
Para mais informações contacte o Gabinete Técnico Florestal do Município de Anadia – 231 510 730.

O Governo prolongou o prazo para a limpeza de 

terrenos. Proprietários e outros produtores 

florestais são obrigados a realizar trabalhos de 

gestão de combustível até ao dia 15 de maio.

O incumprimento desta medida legal de defesa 

da floresta contra incêndios constitui 

contraordenação, punível com coima que pode 

chegar aos 10 mil euros, no caso de pessoa 

singular, e aos 120 mil euros, para pessoas 

coletivas.

REMOÇÃO DE SOBRANTES DE EXPLORAÇÃO 

LIMPEZA DE  TERRENOS É OBRIGATÓRIA  ATÉ 15 DE MAIO 

Tendo em vista a prevenção e o controlo de incêndios 

florestais e a defesa da floresta, de pessoas e de bens, o 

Município de Anadia apela a todos os proprietários e 

produtores florestais para procederem à remoção de 

sobrantes de exploração (lenha e outro material vegetal 

resultante de atividades agroflorestais) das redes de 

defesa da floresta contra incêndios.

A manutenção de sobrantes de exploração nas redes 

constitui uma infração.



CUIDADOS A TER EM CASO DE AVISTAMENTO DE NINHOS DE VESPA ASIÁTICA

(Vespa velutina)

A vespa asiática é uma espécie carnívora não-indígena, predadora da abelha, que 
representa perigo para a produção agrícola, a apicultura e o ambiente. No concelho de 
Anadia, a inativação de ninhos de vespa asiática é feita exclusivamente por uma equipa 
especializada da Câmara Municipal de Anadia. Após a intervenção em cada ninho é 
colocada uma fita para sinalização da ocorrência.

A deteção de ninhos desta espécie deve ser comunicada a uma das seguintes entidades:
    - Câmara Municipal de Anadia – 231 510 730 (de segunda a sexta-feira, das 8h30 às      

12h30 e das 14h às 17h);
      -  Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia – 231 512 122;
      - GNR de Anadia – 231 512 341;
      - juntas de freguesia do concelho.
A população não deve mexer nos ninhos e, de forma alguma, tentar inativá-los por meios 
próprios.

 Vespa asiática Vespa europeia

Não confunda a vespa europeia (Vespa crabro), 
espécie nativa do território português, com a 
vespa asiática (Vespa velutina).

A vespa asiática constrói ninhos de várias 
dimensões, redondos e ovais, preferencial-
mente em locais altos e isolados. 


