AVISO
Nos espaços florestais, definidos pelos planos municipais, é obrigatória a gestão do
combustível a efectuar pela entidade responsável, no que se refere às linhas de
distribuição de energia eléctrica em Alta e Média, conforme disposto nas alíneas c) e d)
do n.º1 do art. 15° do decreto lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, com as alterações
produzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro, o qual estabelece o Sistema
de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Face ao exposto e a fim de desempenhar as responsabilidades legalmente atribuídas a
esta empresa (EDP-Distribuição), vem a Floresta Bem Cuidada, Projectos Florestais,
Lda., empresa adjudicatária para estes serviços, solicitar a V.Exa que proceda ao aviso
dos proprietários de terrenos atravessados por Linha Aéreas de Transporte de Energia
Électrica da realização de trabahos de faixas de proteccção das mesmas.
Assim as Linhas Elétricas alvo de intervenção, serão:
-Ranha-Vermoil;
-Ranha-Pombal;
-Ranha-Foz Coa;
-Ranha-Zona Industrial;

-Ranha-Leiria;
-Ranha-Guia;
-Ranha-Bidoeira.

1-O objectivo é a criação de descontinuidade vertical de forma a reduzir a carga combustivel
existente, reduzindo o risco incêndio;
2-Os trabalhos a executar incluem:
-Desramação, decotes e abate de árvores, de modo, a garantir a distância minima da
vegetação aos condutores eléctricos de 4 metros;
3-Os proprietários e outros produtores florestais são obrigados a facultar os necessários
acessos às entidades pelos trabalhos de gestão de combustível (n.º13, artigo 15º, do DecretoLei n.º124/2006, de 28 Junho)
4-Qualquer proprietário ou produtor florestal abrangido por esta acção que necessite de mais
esclarecimentos, pode obtê-los através dos seguintes contatos:

Floresta Bem Cuidada, Lda
Técnico responsável (Eng.º Paulo Brites)

271 237 630
962 645 537

Guarda, 08 de Julho de 2013
O Responsável

Sede: Rua do Pina, 88, 1º, Dtº
6300-847 – Guarda
Escritório: Av. da Igreja, 14, R/c, Dtº
6300-399 - Guarda

+351 271 237 630

+351 271 237 630

www.florestabemcuidada.com
florestabemcuidada@sapo.pt

