
Alfena
• Rua da Ferraria 
• Nacional 318
• Rua Nossa Sra. do Amparo
• Rua de Cabeda 

Campo
• Rua Central da Fervença 
• Rua das Póvoas
• Rua da Moirama

Sobrado
• Rua de Campelo
• Rua Brito Capelo
• Rua Chão da Vinha
• Rua S. João de Sobrado 
• N209 (Balsa)

Valongo 
• Estradão de Couce
• Rua Padre Santos Loureiro
• Rua São Sabino
• Rua D. Pedro IV 

*
assinalados no mapa, serão também intervencionados atendendo 
ao seu cariz prioritário.

www.cm-valongo.pt
facebook.com/municipio.valongo
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aviso

vias a intervencionar:

minicípio de valongo

O Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios prevê uma série de medidas a executar todos os anos, 
tais como a execução de Faixas de Gestão de Combustível, mais precisamente as da Rede Viária que 
confinam com Espaços Florestais, previamente definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios.
Os trabalhos compreendem a limpeza de mato, desramação de árvores, seleção de varas e, 
eventualmente, abate de árvores com valor comercial.
Neste contexto, a Câmara Municipal de Valongo contratou serviços que levarão a cabo as ações acima 
descritas, nas estradas municipais assinaladas.
Por esse motivo solicitamos a melhor colaboração de todos os munícipes em geral e dos detentores 
de terrenos em particular, não só facilitando e acompanhando a execução dos trabalhos que a Firma 
ECOREDE realiza, mas também, procedendo à remoção imediata dos materiais resultantes. Para esse feito 
devem contactar previamente os Serviços Municipais de Proteção Civil e Proteção da Floresta, através 
dos seguintes números:
Telefones: 800 202 099 / 220 179 216 / 939 030 398
Endereço eletrónico: proteccaocivil@cm-valongo.pt
Caso estes materiais não sejam imediatamente recolhidos pelos seus detentores, serão removidos pela 
Firma que executa os trabalhos.
Mais se informa que serão acionados os mecanismos legalmente previstos em caso de haver impedimento 
à realização dos trabalhos. 

Gestão de Combustível em 
faixas confinantes com

a rede viária municipal


