
 

 

 

EDITAL Nº 32 / 2018 

Operações de Estabilização Após Incêndio –  

Aviso aos Proprietários de Terrenos Percorridos por Incêndios  

 
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

torna público que, na sequência do Edital n.º 11/2018, de 4 de abril, irão ser iniciados os 

trabalhos de restabelecimento da floresta afetada pelos incêndios de outubro de 2017, 

com o período de execução previsto, entre novembro de 2018 até abril de 2019.  

O Município de Vila Nova de Poiares relembra a todos os proprietários, possuidores de 

terrenos, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título detenham terrenos confinantes 

com os locais, que os trabalhos a executar se inserem no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Rural (PDR2020) e do qual fazem parte as seguintes intervenções: 

- Recuperação das faixas de gestão de combustível associadas aos aglomerados 

populacionais, rede viária e pontos de água, através do corte e remoção das árvores 

queimadas; 

- Corte e remoção de árvores e arbustos queimados na linha de água, que provocam a 

obstrução e a dificuldade de escoamento das águas ao longo do leito (numa faixa de 10m); 

- Instalação de plantas indígenas (amieiros, bétulas e freixos), nas margens das linhas de 

água, através de operações manuais; 

- Substituição de sinalização danificada, de caça e pesca e de informação florestal. 

Informação mais detalhada sobre os locais de intervenção poderá ser obtida junto dos 

serviços de Recursos Florestais e de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares, através do número de telefone 239 420 850/968 772 952. 

Pede-se a colaboração de todos os proprietários, possuidores de terrenos, usufrutuários 

ou entidades que, a qualquer título detenham terrenos confinantes com os locais a intervir 

para eventuais condicionantes à livre circulação e salvaguarda dos trabalhos a realizar. 

Para constar e devidos efeitos se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos locais públicos habituais, bem como no sítio de internet http://www.cm-

vilanovadepoiares.pt/  

 

Vila Nova de Poiares, 14 de novembro de 2018 

O Presidente da Câmara Municipal 
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