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N.º de Registo 2087  Data 15/12/2022  Processo 2022/150.20.102/2  

Assunto: 

CONDOMÍNIO DE ALDEIA: PROGRAMA INTEGRADO 

DE APOIO ÀS ALDEIAS LOCALIZADAS EM 

TERRITÓRIOS DE FLORESTA - AVISO AOS 

PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS DE GALEGOS  

 

Luís António Abelho Sobreira Vitorino, Presidente da Câmara Municipal de Marvão 

informa, os proprietários/gestores de terrenos florestais localizados na cartografia anexa, que irão ser 

desencadeadas nesses terrenos, um conjunto integrado de ações -. ações de desmatação, podas 

desramações, beneficiação de espécies ripícolas, e ainda sementeira de prados e pastagens. 

Para alcançar este resultado e tratando-se dum território com importância estratégica para a defesa contra 

incêndios, mas que é retalhado pela propriedade privada de um grande número de proprietários que por 

razões socioeconómicas se foram afastando da sua gestão, o Município de Marvão, no âmbito de uma 

candidatura ao PRR (Investimento RE-C08-i01:”Transformação da Paisagem dos Territórios Vulneráveis” nº 

02/C08-i01/202212-i01.01/2022), tenciona executar as operações técnicas necessárias à intervenção 

baseando-se no recurso às ferramentas mecânicas e moto-manuais mais adequadas a cada local, 

identificado na cartografia anexa. 

Os titulares dos Prédios rústicos abrangidos pela operação ou seus representantes deverão entregar na 

sede do Município as respetivas autorizações para a realização das intervenções mencionadas, 

considerando-se essas autorizações dispensadas caso os referidos titulares não se identifiquem no prazo de 

60 dias a partir da data de publicação do edital. 

A consulta da cartografia das áreas em que se pretende intervir, bem como outros esclarecimentos sobre 

os trabalhos previstos, poderão ser solicitados na Sede da Município de Marvão. 

Morada: Largo de Santa Maria 7330-012 Marvão 

Telefone: 245 909 130         E-mail: gab.florestal@cm-marvao.pt 

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 

públicos do costume. 

 

Marvão, 15/12/2022  

 

O Presidente da Câmara 

 

 

 

Luís António Abelho Sobreira Vitorino 
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Projeto financiado pela União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 
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