
 

 

Designação do projeto: Prevenção da Floresta Contra Incêndios no Concelho de Alcoutim  

Código do projeto: PDR2020-8.1.3-FEADER-045775  

Objetivos principais:  

O projeto visa criar condições para a proteção do nosso território contra a calamidade dos 

incêndios florestais, através criação de faixas de rede primária. As ações previstas para a 

operação são o controlo de vegetação espontânea, podas, desramações e redução de 

densidade (seleção de varas), que tem como principal objetivo a gestão de combustível, 

visando o aumento da resiliência do território aos incêndios, nomeadamente junto à estrada 

Nacional 124 (EN 124). 

Região de intervenção: Portugal Continental  

Entidades beneficiárias: Município de Alcoutim. 

Data de aprovação: 25/09/2019  

Data de início: 22/03/2018  

Data de conclusão: 12/10/2021  

Custo total elegível: 136.411,48€  

Apoio financeiro da União Europeia: 122.770,33€  

Apoio financeiro público nacional (Beneficiário): 13.641,15€  

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

A gestão dos combustíveis existentes nos espaços rurais é realizada através de faixas e de 

parcelas de gestão de combustível, situadas em locais estratégicos para combate a incêndios 

florestais, onde se procede à remoção total ou parcial da biomassa existente. 

A rede primária de gestão de combustível será composta por faixas que visem o 

estabelecimento, em locais estratégicos, na EN 124, de condições favoráveis ao combate a 

grandes incêndios florestais. As referidas faixas possuem uma largura não inferior a 125,00 m, 

centradas em torno da EN 124, ocupando na sua totalidade uma área de 223,755ha, tendo 

início junto ao cruzamento da EN 124 e caminho municipal de acesso a Tacões (CM de acesso 

a Tacões) e o término junto à aldeia de Martim Longo. 

 



A rede secundária de gestão de combustível, será executada em torno da EN 124, numa faixa 

lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10,00 m. Os trabalhos decorreram 

entre o cruzamento das quatro estradas e o cruzamento da EN 124 e CM de acesso a Tacões, 

bem como entre a aldeia de Martim Longo e o cruzamento da EN – 124 e EM de acesso a 

Diogo Dias, Pessegueiro. 

As operações previstas para este projeto são o controlo da vegetação espontânea, podas, 

desramações e redução de densidades (seleção de varas), que tem como principal objetivo a 

gestão de combustível, visando o aumento da resiliência do território aos incêndios. 

O objetivo das atividades prevista na operação visam reduzir a continuidade horizontal e 

vertical da carga combustível, de forma a diminuir os riscos de ignição e propagação de 

incêndios, bem como criar um ponto de água estratégico para abastimento dos meios de 

combate a incêndios florestais. 

 


