AVISO
CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ
Poda ou corte de árvores nas proximidades de uma linha
de Alta ou Média Tensão
Para manutenção das faixas de protecção:
Por imposição la Lei, deverão ser mantidas faixas de protecção das linhas aéreas, sendo que
as árvores não deverão aproximar-se a menos de 3 metros dos condutores.
Os proprietários deverão promover uma limpeza periódica e preventiva das respetivas
plantações, assegurando assim que nenhuma prejudica a normal exploração das linhas de
distribuição de energia elétrica. Por estritas razões de segurança, o operador da rede de
distribuição de energia elétrica poderá promover as medidas necessárias para repor as
adequadas condições.

Por solicitação dos proprietários:
A EDP Distribuição, na resposta a um pedido de intervenção, analisa a situação descrita e o
risco envolvido e acorda com o proprietário a forma mais adequada para a poda ou corte da(s)
árvore(s) cujos ramos, na sua queda, possam aproximar-se a menos de 3 metros dos
condutores da linha. Poderá inda ser acordada a disponibilização ao proprietário dos meios
necessários para a realização da poda ou corte da(s) árvore(s) que possam envolver risco
elétrico e/ou colocar em causa a exploração normal da linha

Sugestões de segurança:
Não plante nem mantenha árvores ou arbustos que possam aproximar-se a menos de 3 metros
dos condutores de uma linha elétrica de alta ou média tensão. Se essa distância não for
mantida, a árvore ou o arbusto irá aproximar-se excessivamente dos fios condutores.

Para proceder ao corte das árvores na proximidade de uma linha. Como devo
proceder e quem devo contactar:
Deverá deslocar-se à Loja da EDP na Figueira da Foz, na Av. Saraiva de Carvalho, nº 28, Résdo-chão, Figueira da Foz, no horário das 9H00 às 16H00, ou pela internet, no site da EDP
Distribuição, onde poderá marcar hora de atendimento em “Visita à Loja”, ou ainda, através
do número 808 53 53 53 (linha de apoio ao cliente), entre as 8H00 e as 22H00, em dias úteis.

