2015
2015 RTP Lisboa e Setúbal Lisboa Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

155
Sobreiro: genoma da Árvore Nacional de Portugal 

entrou na recta final da descodificação
2015 Público Alentejo Montargil Ecologia Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

156
Vila Real de Santo António elege a melhor árvore de 

Natal feita por jovens alunos
2015 Sul Informação Algarve

Vila Real de Santo 
António

Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

157 Rapaz ferido quando família cortava choupos 2015 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Braga Feridos/ Perda de Vidas Humanas Choupo Negativa Não

158
Bragança tem a maior arvore de natal humana do 

mundo
2015 Move Notícias Trás-os-Montes e Alto Douro Bragança Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

159 Dia da Árvore é sempre que a Bluepharma quiser 2015 Notícias de Coimbra Beira Litoral Coimbra Iniciativas Privadas - Positiva Não

160
Xutos plantam "árvore da liberdade" no Jardim 

Botânico de Vila Real
2015 Público Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real Iniciativas Privadas - Positiva Não

161 Conheça as principais árvores em Portugal 2015 RTP Nacional Nacional Árvores de Interesse Público Várias Positiva Não
162 As árvores também mudam de sexo? 2015 Observador Internacional Internacional Ecologia Teixo (Taxus baccata ) Positiva Não

163
ALGAR planta 20 amendoeiras e ajuda outras 

entidades a plantar árvores
2015 Sul Informação Algarve Faro Iniciativas Privadas Amendoeira Positiva Não

164
Eucalipto, a árvore que reina sobre a floresta 

nacional
2015 RTP Nacional Nacional Ecologia Eucalipto Negativa Não

165 A árvore de Natal é a maior inimiga da sua internet 2015 Dinheiro Vivo Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Negativa Sim

166 Como vai ser a sua árvore de natal este ano? 2015 Move Notícias Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim
167 Quantas árvores tem a Terra? Três biliões 2015 Público Internacional Internacional Ecologia - Positiva Não
168 Prozac: a pastilha da felicidade é verde 2015 Público Nacional Nacional Outros - Positiva Não

169
Maior árvore de natal flutuante da Europa está em 

São Martinho do Porto
2015 TSF Estremadura e Ribatejo

São Martinho do 
Porto

Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim



170
Poda "drástica" de árvores na Av. Guerra Junqueiro 

gera contestação
2015 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Ameaça à Segurança Pública - Negativa Não

171
Fotogaleria: Árvores gigantes para assinalar um dia 

em grande
2015 Observador Nacional Nacional Árvores de Interesse Público - Positiva Não

172
Guarda. Maior castanheiro da Europa foi tratado e 

"ganhou anos de vida"
2015 Renascença Beira Interior Guarda Árvores de Interesse Público Castanheiro (Castanea sativa) Positiva Não

173
Zoo de Lisboa inaugura época natalícia com Árvore 

de Natal gigante e animações especiais
2015 Lux Lisboa e Setúbal Lisboa Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

174
Enterros sustentáveis: conheça os novos caixões 

biodegradáveis
2015 Visão Internacional Internacional Ecologia - Positiva Não

175
Árvores de Natal verdadeiras, ainda se podem 

comprar?
2015 Observador Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

176 A casa na árvore 2015 Visão Entre Douro e Minho Gerês Outros Várias Positiva Não
177 Cientistas compõem árvore completa da vida 2015 TVI24 Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

178
9 formas originais de decorar a árvore de Natal este 

ano
2015 Observador Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

179
Árvores captam mais carbono quando a temperatura 

aumenta
2015 Visão Internacional Internacional Ecologia - Positiva Não

180
Ribeira de Pena: Município associou-se ao Dia 

Internacional das Florestas e da Árvore
2015 Diário Atual Trás-os-Montes e Alto Douro Ribeira de Pena Iniciativa/Investimento Público - Positiva Não

181
Pirilampos: as luzinhas da árvore de Natal acenderam-

se numa noite de Junho em Azeitão
2015 Público Lisboa e Setúbal Azeitão Ecologia - Positiva Sim

182
Universidade de Vila Real dá injecções em árvores 

para combater pragas
2015 Público Beira Interior Guarda Outros - Positiva Não

183
Esta árvore tem 9500 anos, mas também tem 375 

anos
2015 PT Jornal Internacional Internacional Outros Pinheiro Positiva Não

184
Abate de árvores no Jardim das Amoreiras em Lisboa 

gera indignação
2015 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Práticas Culturais - Negativa Não

185
Penafiel inaugurou árvore de Natal com 15 metros 

de altura
2015

Jornal Verdadeiro 
Olhar

Entre Douro e Minho Penafiel Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

186 OS GATOS E AS ÁRVORES DE NATAL 2015 VIP Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim
187 A ÁRVORE DE NATAL DA ATRIZ É ESPECIAL 2015 VIP Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim
188 Uma casa da arvore para adultos 2015 Move Notícias Internacional Internacional Outros - Positiva Não

189
São Martinho do Porto pintou de verde a árvore de 

natal instalada na baía
2015 TVI24 Estremadura e Ribatejo

São Martinho do 
Porto

Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

190 Mia Rose monta arvore de natal com o namorado 2015 VIP Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

191
Paróquia condenada a pagar 155 mil euros de 

indemnização por morte de criança
2015

Jornal Verdadeiro 
Olhar

Entre Douro e Minho Paredes Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

192 A Lucy caiu de uma árvore e morreu 2016 Público Internacional Internacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Negativa Sim

193
Se precisa desabafar, há uma árvore em Düsseldorf 

que recebe as suas confidências
2016 Diário de Notícias Internacional Internacional Outros Castanheiro (Castanea sativa) Positiva Não

194
Não, não é em Lisboa ou no Porto. A maior árvore de 

Natal fica nas Caldas da Rainha.
2016 Rádio Comercial Estremadura e Ribatejo Caldas da Rainha Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

195 Mulher encontra cobra enrolada na árvore de Natal 2016 Sol Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Negativa Sim

196 A árvore de Natal chegou à Casa Branca de carroça 2016 Delas.pt Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal Abeto balsâmico (Abies balsamea ) Positiva Sim

197
Campanha Quercus/CTT propõe apadrinhar uma 

árvore por três euros
2016

JornalismoPortoNet 
(JPN) 

Nacional Nacional Iniciativas Privadas - Positiva Não

198 Árvore de Natal? Não, árvore de todo o ano 2016 Delas.pt Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

199 Descoberta uma das árvores mais antigas da Europa 2016 TVI24  Internacional Internacional Outros
Pinheiro da Bósnia (Pinus 

heldreichii )
Positiva Não



200 Romanos tristes com árvore de Natal 2016 Sol Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

201
Tribunal da Relação reduz indemnização por morte 

de criança atingida por árvore
2016 TVI24  Entre Douro e Minho Paredes Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

202 "Homem Árvore" já consegue mexer os dedos 2016 TVI24 Internacional Internacional Outros - Negativa Sim

203
A maior árvore da Europa é um eucalipto e é 

portuguesa
2016 TSF Nacional Nacional Árvores de Interesse Público Eucalipto Positiva Não

204 Que árvore quer ser depois de morrer? 2016 Notícias Magazine Nacional Nacional Outros - Positiva Não

205
O primeiro país do mundo a decidir não abater nem 

mais uma árvore
2016 Dinheiro Vivo Internacional Internacional Ecologia - Positiva Não

206
Acidente com comboio em França faz 58 feridos, oito 

graves
2016 TVI24  Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

207
Temporal destrói árvore de Natal de São Martinho 

do Porto
2016 CISTER Estremadura e Ribatejo

São Martinho do 
Porto

Danos materiais - Negativa Sim

208 A maior árvore de Natal do país 2016 Gazeta das Caldas Estremadura e Ribatejo Caldas da Rainha Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

209
Carvalho mais antigo da Península Ibérica resiste na 

Póvoa de Lanhoso
2016 TSF Entre Douro e Minho Póvoa de Lanhoso Outros Carvalho (Quercus robur ) Positiva Não

210
Região tem 70 árvores centenárias e a mais antiga 

está no Bombarral
2016 Jornal de Leiria Estremadura e Ribatejo Bombarral Árvores de Interesse Público - Positiva Não

211
27 pinturas no regresso de Noronha da Costa à 

Árvore
2016 Sábado Entre Douro e Minho Porto Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

212 Ilusão de ótica. Quantos rostos estão nesta árvore? 2016 Observador Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

213 Árvore de Natal mais alta do país está em Aveiro 2016 Renascença Beira Litoral Aveiro Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim
214 Árvores: os monumentos vivos 2016 RTP Nacional Nacional Ecologia - Positiva Não

215
Menina planta árvore no centro de Londres por um 

motivo encantador
2016 TVI24  Internacional Internacional Iniciativas Privadas - Positiva Não

216
Dia da Árvore. A sua árvore monumental também 

tem uma estória?
2016 Observador Internacional Internacional Outros Freixo (Fraxinus angustifolia ) Positiva Não

217 Planta uma árvore 2016 Visão Nacional Nacional Iniciativas Privadas Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

218
A árvore: o teste psicológico que lhe diz quem 

realmente é
2016 Diário de Notícias Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

219
Guardar, transformar numa árvore ou, até, numa 
jóia. O que fazer às cinzas depois da cremação?

2016 Observador Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

220
"Querem cortar esta árvore". Este homem queria 

salvá-la
2016 Observador Lisboa e Setúbal Lisboa Outros Choupo Positiva Não

221
Câmara da Guarda manda abater 40 árvores para 

requalificar avenida
2016 Público Beira Interior Guarda Iniciativa/Investimento Público - Negativa Não

222
Vidoeiros, carvalhos e castanheiros, as “árvores 

bombeiras” que podem travar fogos
2016 Renascença Nacional Nacional Ecologia Várias Positiva Não

223 Mulher encontra serpente na árvore de Natal 2016 Sábado Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Negativa Sim
224 Árvore de Natal já chegou à Casa Branca 2016 Sábado Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim
225 A árvore genealógica de todos os algarvios 2016 Barlavento Online Algarve Algarve Outros - Positiva Sim
226 A nova vida do "homem-árvore" 2016 Jornal de Notícias Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

227 Porto convida o a ver bailado junto a arvore de natal 2016 Move Notícias Entre Douro e Minho Porto Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

228
Famosos decoram árvore de Natal do Restaurante 

Pão à Mesa
2016 Lux Lisboa e Setúbal Lisboa Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

229
É isto que acontece quando a lava queima uma 

árvore
2016 TVI24  Internacional Internacional Catástrofe Ambiental - Negativa Não

230
A “Árvore da Solidariedade” chegou para que todos 

possam ajudar
2016 Activa Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

231
Luciana Abreu mostra a arvore de natal 

personalizada
2016 Move Notícias Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim



232
Adele compra casa na árvore (e respetiva mansão) 

por 8,5 milhões de euros
2016 Delas.pt Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

233 Pai Natal Verde distribuiu árvores em Monchique 2016 Sul Informação Algarve Monchique Iniciativa/Investimento Público - Positiva Não

234 Modelo da Escola da Ponte adoptado em Leiria 2016 Jornal de Leiria Beira Litoral Leiria Outros - Positiva Sim
235 Casas nas árvores 2016 Visão Lisboa e Setúbal Sintra Outros - Positiva Não
236 Prémio Árvore da Vida para Walter Osswald 2016 Renascença Nacional Nacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

237
Treze mortos e 49 feridos em queda de árvore na 

Madeira
2017 TVI24  Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas Carvalho Negativa Não

238 "A minha filha sobreviveu mas está como morta" 2017 Correio da Manhã Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

239
A "depenada" árvore de Natal de Roma morreu 

antes da consoada
2017 Diário de Notícias Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Negativa Sim

240
Marco de Canaveses: Queda de árvore com 

responsabilidades ainda por apurar
2017 RTP Entre Douro e Minho

Marco de 
Canaveses

Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

241 Homem morre esmagado por árvore em Boticas 2017 Correio da Manhã Trás-os-Montes e Alto Douro Boticas Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

242
Adolescente em estado grave devido a queda de 

árvore
2017 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Viana do Castelo Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

243
Criança morre eletrocutada com luzes da árvore de 

natal
2017 Sol Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Sim

244 Caiu a icónica sequoia que tinha um túnel para carros 2017 Diário de Notícias Internacional Internacional Outros Sequoia (Sequoiadendron gigantea) Negativa Não

245
Queda de árvore interrompeu circulação na Linha do 

Norte
2017 Diário de Notícias Beira Litoral Coimbra Danos materiais - Negativa Não

246
A primeira menina com o síndrome do “homem-

árvore”
2017 Delas.pt Internacional Internacional Outros - Negativa Sim

247
Menina do Bangladesh pode ser o primeiro caso de 

"mulher-árvore"
2017 Jornal de Notícias Internacional Internacional Outros - Negativa Sim

248
Investigação a queda da árvore que matou 13 

pessoas "vai levar algum tempo"
2017 Diário de Notícias Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

249 Lembra-se do homem-árvore? Está curado 2017 Jornal i Internacional Internacional Outros - Positiva Sim
250 Jovem morre em despiste contra árvore 2017 Correio da Manhã Alentejo Vila Viçosa Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

251
Morreu o grande ulmeiro que recebia os visitantes 

da Fundação Gulbenkian
2017 Diário de Notícias Lisboa e Setúbal Lisboa Árvores de Interesse Público Ulmeiro Negativa Não

252
E então, já se pode montar a árvore de Natal? Regras 

de etiqueta para um pinheiro doméstico
2017 Observador Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

253 Uma árvore de Natal diferente em Proença-a-Nova 2017 Jornal do Fundão Beira Interior
Proença-a-Nova, 
Castelo Branco

Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

254
Cientistas propõem completar "Árvore da Vida" de 

Charles Darwin
2017 Diário de Notícias Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

255
Como a polícia encontrou a árvore onde tudo 

começou
2017 Observador Beira Interior Pedrógão Grande Catástrofe Ambiental - Negativa Não

256 "Uma árvore erguida por cada mulher caída" 2017 TVI24  Entre Douro e Minho Porto Feridos/ Perda de Vidas Humanas Carvalho Negativa Não

257
Árvore solar em Braga com energia para carregar 

telemóveis
2017 TSF Entre Douro e Minho Braga Ecologia - Positiva Sim

258 Caloiros da UBI vão plantar árvores na serra 2017 Jornal do Fundão Beira Interior Serra da Estrela Iniciativa/Investimento Público - Positiva Não

259
Madeira: Vídeo amador capta momento da queda de 

árvore sobre multidão
2017 Sapo 24 Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

260
"Um Dragão, uma árvore": a campanha de Natal do 

F.C. Porto
2017 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Porto Iniciativas Privadas - Positiva Não

261 “Homem Árvore” com nova vida após 16 cirurgias 2017 TVI24 Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

262
Metro/Porto: Circulação interrompida entre estações 

de Árvore e Vila do Conde
2017 Sapo 24 Entre Douro e Minho Porto Danos materiais - Negativa Não



263
Árvore gigante milhoes lampadas trazem natal as 

Caldas da Rainha
2017 Move Notícias Estremadura e Ribatejo Caldas da Rainha Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

264 KYLIE JENNER TEM ÁRVORE DE NATAL DE 6 METROS 2017 Caras Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

265
Homem ficou com “pele de casca de árvore” depois 

de ida ao cabeleireiro
2017 Correio da Manhã Internacional Internacional Outros - Negativa Sim

266
Projeto “Uma Árvore pela Floresta” aumenta para 

26.000 árvores
2017 Região Sul Nacional Nacional Iniciativas Privadas - Positiva Não

267
Afinal, aprender o nome das árvores não é difícil. 

Basta um café
2017 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Não

268
Árvore de Natal. Porque é que a fazemos e qual o 

seu significado?
2017 Sol Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

269
Lembra-se da bebé que nasceu em cima de uma 

árvore em Moçambique? Aqui está ela, com 17 anos
2017 Visão Internacional Internacional Outros - Positiva Não

270
Abate de árvore monumental de Lisboa acaba em 

queixa na Justiça
2017 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Árvores de Interesse Público Lódão (Celtis australis ) Negativa Não

271 Aeronave cai depois de colidir com árvore nos EUA 2017 TVI24  Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

272
Sabia que a primeira árvore de Natal no nosso país 

não foi feita por um português?
2017 Sol Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal Abeto Positiva Sim

273 Dina Aguiar planta árvore no Buçaco 2017 Lux Beira Litoral Buçaco Iniciativas Privadas - Positiva Não

274 «A Árvore», de Sophia de Mello Breyner Andresen 2017 Visão Nacional Nacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

275
A histórica árvore da Casa Branca que foi uma prova 
de amor: quase 200 anos depois, tem de ser cortada

2017 Observador Internacional Internacional Ameaça à Segurança Pública Magnólia Positiva Não

276
Afinal os dinossauros nasceram no norte – e a sua 

história tem que ser toda revista
2017 ZAP Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

277
Qual dos famosos tem a melhor árvore de Natal? 

Veja as fotografias e escolha
2017 N-TV Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

278
Carvalho-alvarinho: afinal que árvore é esta que 
pode viver até aos mil anos e matou 13 pessoas?

2017 Observador Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

279
Pedrógão Grande: Rebentos de eucaliptos já 

despontam na área ardida
2017 Diário de Notícias Beira Interior Pedrógão Grande Ecologia - Negativa Não

280 Queda de árvore na Madeira 2018 Diário de Notícias Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas Carvalho Negativa Não

281
Circulação "demasiado à berma" pode ter originado 

embate na árvore
2018 Diário de Notícias Lisboa e Setúbal Lisboa Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

282
Cafôfo não é acusado no caso da queda da árvore do 

Monte
2018 Dnotícias.pt Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

283
A Árvore Europeia de 2018 é um sobreiro 

“assobiador” português
2018 Público Lisboa e Setúbal

Águas de Moura, 
Palmela

Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Sobreiro (Q. suber ) Positiva Não

284
Árvore Portuguesa de 2019 é uma azinheira de 

Mértola com uma sombra majestosa
2018 Público Alentejo Mértola, Beja Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Azinheira (Quercus rotundifolia ) Positiva Não

285
Junta de Benfica não tinha abatido árvore que caiu 

por falta de meios
2018 Diário de Notícias Lisboa e Setúbal Lisboa Danos materiais - Negativa Não

286
"A Árvore". André Gil Mata filmou a guerra que 

todos temos
2018 Observador Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

287
Uma árvore de cartão que pode ajudar a reflorestar 

o país
2018 Dinheiro Vivo Nacional Nacional Iniciativas Privadas - Positiva Não

288 Homem morre ao cortar árvore em Mangualde 2018 Sol Beira Interior Viseu Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Positiva Não

289
Câmara do Funchal disponibiliza para consulta 
pública o relatório técnico à queda da árvore

2018 Dnotícias.pt Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas Carvalho Negativa Não



290
Árvore nacional, o sobreiro já tem o genoma 

descodificado
2018 Público Nacional Nacional Ecologia Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

291
Sobreiro português nomeado para Árvore Europeia 

do Ano
2018 Diário de Notícias Nacional Nacional Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

292
Queda de árvore devido ao mau tempo faz uma 

vítima mortal em Ourém
2018 Público Estremadura e Ribatejo Ourém Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

293
Viana abdica da maior árvore de Natal natural da 

Europa por motivos ambientais
2018 Diário de Notícias Entre Douro e Minho Viana do Castelo Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

294
Cadela amarrada a uma árvore foi libertada e já tem 

dono
2018 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Valongo Outros - Negativa Não

295
Junta de Santo António diz que "não havia 

necessidade de intervenção" na árvore
2018 Correio da Manhã Lisboa e Setúbal Lisboa Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

296
A história da humanidade contada através de uma 

árvore genealógica gigantesca
2018 Público Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

297 Morreu o presidente da cooperativa Árvore 2018 Correio da Manhã Entre Douro e Minho Porto Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Sim
298 Abelhas tomam conta de uma árvore no Monte 2018 Dnotícias.pt Ilhas Madeira Ameaça à Segurança Pública - Negativa Não
299 Afinal, "homem árvore" não está curado 2018 TVI24 Internacional Internacional Outros - Negativa Sim

300
Ariana Grande assusta fãs ao mostrar a árvore de 

Natal... ao contrário
2018 Sapo Lifestyle Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

301 DRVO/A Árvore. À espera que venha a luz 2018 Jornal i Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

302
Queda de árvore corta rua em Vila Nova de Gaia e 

danifica fios de eletricidade
2018 Correio da Manhã Entre Douro e Minho Vila Nova de Gaia Danos materiais - Negativa Não

303
Freixo de Duarte d' Armas classificado como "Árvore 

de Interesse Público"
2018 Diário de Notícias Trás-os-Montes e Alto Douro

Freixo de Espada À 
Cinta

Árvores de Interesse Público Freixo Positiva Não

304
Azinheira secular de Mértola é candidata a Árvore de 

2019
2018 Sul Informação Alentejo Mértola, Beja Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Azinheira (Quercus rotundifolia ) Positiva Não

305
Gato resgatado por bombeiro com jatos de água era 

"reincidente"
2018 Diário de Notícias Entre Douro e Minho Ponte de Lima Outros - Negativa Não

306
Menino de quatro anos morreu atingido por árvore 

em parque de Madrid
2018 Jornal de Notícias Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas Pinheiro Negativa Não

307
Árvore cai na zona do Castelo de São Jorge, em 

Lisboa
2018 Correio da Manhã Lisboa e Setúbal Lisboa Danos materiais - Negativa Não

308
ESTE SOBREIRO PORTUGUÊS É UM DOS FINALISTAS 

DO CONCURSO ÁRVORE EUROPEIA DO ANO
2018 Turbo Lisboa e Setúbal

Águas de Moura, 
Palmela

Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Sobreiro (Q. suber) Positiva Não

309
RITA PEREIRA MOSTRA A ÁRVORE DE NATAL DA SUA 

CASA
2018 Caras Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

310
Coimbra assinalou Dia Mundial da Árvore e da 

Floresta
2018 Notícias de Coimbra Beira Litoral Coimbra Iniciativa/Investimento Público - Positiva Não

311 Já se pode votar na Árvore Portuguesa de 2019 2018 Público Nacional Nacional Prémios/ Nomeações/ Candidaturas - Positiva Não

312
Mãe e dois filhos morrem em incêndio causado pelas 

luzes da árvore de Natal
2018 Correio da Manhã Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Sim

313
Ex-bombeiro morre atingido por uma árvore em 

Ourém
2018 Correio da Manhã Estremadura e Ribatejo Ourém Feridos/ Perda de Vidas Humanas Pinheiro Negativa Não

314
O erro que não pode cometer quando fizer a árvore 

de Natal
2018 Delas.pt Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

315
Palácio de Kensington, a árvore de Natal de Kate e 

Meghan
2018 Máxima Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

316
Chuva torrencial causa derrocadas e queda de árvore 

na Sertã
2018 Jornal de Notícias Beira Interior Sertã Danos materiais - Negativa Não

317
Família fica desalojada depois de incêndio causado 

pelas luzes da árvore de Natal
2018 Correio da Manhã Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Negativa Sim

318
Há uma portuguesa entre as finalistas da "árvore 

europeia do ano"
2018 Público Lisboa e Setúbal

Águas de Moura, 
Palmela

Prémios/ Nomeações/ Candidaturas - Positiva Não



319 Prémio “Árvore da Vida” entregue a Ruy de Carvalho 2018 Renascença Estremadura e Ribatejo Fátima Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

320
É possível viver numa casa da árvore no centro de 

uma cidade
2018 Volta ao Mundo Internacional Internacional Outros - Positiva Não

321
Abrantes | Oliveira do Mouchão, em Mouriscas, 

candidata a Árvore do Ano
2018 Médio Tejo Beira Interior Mouriscas Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Oliveira (Olea europaea ) Positiva Não

322
250 crianças enfeitam a árvore de Natal no Jardim 

Municipal
2018 Dnotícias.pt Ilhas Funchal, Madeira Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

323
“A Árvore”, do realizador André Gil Mata, é um filme-

moldura
2018 Visão Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

324
Porto recebe Natal com árvore, pistas de gelo e luzes 

no dia 1
2018 Evasões Entre Douro e Minho Porto Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

325
Pintor José Emídio é o novo presidente da 

Cooperativa Árvore
2018 Público Entre Douro e Minho Porto Outros - Positiva Sim

326
Menina autista de nove anos encontrada morta 

amarrada a árvore no Brasil
2019 Correio da Manhã Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

327
Árvore com 300 anos vai ser abatida na Figueira da 

Foz
2019 TVI24  Beira Litoral Figueira da Foz Ameaça à Segurança Pública Freixo Negativa Não

328 Árvore da amizade entre Trump e Macron morre 2019 SIC Notícias Internacional Internacional Outros Carvalho Negativa Não

329
Azinheira de Mértola ficou em 3.º lugar no concurso 

Árvore Europeia do Ano
2019 Público Alentejo Mértola, Beja Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Azinheira (Quercus rotundifolia ) Positiva Não

330
Depressão Elsa. Queda de árvore leva a corte na 

circulação no metro do Porto
2019 RTP Entre Douro e Minho Porto Danos materiais - Negativa Não

331
Árvore de 535 anos foi cortada para fazer uma cerca 

no Brasil
2019 Plataforma Media Internacional Internacional Práticas Culturais Imbuia (Ocotea porosa ) Negativa Não

332 João Manzarra e a Árvore dos Desejos 2019 SIC Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

333
“A Árvore dos Desejos” vai regressar? Daniel Oliveira 

tira as dúvidas!
2019 TvMais Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

334
Queda de árvore de grande porte causa danos em 

cinco veículos em Matosinhos
2019 Diário de Notícias Entre Douro e Minho Matosinhos Danos materiais - Negativa Não

335
Vítimas da queda de árvore no Funchal não desistem 

de ver Paulo Cafôfo como arguido
2019 Público Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas Carvalho Negativa Não

336
Empregada doméstica amarrada a árvore como 

castigo
2019 Impala News Internacional Internacional Outros - Negativa Não

337
Abrantes | Árvore de Natal gigante ilumina quadra 

festiva
2019 Médio Tejo Beira Interior Abrantes Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

338 Árvore cai numa estrada em Famalicão 2019 Sol Entre Douro e Minho Famalicão Danos materiais - Negativa Não

339
Turista encontrada pela GNR presa a uma árvore no 

Gerês
2019 Impala News Entre Douro e Minho Gerês Outros - Negativa Não

340
Palácio da Pena reconstitui a “primeira árvore de 

Natal” portuguesa
2019 Público Lisboa e Setúbal Sintra Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

341
Khloé Kardashian mostra a filha ao lado de árvore de 

Natal original
2019 TvMais Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

342
Manuel Luís Goucha mostra a impressionante 

decoração das suas árvores de Natal
2019 TvMais Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

343
Veja a árvore de Natal gigante que Kylie Jenner tem 

na sua mansão
2019 Sapo Lifestyle Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

344
Freixo com cerca de 500 anos classificado como 

Árvore de Interesse Público
2019 TVI24  Trás-os-Montes e Alto Douro

Freixo de Espada À 
Cinta

Árvores de Interesse Público Freixo (Fraxinus angustifolia Vahl ) Positiva Não

345 Árvore portuguesa de 2020 é o castanheiro de Vales 2019 Público Trás-os-Montes e Alto Douro
Vila Pouca de 

Aguiar
Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Castanheiro (Castanea sativa ) Positiva Não

346 Queda de árvores atinge autocarro em Matosinhos 2019 TVI24  Entre Douro e Minho Matosinhos Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não



347
Paulo Cafôfo é de novo arguido no caso da queda da 

árvore no arraial do Monte
2019 Expresso Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas Carvalho Negativa Não

348
Em semana do Dia da Árvore, o Pinhal de Leiria 

recebeu mais de 7500 árvores
2019 Público Beira Litoral Leiria Iniciativas Privadas - Positiva Não

349
Abate de árvore emblemática revolta habitantes em 

Braga
2019 Jornal i Entre Douro e Minho Braga Práticas Culturais - Negativa Não

350
Oliveira de Abrantes candidata a “Árvore Europeia 

do Ano”
2019 Rede Regional Beira Interior Abrantes Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Oliveira (Olea europaea) Positiva Não

351
"Cidade fantasma" de Chernobyl volta a ter árvore 

de Natal, 33 anos depois
2019 Diário de Notícias Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

352
Quatro testemunhas ouvidas hoje no caso da queda 

da árvore no Monte
2019 Dnotícias.pt Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

353
A árvore mais alta da Amazónia tem 88 metros de 

altura e está a salvo dos incêndios
2019 Sapo 24 Internacional Internacional Ecologia - Positiva Não

354
Pinheiro Bombeiro: aluga uma árvore a sério e ajuda 

quem apaga fogos
2019 Público Nacional Nacional Iniciativas Privadas Pinheiro Positiva Não

355
Fernando Mendes festeja aniversário com plantação 

de árvore no Buçaco
2019 Lux Beira Litoral Buçaco Iniciativas Privadas Prunus lusitanica Positiva Não

356
Porto inaugura árvore e luzes de Natal a 30 de 

Novembro
2019 Público Entre Douro e Minho Porto Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

357
Foram chamados para resgatar um gato de uma 

árvore... só que o gato era um puma
2019 Sapo 24 Internacional Internacional Outros - Positiva Não

358
Árvore de Natal desafia quem passa a concretizar 

sonhos de outros
2019 Renascença Entre Douro e Minho Braga Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

359
Book in Loop planta uma árvore por cada compra 

feita na plataforma
2019 Dinheiro Vivo Beira Litoral Coimbra Iniciativas Privadas - Positiva Não

360 Homem morre após ser atingido por árvore em Leiria 2019 TVI24  Beira Litoral Leiria Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

361
CONHEÇA A ORIGINAL ÁRVORE DE NATAL DE 

OCEANA BASÍLIO
2019 Caras Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

362 Homem morreu ao cair de árvore que cortava 2019 TVI24  Entre Douro e Minho Famalicão Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

363
Queda de árvore condiciona circulação da Fertagus 

entre Setúbal e Palmela
2019 RTP Lisboa e Setúbal Palmela Danos materiais - Negativa Não

364
Cristas diz que organigrama do Governo "mais 

parece uma árvore genealógica"
2019 Jornal de Negócios Nacional Nacional Outros - Negativa Sim

365
Árvore, luzes, trânsito, acção: o Natal já chegou ao 

Porto
2019 Público Entre Douro e Minho Porto Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

366
Queda de árvore causa despiste de carro e faz um 

ferido em Vila Verde
2019 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Braga Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

367
Ir aos correios enviar uma árvore para uma floresta 

portuguesa
2019 Público Nacional Nacional Iniciativas Privadas Medronheiro (Arbutus unedo ) Positiva Não

368
Um cordão luminoso com 2,4 milhões de lâmpadas e 
uma árvore de 30 metros. O Natal chegou ao Porto

2019 Sapo 24 Entre Douro e Minho Porto Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

369
Em Braga, há uma árvore dos desejos para ajudar a 

realizar sonhos de Natal aos mais desfavorecidos
2019 O Minho Entre Douro e Minho Braga Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

370
Ex-diretor regional da Madeira diz haver 

"manipulação de provas" na queda de árvore
2019 TVI24  Ilhas Funchal, Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

371
ÁRVORE CAI EM CIMA DE CARRO E DEIXA 

CONDUTORA EM ESTADO GRAVE
2020 TVI24  Beira Litoral Tondela Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

372
Mulher gravemente ferida na sequência de queda de 

árvore em Tondela
2020 Observador Beira Litoral Tondela Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não



373
Queda de árvore provoca despite e causa um ferido 

grave em Tondela
2020 SIC Notícias Beira Litoral Tondela Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

374
No Dia dos Namorados, deixa as flores na terra e 

planta uma árvore
2020 Público Internacional Internacional Iniciativas Privadas - Positiva Não

375 Estreia esta sexta-feira "A Árvore Branca", um 
espetáculo infantil sobre tolerância no teatro Lu.Ca

2020 Observador Lisboa e Setúbal Lisboa Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

376 ALUNOS RETIRADOS DE PAVILHÃO ESCOLAR POR 
PERIGO DE QUEDA DE ÁRVORE

2020 TVI24  Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real Ameaça à Segurança Pública - Negativa Não

377
"Tenho a árvore de Natal montada há ano e meio". 
Bernardo Silva sobre a decoração da casa, a cidade 

de Manchester e o "exemplo" de Ronaldo

2020 Observador Internacional Internacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

378 SIC anuncia regresso de ‘Árvore dos Desejos’ 2020 Espalha Factos Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

379
Qual o dia certo para desmontar a árvore de Natal?

2020 Impala News Nacional Nacional Natal/ Árvore de Natal - Positiva Sim

380
Árvore dos Desejos bate máximo da temporada

2020 Espalha Factos Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

381
João Manzarra ansioso com regresso de “Árvore dos 

Desejos”
2020 N-TV Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

382
ÁRVORE EUROPEIA DO ANO É O 'GUARDIÃO DA VILA 

INUNDADA' NA REPÚBLICA CHECA
2020 TVI24  Internacional Internacional Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Pinus sylvestris Positiva Não

383 Milenar Castanheiro de Vales representa Portugal no 
Concurso Europeu Árvore do Ano 2020

2020 Agricultura e Mar Internacional Internacional Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Castanheiro (Castanea sativa) Positiva Não

384
É oficial: ‘Árvore dos Desejos’ já tem data de regresso

2020 Espalha Factos Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

385
COVID-19: MÉDICO ISOLA-SE NA CASA DA ÁRVORE 

PARA NÃO CONTAMINAR A FAMÍLIA
2020 TVI24  Internacional Internacional Outros - Positiva Não

386 ÁFRICA DO SUL: GRÁVIDA DE OITO MESES 
ENCONTRADA MORTA PENDURADA NUMA ÁRVORE

2020 TVI24  Internacional Internacional Outros - Negativa Não

387
Eduardo Lourenço vence Prémio Árvore da Vida - 

Padre Manuel Antunes
2020 Renascença Nacional Nacional Cultura/ Homenagem/ Memória - Positiva Sim

388
Pandemia deixou-o no desemprego e ele construiu 

casa numa árvore para alugar
2020 Visão Internacional Internacional Outros - Positiva Não

389 ESTUDANTE ITALIANO FAZ 1,5 KM PARA TER REDE E 
ASSISTIR À TELESCOLA DEBAIXO DE ÁRVORE

2020 TVI24  Internacional Internacional Outros - Positiva Não

390
Penacova lançou iniciativa de Comemoração do Dia 

Mundial da Árvore em Casa
2020 Notícias de Coimbra Beira Litoral Coimbra Outros - Positiva Não

391
"Árvore dos sonhos" em Braga distribuiu mais de 

uma centena de presentes
2020 Jornal de Notícias Entre Douro e Minho Braga Outros . Positiva Sim

392
CASTANHEIRO MILENAR DE VALES ELEITO ÁRVORE 

DO ANO EM PORTUGAL
2020 TVI24  Nacional Nacional Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Castanheiro (Castanea sativa) Positiva Não

393
Carro despistou-se e foi parar em cima de uma 

árvore em Machico
2020

Diário de Notícias - 
Funchal

Ilhas Madeira Danos materiais - Negativa Não

394 João Manzarra despede-se de "A Árvore dos 
Desejos": "Sonhar não é exclusivo das crianças"

2020 N-TV Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

395
‘A Árvore dos Desejos’ termina mais cedo: Último 

episódio este sábado
2020 Hiper FM Nacional Nacional Outros - Positiva Sim



396
Juíza sobe ao Monte para ver local da queda da 

árvore
2020

Diário de Notícias - 
Funchal

Ilhas Madeira Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não

397
Uma árvore podada vive em média “um terço do que 

viveria sem podas”
2020 Público Nacional Nacional Práticas Culturais - Negativa Não

398
PARECE UMA FLORESTA, MAS É APENAS UMA 

ÁRVORE. A MAIOR DO MUNDO
2020 Sapo Viagens Internacional Internacional Ecologia Figueira de Bengala Positiva Não

399
Árvore genealógica com D. Duarte incomoda 

monárquicos
2020 Sábado Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

400
Há uma espécie de árvore praticamente imortal (e o 

seu segredo foi descoberto)
2020 ZAP Internacional Internacional Ecologia Ginkgo (Ginkgo biloba) Positiva Não

401 Como os bombeiros australianos salvaram uma 
espécie de árvore do tempo dos dinossauros

2020 Público Internacional Internacional Ecologia Wollemi nobilis Positiva Não

402 Jorge Corrula revela que ainda tem a árvore de Natal 2020 N-TV Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

403 Mais um pai feliz com a ajuda da Árvore dos Desejos: 
"O desejo do Dante deu-me asas para voar!"

2020 SIC Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

404 Árvore de grande porte cai em Santarém 2020 O Mirante Estremadura e Ribatejo Santarém Ameaça à Segurança Pública - Negativa Não
405 Pode esta árvore salvar o Planeta? 2020 Diário Digital Internacional Internacional Ecologia Paulownia tomentosa Positiva Não

406
Regulamento Passatempo Árvore dos Desejos SIC

2020 SIC Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

407
Diário da Peste. Estatísticas e uma árvore, confronto 

evidente
2020 Expresso Nacional Nacional Outros - Negativa Sim

408
Freixo com cerca de 500 anos classificado como 

árvore de interesse público em Vila Cã
https://

2020 Pombal TV Beira Litoral Pombal Árvores de Interesse Público Freixo Positiva Não

409
Dia da Árvore e da Floresta – conheça as árvores 

classi
2020 Jornal de Mafra Lisboa e Setúbal Mafra Ecologia - Positiva Não

410 Que árvores (e clima) queremos no futuro? 2020 Público Nacional Nacional Ecologia - Positiva Não
411 A nossa árvore 2020 Público Nacional Nacional Outros Nespereira Positiva Não

412
MAR MORTO: A ILHA DE SAL QUE GUARDA UMA 

ÁRVORE E ONDE SE CHEGA A NADAR
2020 Sapo Viagens Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

413
Abrace uma árvore e combata o isolamento social

2020 Volta ao Mundo Internacional Internacional Outros - Positiva Sim

414
Árvore cai em cima de três habitações e causa danos 

elevados em Guimarães
2020 O Minho Entre Douro e Minho Guimarães Danos materiais - Negativa Não

415 VÁ ABRAÇAR UMA ÁRVORE. A CAMPANHA 
ISLANDESA PARA COMBATER O ISOLAMENTO SOCIAL

2020 Sapo Viagens Internacional Internacional Outros - Positiva Não

416
Já votou no Castanheiro de Vales no Concurso 

“Árvore Europeia do Ano 2020”?
2020 Agricultura e Mar Internacional Internacional Prémios/ Nomeações/ Candidaturas Castanheiro (Castanea sativa) Positiva Não

417
Lisboa planta 20 mil árvores num só dia e convida a 

participar
2020 Público Lisboa e Setúbal Lisboa Iniciativa/Investimento Público - Positiva Não

418 TREINAR O MAR... NUMA ÁRVORE 2020 A Bola Nacional Nacional Outros - Positiva Não

419
Segunda temporada d'A Árvore dos Desejos estreia 

sábado!
2020 SIC Nacional Nacional Outros - Positiva Sim

420 Desfeito: Toyota Supra “abraça-se” a árvore 2020 Aquela Máquina Internacional Internacional Feridos/ Perda de Vidas Humanas - Negativa Não


