
 
 

 

 

 

 

 

 

 GTF/teresa.neves 

  

 

Departamento de Proteção Civil, Segurança e Fiscalização 

EDITAL 

 

Marco André Martins, Presidente da Camara Municipal de Gondomar e Presidente da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, faz saber a todos os 

proprietários de prédios rústicos no município de Gondomar, que, no uso da obrigação que 

lhe é conferida pela alínea a) do nº 1 do artigo 15º conjugado com o nº 2 do artigo 3º B do 

Decreto Lei 124/2006 de 28 de junho, com a redação atual, no âmbito da prevenção e 

proteção da Floresta, e de acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, vão ser promovidos trabalhos de gestão de combustível na faixa lateral de 

terreno confinante com as estradas municipais abaixo descriminadas: 

 

Rua da Bicha, Medas 

� Vão ser promovidos trabalhos de limpeza de vegetação rasteira e arbustiva e 

destroçamento de cepas de eucalipto, nos primeiros 5 metros. 

Rua Portela Varziela, Medas 

� Vão ser promovidos trabalhos de limpeza de vegetação rasteira e arbustiva e 

destroçamento de cepas de eucalipto, nos primeiros 5 metros. 

Rua de Canas, Medas 

� Vão ser promovidos trabalhos de limpeza de vegetação rasteira e arbustiva e 

destroçamento de cepas de eucalipto, nos primeiros 5 metros. 

Rua da Louseira, Covelo 

� Vão ser promovidos trabalhos de limpeza de vegetação rasteira e arbustiva e 

destroçamento de cepas de eucalipto, nos primeiros 5 metros. 

Caminho público Florestal 67, Serra das Flores 

� Vão ser promovidos trabalhos de limpeza de vegetação rasteira e arbustiva nos 

primeiros 10 metros e corte de eucaliptos e acácias e destroçamento de cepas, 

nos primeiros 5 metros. 
 

Informa-se que os trabalhos referidos são da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Gondomar e serão executados pela empresa ECOREDE – Engenharia e Serviços, SA. 

Para qualquer esclarecimento deve consultar o Gabinete Técnico Florestal Municipal.  

A cartografia de localização dos trabalhos é anexa a este edital.  
 

Data de Publicação: 16 de Junho de 2021 

 

O Diretor de Departamento 

Proteção Civil, Segurança e Fiscalização 

  

 

(Dr. Artur Teixeira) 
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Departamento de Proteção Civil, Segurança e Fiscalização 

ANEXO 
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