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ANADIA TEM PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, por unanimidade, no passado dia 14 de fevereiro, em 

reunião extraordinária, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

O concelho de Anadia, com cerca de 216 km2, tem mais de metade da sua área ocupada com 

floresta, sendo esta relevante para a economia local e para o setor primário. Neste sentido, o Município 

de Anadia elaborou recentemente o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de terceira 

geração para o decénio 2019-2028.  

Este é constituído por dois cadernos técnicos onde é efetuado o diagnóstico do concelho de 

Anadia em matéria de defesa da floresta contra incêndios, seguindo-se a respetiva prescrição através de 

cinco eixos estratégicos, nomeadamente o aumento da resiliência do território aos incêndios rurais, a 

redução da incidência dos incêndios rurais, a melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

rurais, a recuperação e reabilitação dos ecossistemas, e a adoção de uma estrutura orgânica funcional e 

eficaz. 

A aprovação do documento passou por várias fases, respeitando o estipulado no artigo quarto 

do despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro. Tendo sido aprovado pela Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta (CMDF), em 6 de dezembro de 2018, mereceu depois parecer vinculativo positivo do ICNF - 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, sendo, em 18 de janeiro do corrente ano, 

submetido a consulta pública. Cumprida esta fase, foi elaborado o relatório de ponderação dos 

contributos, que foi entregue à CMDF para consolidação do plano, no passado dia 11 de fevereiro.  

Após a apresentação e aprovação do plano na reunião do executivo municipal no dia 14 do 

corrente, o documento segue agora para votação pela Assembleia Municipal, cuja sessão está agendada 

para o próximo dia 28 de fevereiro.  
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