Designação do projeto | Constituição da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios - Concelho de Penela

Código do projeto | PDR2020-8.1.3-FEADER-045820
Objetivo principal | Proteção e reabilitação de povoamentos florestais
Região de intervenção: NUTT II – Centro
Entidade beneficiária: Município de Penela
Data de aprovação: 30 de janeiro de 2019
Data de início | 30 de setembro de 2020
Data de conclusão | 16 de julho de 2023
Custo total elegível | 127.460,27 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER – 88.416,35€
Apoio financeiro Público Nacional | 22.104,10 €

Objetivos: Esta operação visa a instalação e manutenção de redes de defesa da floresta contra
incêndios (RDFCI) em que se pretende concretizar no território de Penela de forma coordenada, a
infraestruturação dos espaços rurais decorrente da estratégia de planeamento de defesa da floresta
contra incêndios. Esta candidatura integra as seguintes componentes:
I.

Redes de Faixas de Gestão de combustível:

a. Instalação de troços de rede primária de faixas de gestão de combustível
b. Manutenção de mosaicos de parcelas de gestão de combustível
c. Instalação de seções de rede secundária de faixas de gestão de combustível associadas a troços
de rede viária florestal fundamental de acesso à rede primária;
II.
III.

Construção de ponto de água
Manutenção de pontos de água integrados na Rede de Pontos de Água do Concelho de Penela.

As intervenções propostas nesta candidatura localizam-se nas Freguesias da Cumieira, Espinhal e
União de Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal e inserem-se no Plano de Ação que
integra o Caderno II do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios do Município de
Penela, aprovado pelo ICNF a 27 de janeiro de 2015, e dizem respeito a investimentos na prevenção da
floresta contra agentes abióticos, ao nível de intervenções com escala territorial relevante e em espaços
classificados de Alta e Muito Alta perigosidade de incêndio florestal.

