FUNDO FLORESTAL PERMANENTE – DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS E AGENTES BIÓTICOS

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 11/0127/2018
ADITAMENTO
REALIZAÇÃO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL COM RECURSO A PASTORÍCIA - PREVENÇÃO DOS FOGOS
FLORESTAIS 2018/2019
(Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, alterada pela Portaria n.º 163/2015, de 2 de junho e Declaração de
Retificação n.º 25/2015 (DR 1.ª série N.º 111, de 9 de junho), Portaria n.º 42/2016, de 8 de março e Portaria 10A/2018, de 5 de janeiro)

O presente aditamento ao anúncio de procedimento concursal n.º 11/0127/2018, de
24/10/2018, visa proceder à alteração do seguinte:

1. No número 1 do ponto 2, onde se lê:
1. As ações de gestão de combustível com recurso a pastorícia devem incidir nas áreas de rede
primária e de rede secundária de faixas de gestão de combustível, bem como de áreas de
mosaicos de parcela de gestão de combustível, identificadas pelo ICNF, I.P. para
intervenção, e publicadas no seu sítio de internet com o nome de AREAS_PASTOREAMENTO.
Deve ler-se:

1. As ações de gestão de combustível com recurso a pastorícia devem incidir nas seguintes
áreas identificadas pelo ICNF, I.P. para intervenção, e publicadas no seu sítio de internet:
a)

Área de Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC)
Localizada em http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/cartografiadfci/ - ficheiro vetorial.
Nota: qualquer informação disponibilizada referente à RPFGC que não esteja no link
supra-referenciado não deverá ser considerada para efeitos do presente anúncio.

b)

Área de Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível e Mosaicos de Parcela de
Gestão de Combustível
Localizada
na
plataforma
dos
Planos
PMDFCI
https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp. Para consulta da
informação deve selecionar o concelho pretendido, carregar no link localizado na
coluna “Link Publico” e aceder à shapefile “FGC_DICO” localizada na diretoria
“Info_Geografica”. Para visualizar a informação sobre um mapa, deverá carregar no
link localizado na coluna “Ver FGC Mapa”.

ICNF, I.P., 25/10/2018
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