
Serviço Municipal de Proteção Civil e Defesa da Floresta

TRABALHOS DE CORTE DE ÁRVORES E LIMPEZAS DE MATOS

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS

1. AÇÕES DE GESTÃO DO COMBUSTÍVEL NAS FAIXAS DAS LINHAS DE ALTA E MÉDIA TENSÃO  

No cumprimento da legislação em vigor que estabelece as medidas e ações a desenvolver
no âmbito do sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios e do PMDFCI - Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, aprovado no Concelho de Barcelos, vai A
EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA S.A.,  realizar  ações de gestão de combustível  nas
faixas das linhas de alta tensão e média tensão, que estão inscritas no Plano Municipal
e que integram a rede secundária de faixas de gestão de combustível.

2. NATUREZA DOS TRABALHOS  

Estes  trabalhos  constam  de:  LIMPEZA  DE  MATOS,  DESRAMAÇÃO  DE  ÁRVORES  CUJOS
RAMOS ESTEJAM PRÓXIMO DOS CONDUTORES (LINHA ELÉTRICA) E CORTE DAS ÁRVORES
QUE ESTEJAM POR BAIXO DA LINHA

3. LARGURA DAS FAIXAS  

As faixas terão uma largura de 25 metros por baixo da linha elétrica de ALTA TENSÃO e de
15 metros por baixo da linha de Média Tensão.

4. ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS  

Os proprietários e/ou produtores florestais poderão acompanhar os trabalhos e deverão
proceder à retirada imediata dos materiais resultantes das ações de gestão.

5. REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PELOS PROPRIETÁRIOS  

Os proprietários que pretendam fazer a gestão dos combustíveis nos termos descritos no
número 3 devem dar essa informação para os seguintes contactos:

Contacto Empreiteiro Entidade responsável (EDP)
Telefone 271 813 324 253 020 654

E-mail geral@floponor.pt josemiguel.teixeira@edp.pt
6. RETIRADA DOS MATERIAIS RESULTANTES DAS AÇÕES DE GESTÃO  

Se os proprietários não fizerem a retirada imediata dos materiais resultantes das ações de
gestão promovidas pela EDP, serão os mesmos retirados e recolhidos para vazadouro da
empresa que realiza os trabalhos.

7. OBRIGAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS  

Os proprietários são obrigados a permitir os trabalhos de gestão dos combustíveis sob pena
de serem desencadeados os procedimentos previstos na Lei.
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