ãB

indutora

I ERMOACULUMADORES
E ESQTJENTADORES

291 712 560 I www.indutora.pt

Lotaria Clássica

Fntr
rnÍti

cmrsrzo/zozo

ilÉú Fnrf,nn

IilUE

tafltft

rpüs

mrnfrff

28888
3..Fffi 57897

ZoFúr5

ttr

eúrcao,dnolicras.pl

19.05.20

O nvBTENTE

onal intensifica
Es.tão em

especies indígenas da Região. "A
limpeza dos terenos é um trabalho
Ere tem de ser realizado inintemrptamente, de forr.na continuada todosbs anos", diz Susapa Prada re'
corüecendq igualmente, o esfurço
dos proprietários dos terrenos privados'qtre, atrarres de meiú próprios ou de apoios comunitárioq nomeadamente atraves do PRODE-

fluso

inrcrvençqs de
limpezaem mais
de Z30hwtarcs
emlanas zonas

RAI\[ têm contríbuído para aprÈ
venção dos incêndios. í'Assistimos
comgrande satisfação ao empenho
dos proprietários na limpeza de ter-

ANALUÍSACORREIA
aconeia@dnoticias.pt

renos durante o período de qraren-

tent',dissea*"T**

Apesardasuspensão de algrurs serüços, em fi rnção da situação pandê
mica Covid-l9, o Governo Regional,
atraves da Secretaria Regional de
Anrbiente e alterações Climáticas
(SRAAC),-mante've e até intensificou as acções delimpezaemvirias
zonas da lvladeira Actualmente, esülo err curso intervenções de limpe-.
za ern meis de 23O hectares com vista à redução do risco de incêndio.

Paul da Serr+ Camintro dos Pre.
tos e Serras de São Roque são, para
já, algunâs das zonas onde decor-

rerrtrabalhos de limpezasobretudo
no que diz respeito a plantas invasorìas como os eucaliptos e as acácias

bemcomo acarquejae agiesta. Es-

úo desenvolüdas e mo'
nitorizadas pelo Instituto de Florestas acções

tas e Conservação da Natureza
(IFCÌ$ que tencionarealizar mais
uma candidatr:ra aô PRODERAM hograma de Desenvolvimento Rural daRegião Autonoma da Madeim, paraque esainterrrenção incida
emmais45hectares
À acções de limpeza realizadas
pelo G'overno Regional so[tam-se

Hdemêbrd[frdêfilq€l

Alinpeza

flor',estal que vem sendo

realizada pelo Ciovemo negional,
âcrresce-sê o trúalho de arborização.Desde 2O1Z 539mil árvores fu.
ram plantadas nas seras da Rqião e
ahru de mamrtençãq nomeadamen-

teaoníveldarega
lmagem do f,mtado da Erpcnlrçl, cm São Roque, ondccctãoa decorrcr er
vrárias interyenções de privados que

fogos flonestais, prote'

têm iguahnente procedido à limpe-.
zados seus ter:renos, acções que re.
vestem partinrlar relevânci4 sobre-

gendo desta maneira a

hrdo com aaproximação doVerãq
contibuiúdo desta forma para um

redução da rárea ardida
que se tem vindo a ob-

menor risco de incêndio.
e secretâria regional do Ambiente, Recusos Naturais e Alterações
Clirnâticas, SusanaPrada, leÍúra ao
OfÁnrO que os projectos de limpeza são condnuos e visam essencialmente'lmanter e recuperar o coberto vegetal característico dá nossa

serrrar, de ano para anoo.

lüí
do terleno para o

Regãq ao mesmo tempo que
uma preparação
torn:u'maisresistente àerosãoe

aos

Susana Pradalemhra

llmpca.

Árce totalardlda na

tedclra

população. Provadaeficrícia deste trabalho é a

azro

Íí

gwefnante, estetipo de
iniciativas tem lugar
durante todo o ano e,
muitas vezes, para
hrâ

as

limpe-.

nossabiodiversidade, mas acima de
da carga
crmbustível e a manutenção de caminhos e acessos de intervenção aosfogos" conclui a secretária
Refira-se ainda que, além dos vrârios trabalhos que decorrem de momeu@ o IFCN tem em frse de pro.
cedimento já vrários projectos çre
a

o
<o

Segundo recorda a

além da limpeza.
tambem a reflorestação crite-

çre

têm muitos impactos além do aspeco visual "eo eliminarmos as pla*
tas imrasoras como a acáci4 acarqueja e a giest4 não so estamos aproteger
zas

17e A,

r
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tudq a garantir a diminuição

'

incluem

a

recrrperação paisagística

de algumas zonag instalação

dere'

des hídricas e aaquisição de equipa-

rios4 predomi-

mentos de apoio à gtstão florestal

nantemente com

para prevenção de incêndios.
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RESTATITES MODETOS
DE BASES E CABECEIRAS
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