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OBRAS DE REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS RIBEIRINHOS 

José Manuel Borges da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Nelas, TORNA POBUCO, que vão ser 

executadas Obras de Reabilitação e Requalificação dos Ecossistemas Ribeirinhos - Intervenções Urgentes de 

Regularização Fluvial nas áreas afetadas pelos Incêndios Florestais ocorridos em outubro de 2017, todos os 

proprietários de terrenos confinantes com as linhas de água marcadas na cartografia anexa, que abrange as 

Freguesias de Canas de Senhorim, Nelas Lapa do Lobo, Senhorim e União das Freguesias de Carvalhal Redondo 

e Aguieira, da necessidade da implementação de medidas de conservação e reabilitação, nomeadamente da 

limpeza e desobstrução de linhas de água para garantir as condições de escoamento dos caudais, intervenção 

esta que foi estabelecida no imbito do protocolo de colaboração celebrado entre a Agência Portuguesa do 

Ambiente e o Município de Nelas. 

Para uma consulta mais pormenorizada da cartografia das éreas de galerias ripícolas em que se pretende 

intervir, bem como outros esclarecimentos sobre os trabalhos previstos, deverão os interessados dirigir-se à 

sede do Município, no Serviço Municipal de Proteção Civil/Gabinete Técnico Florestal: 

Município de Nelas - Largo do Município - 3520-001 Nelas 
Telf: 232 941 300. E-mail: geral@cm-nelas.pt 

Ficam desta forma notificados, todos os titulares dos prédios nlsticos abrangidos pela operação, ou seus 

representantes, para entregar no Município, as respetivas autorizações para a realização das intervenções 

mencionadas, considerando-se essas autorizações dispensadas caso os referidos titulares não se identifiquem, 

no prazo de 1 O dias seguidos, a partir da data de publicação do edital. 

Para constar e para os devidos efeitos se publica o presente EDITAL e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares pllblicos do costume e no sítio da internet www.cm-nelas.pt 
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