
 

 

 

 

EDITAL | Faixa de Gestão de Combustível – Rede viária florestal 

 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, a Junta de Freguesia 

da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira informa que irá, brevemente, 

providenciar a gestão de combustível no espaço florestal.  

Posto isto, informamos que a Junta de Freguesia irá proceder aos seguintes trabalhos: 

1. À gestão de combustível florestal numa faixa lateral de terreno confinante com a rede 

viária municipal numa largura não inferior a 10 metros, contada a partir da berma; 

2. No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 10 

metros nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo estar desramadas em 

50% da sua altura até que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual a desramação 

deve alcançar no mínimo 4 metros acima do solo; 

3. No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 

metros nas restantes espécies, devendo estar desramadas em 50% da sua altura até que 

esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 

metros acima do solo. 

4. Informamos que os proprietários de terrenos confinantes com as vias assinaladas no 

mapa que poderão proceder à gestão de combustíveis, conforme indicações acima 

mencionadas e retirando os materiais sobrantes. Caso essa situação não se verifique 

aquando da intervenção por parte da autarquia, esta procederá à referida limpeza em 

conformidade com o disposto na lei.  

Informamos ainda que serão divulgadas, atempadamente, nos locais de estilo e nos locais do 

respetivo trabalho, as datas para a realização de cada intervenção.  

Monte Redondo, 29 de março de 2022 

 

A Presidente da Junta de Freguesia 

Céline Moreira Gaspar 
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Arruamento  Lugar Arruamento Lugar 

Rua do Cabeço Aroeira Rua Principal Lavegadas 

Rua Cova da Rainha Carreira Rua Principal Matos 

Rua dos Marques Casal Novo Rua da Bajouca Monte Redondo 

Rua Principal Casal Novo Rua Estrada das Lavegadas Monte Redondo e Matos 

Rua Principal Cavadas Rua da Pedreira Montijos 

Rua das Canas Cavadas e Fonte Cova Rua Estrada de Fonte Cova Paúl e Fonte Cova 

Rua do Brejo Fonte Cova Rua Principal Pinheiro 

Rua Principal Fonte Cova Rua do Brejinho Pinheiro 

Rua do Sobreirinho Fonte Cova Rua Principal Porto Longo 

Rua da Quinta Graveto e Lavegadas Rua da Fonte Ribeira da Bajouca 

Rua Principal Grou Rua Professora Luzia Duarte Rola Sismaria 

Rua Principal Lage Rua José Duarte Rolo / Rua Central Sismaria e Aroeira 

 


