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Aviso n.' 512020

Retifìcação

Medidq 8 - Inveslimenlos no desenvolvimenlo dos zonos floreslois e no
melhorio do viobilidode dos floreslos

Submedido 8.3 - Apoio à prevençõo do florestq conlro incêndios
florestois, colóslrofes nolurqis e oconlecimentos cotoslróficos

Porlorio n." 177 /2Ol ó, de 5 de moio, no redoçõo otuol

Atrovés do oviso n.o 5/2020 procedeu-se ò oberturo do período de
opresentoçÕo de projetos de invesïimento ò Submedido 8.3 - Apoio ò
prevençÕo do floresto contro incêndios florestois, cotóstrofes noturois e
ocontecimentos cotostróficos, do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o
RegiÕo Auïónomo do Modeiro - PRODERAM 2020.

ConsÌoïodo o elevodo número de condìdoturos rececionodos no ômbito do
presente oviso e o importôncio do submedido poro reforçor o funçÕo do
floresto, no que concerne o defeso do ombienie, oo controlo do erosÕo e ò
monutençÕo e melhorio do poisogem, implementor, melhoror ou odequor o
rede de infroestruturos dos espoços florestois, em conformidode com os

ocessibilidodes necessórios òs medidos de proteçõo do floresto contro
incêndios, promover o opoio o oções e investimentos em espoços florestois com
visto ò prevençÕo de incêndìos e de outros siiuoções de emergêncio, visondo
em porticulor o reduçÕo do risco de igniçõo e de progressõo e o oplicoçõo de
técnicos de silviculturo preventivo, bem como melhoror e conlribuir poro o
esiobilidode do floresto e o suo resiliêncio oos ogentes obióticos e bióticos
nocivos, e por formo o gorontir o oprovoçõo do toïolidode dos condidoturos
que cumprom com os critérios de elegibilidqde e cujo pontuoçõo nos critérios
de seleçõo goronto o suo oprovoçõo.

Assim, determìno-se que o dotoçõo orçomentol previsto poro o presente oviso
sejo reforçodo em 400.000,00€ (FEADER), o que se troduz numo dotoçõo
orçomentql totol poro o oviso 5/2020 de I .400.000,00€ de contribuiçÕo FEADER.

Funchol, 5 de moio de 2021
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Morco Antonio de Souso Gonçolves
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