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MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

CÂMARA MUNICIPAL 
N.I.P.C 506 149 811 

----------------------- 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
e Defesa da Floresta 

 

CAMPANHA FLORESTA SEGURA 2021 | AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO NO CONCELHO DE MONTALEGRE 

 

 

O Concelho de Montalegre vai receber a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de março, 

várias ações de sensibilização, no âmbito da Campanha Floresta Segura 2021. 

As iniciativas, levadas a cabo pelo Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de 

Proteção Ambiental, com o apoio da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da 

Guarda Nacional Republicana (GNR), têm como objetivos aconselhar as populações acerca dos 

critérios de gestão de combustível junto das habitações e aglomerados populacionais, bem 

como as normas e procedimentos para a realização de queimas e queimadas. 

Estas ações vão contribuir para a limpeza adequada das faixas de gestão combustível, 

evitando-se situações de risco em caso de incêndio e prevenir outros tipos de 
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comportamentos que coloquem em causa a defesa da floresta e a salvaguarda e proteção de 

pessoas e bens. 

Nesse sentido, informa-se a população que os militares da GNR vão percorrer o Concelho, 

entre os dias 2 de março e 19 de março, para esclarecer os munícipes e também identificar 

áreas suscetíveis de intervenção. 

Recorde-se que os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer 

título, detenham terrenos confinantes a edificações têm até dia 15 de março para proceder à 

limpeza das suas propriedades, no âmbito do regime excecional das redes de faixas de gestão 

de combustível preconizado no Orçamento de Estado para 2021, sendo que o incumprimento 

da lei implica um processo de contraordenação, punível com multas que vão até 10.000 euros, 

no caso de pessoa singular, e até 120.000 euros, no caso de pessoas coletivas. 

Mais se informa que caso o munícipe tenha alguma dúvida ou esclarecimento adicional entre 

em contacto com o Gabinete Técnico Florestal do Município, Eng.º José Bento Caselas Dias, 

através do e-mail, josedias@cm-montalegre.pt ou telefone: 276 510 200 ou extensão 311. 

Calendarização das ações no Concelho de Montalegre 

 

02 de março de 2021  

- União F. Montalegre e Padroso   

- União F. Meixedo e Padornelos 

03 e 04 de março de 2021  

- União F. Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe 

- União F. Sezelhe e Covelães 

- Freguesia de Tourém 

- Freguesia de Pitões das Júnias 

05 e 06 de março de 2021  

- Freguesia de Outeiro 

- Freguesia de Cabril 

- Freguesia de Covelo do Gerês 

- Freguesia de Ferral 
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07de março de 2021  

- União F. Paradela, Contim e Fiães 

- União F. Viade de Baixo e Fervidelas 

- Freguesia de Negrões 

08 de março de 2021  

- Freguesia de Sarraquinhos 

- Freguesia de Cervos 

- Freguesia de Chã 

- Freguesia de Morgade  

09 de março de 2021  

- Freguesia de Gralhas 

- Freguesia de Santo André 

- Freguesia de Solveira 

- União F. Vilar de Perdizes e Meixide 

17 e 19 de março de 2021  

- Freguesia de Salto 

- União F. Venda Nova e Pondras 

- Freguesia de Reigoso 

- Freguesia de Vila da Ponte 

 
 

Montalegre, 19 de fevereiro de 2021 
 
 

À consideração superior, 
 
 
 

O Técnico superior, 
 
 

__________________ 
José Bento Caselas Dias 


