Câmara Municipal
Gabinete de Proteção Civil e Florestas

MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA / INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
Serviço Público efetuado pelas equipas de Sapadores Florestais da Associação de Produtores Florestais e Agrícolas do Concelho de Proença-a-Nova
União das Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira
De acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, ao abrigo do Decreto-Lei N.º 82/2021, de 13 de outubro, informam-se os
proprietários dos terrenos em causa que se irá dar início aos trabalhos de silvicultura preventiva na Rede Primária, construção de um troço na EM 545-1
conforme imagem.
A manutenção desta infraestrutura de Defesa da Floresta Contra Incêndios pretendem cumprir o principal objetivo de diminuir a intensidade de eventuais
incêndios e aumentar a eficácia dos meios de supressão.
A extensão total a intervir é de 2,05 hectares, os trabalhos incluem a eliminação do material vegetal combustível (limpeza de matos) e redução de
densidades do coberto arbóreo (desbaste de povoamentos).
Parte do troço coincide com rede secundária, de acordo com a legislação supracitada, a entidade responsável dessa rede deve providenciar a gestão do
combustível numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m e no estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser
no mínimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto.
Para garantir a segurança das pessoas e criar corredores de segurança rodoviária, a gestão de combustível na rede secundária passará pelo abate de todos
os pinheiros e eucaliptos na faixa de 10 metros para cada lado do troço da EM 545-1.
O início dos trabalhos está previsto para 18 de fevereiro, e os proprietários que assim o entenderem, poderão proceder eles próprios à gestão de
combustível nos termos já referidos, até essa data. Se isso não se verificar, a madeira com valor comercial será cortada a 2,50m e empilhada no local, para
que os proprietários possam procedam a sua recolha.
E para constar se lavrou o presente anúncio/edital que vai ser afixado nos lugares designados por lei, na impossibilidade de contactar pessoalmente todos
os proprietários.

Paços do Concelho,15 de fevereiro de 2022
O Presidente da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Incêndios Rurais do Concelho de Proença-a-Nova
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