Designação do projeto | ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÓS INCÊNDIO – S. VICENTE DA BEIRA E LOURIÇAL DO
CAMPO
Código do Projeto | PDR2020-8.1.4-FEADER-042659
Objetivo principal | Promover a Adaptação às Alterações Climáticas e a Prevenção e Gestão de Riscos
Região de intervenção | Beira Baixa – Castelo Branco
Entidade beneficiária | Município de Castelo Branco

Data de aprovação | 28.02.2018
Data de início | 23.04.2018
Data de conclusão | 21.03.2022
Custo total elegível | 115.241,02 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER – 97.954,88 Euros
Apoio financeiro público nacional | 17.286,14 Euros

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos |
O projeto de investimento visa implementar as intervenções de emergência pós incêndio, na área ardida
correspondente às Freguesia de S. Vicente da Beira e Louriçal do Campo, no Concelho de Castelo Branco,
proveniente do incêndio que teve início nos Concelhos do Fundão e Castelo Branco, a qual apresenta uma extensão
total de incêndio de 6281,92 ha.
Pretende-se, assim, implementar um conjunto de medidas de estabilização, com carácter de urgência, que visem a
proteção dos recursos (solo e água), infraestruturas (rede viária) e das populações, minimizando os efeitos
negativos nos ecossistemas afetados, com base no princípio de restauração de áreas ardidas, intervindo sobre uma
área de 2084,25 ha.
Para minimizar e corrigir as consequências do incêndio, pretende-se executar um conjunto de intervenções
separadas por 3 rubricas:
➢ Recuperação das infraestruturas afetadas, atuando na recuperação de troços de rede primária e secundária
de FGC com a limpeza dos 100 metros adjacentes aos aglomerados populacionais e na
recuperação/substituição de sinalização danificada de caça e pesca e informação florestal;
➢ Controlo da erosão, tratamento e proteção das encostas com o corte e processamento de resíduos
orgânicos/florestais; Instalação de Barreiras de resíduos florestais, troncos e outros;
➢ Prevenção da contaminação e assoreamento e recuperação de linhas de água, atuando sobre a
regularização das linhas de água e pequenas obras de correção torrencial.

