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EDITAL Nº 11/2022 

CONDOMÍNIO DE ALDEIA – TARRASTAL 

 

NUNO MIGUEL MARTINS BANDEIRA, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Góis, torna público 

que, no âmbito da candidatura “Condomínio de aldeias — Programa de apoio às aldeias locali-

zadas em territórios de floresta” ao - Fundo Ambiental – publicitada em Diário da Républica 

pelo Aviso n.º 10673/2021, na qualidade de Entidade Promotora, informa todos os proprietá-

rios, arrendatários ou usufrutuários de prédios rústicos incluídos na área assinalada em carto-

grafia anexa, do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Implementação das intervenções necessárias para a prossecução dos objetivos do desenvolvi-

mento sustentável e da adaptação às alterações climáticas, nomeadamente: ------------------------ 

I. Beneficiação / Recuperação do Souto 

II. Reconversão dos espaços florestais – Instalação do Souto 

III. Controlo de espécies invasoras e espécies que rebentam de toiça 

As áreas objeto de intervenção correspondem à zona envolvente da aldeia do Tarrastal, defi-

nidas no Dec. Lei nº 82/2021 de 13 de outubro, na sua atual redação, bem como as áreas defi-

nidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Góis – 2019 - 2028. --------- 

O proprietário, seu representante ou administrador da propriedade, poderá acompanhar os 

trabalhos e deverá proceder à imediata remoção dos materiais resultantes das ações de gestão 

de combustível. Em caso de impossibilidade, os materiais serão deixados no local por 10 dias, 

após os quais, a Câmara Municipal procederá à recolha e respetivo encaminhamento para 

local depósito do material em local de utilização final. ------------------------------------------------------ 
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 

 

 

 

Para mais esclarecimentos poderão os proprietários contactar o Gabinete Técnico Florestal 

desta Câmara Municipal, através do contacto telefónico 235 770 110. --------------------------------- 

Na impossibilidade desta Câmara Municipal proceder às ações de gestão de combustível pre-

vistas, serão desencadeados os procedimentos legalmente previstos. ------------------------------

Para constar de lavrou este edital, o qual vai ser fixado nos locais públicos do costume. ---------- 

 

Paços do Concelho de Góis, 21 de janeiro de 2022 

 

O Vice-Presidente da Câmara 

 

 

 

(Nuno Miguel Martins Bandeira) 
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