
 
     

Município de Mação  

ANÚNCIO/EDITAL 4/2015 

PDR2020 – Operação 8.1.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos  

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAÇÃO, PENHASCOSO E ABOBOREIRA; FREGUESIA DE AMÊNDOA,            
FREGUESIA DE ENVENDOS, FREGUESIA DE ORTIGA E FREGUESIA DE CARDIGOS 

De acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, ao abrigo do DL 17/2009 de 14 de Janeiro e, de acordo com a Portaria n.º 

134/2015, de 18 de Maio, informam-se os proprietários dos terrenos em causa, que o Município de Mação apresentou um projeto ao PDR2020 – 

Operação 8.1.3 - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos, que tem como objetivo manter/construir a rede secundária de 

 Faixas de Gestão de Combustível de apoio à rede primária na gestão de combustíveis, numa largura de 30,00m (trinta metros). 

Os locais onde irão decorrer os trabalhos encontram-se identificados nos mapas em anexo e a manutenção destas infraestruturas 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 área total a intervir é de 295,37ha (duzentos e noventa e cinco vírgula trinta e sete hectares) e o investimento máximo do contrato é de 441.569,55€ 

(quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescido do valor da taxa legal de IVA em 

vigor. 

Os trabalhos incluem a eliminação do material vegetal combustível (limpeza de matos) e a redução de densidades do coberto arbóreo sempre que se 

justifique (desbaste de povoamentos). 

Prevê-se o início dos trabalhos em Maio de 2016, após a aprovação do projeto. 

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. 

 

Para quaisquer esclarecimentos deverá contactar: 

 

Município de Mação 
Gabinete Florestal e Protecção Civil Municipal 
Morada: Rua Padre António Pereira de Figueiredo  
              6120-750 Mação 
Email: gabinete.florestal@cm-macao.pt 
Telefone e Fax: 241 572 250 
Telemóveis: 964053536 / 962143376 

 
 

 

Município de Mação, 10 de Dezembro de 2015. 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

Vasco Mendonça Sequeira Estrela, Dr. 

 

 

ANEXO: Localização dos Trabalhos 

 


