Câmara Municipal
Gabinete de Proteção Civil e Florestas

EDITAL
Joao Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, Presidente da Camara Municipal do Concelho de Proença-a-Nova:
Informa todos os proprietários com terrenos na Serra das Talhadas, marcada na figura abaixo, que nos anos de 2022 e 2023 irão ser executadas ações de
gestão de combustível, com os seguintes objetivos:
Objetivos:
✓
✓
✓
✓

Aumentar a resiliência aos Incêndios rurais;
Condicionar o comportamento e a propagação dum incêndio na paisagem;
Minimizar o impacto dos incêndios;
Restabelecer o potencial produtivo.

Para alcançar este resultado, e tratando-se de um território com enorme potencial em termos ambientais, contudo fragmentado pela propriedade privada,
o Município de Proença-a-Nova no âmbito de candidaturas ao PRODER (Medida 8.1.3 – Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticas e Abióticos) tenciona
executar as operações técnicas necessárias com a seguinte sequência.
Ações a implementar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Desbaste;
Desramação;
Podas de Formação (medronheiro e sobreiro);
Controle de espécies invasoras (eucalipto e acácia);
Remoção e transporte a vazadouro do material proveniente do desbaste, das desramações, das podas de formação e do corte de invasoras;
Controle da vegetação arbustiva (matos), essa vegetação e o material sobrante que não foi removido será estilhaçado a uma volumetria inferior a 3 cm.

A área objeto de intervenção encontra-se na figura abaixo, no entanto para uma consulta mais pormenorizada das áreas que se pretende intervir, bem
como outros esclarecimentos sobre os trabalhos previstos, deverão os interessados dirigir-se a Câmara Municipal, ao Gabinete de Proteção Civil e Florestas:
Telefone - 274 670 000 extensão 135;
e-mail – gflorestal@cm-proencanova.pt
Os titulares dos prédios rústicos abrangidos pela operação, ou os seus representantes deverão entregar no Gabinete de Proteção Civil e Florestas da Câmara
Municipal d Proença-a-Nova, as respetivas autorizações para a realização das intervenções mencionadas, considerando-se essas autorizações dispensadas
caso os referidos titulares não se identifiquem no prazo de 60 dias a partir da publicação deste edital.

Paços do Concelho, em 18 de Fevereiro de 2022
O Presidente da Câmara
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