EDITAL
Consulta Pública
do Plano de Gestão Florestal da
ZIF de Almeirim e Alpiarça
A ACHAR – Associação dos Agricultores de Charneca, Entidade Gestora da Zona de
Intervenção Florestal de Almeirim e Alpiarça, faz saber o seguinte:
Em cumprimento do nº 1 e 2, do Artigo n.º20 do Decreto-Lei nº 16/2009 de 14 de Janeiro,
informa que se encontra submetido a apresentação pública entre 13 de Janeiro e 2

de Fevereiro de 2011, o Plano de Gestão Florestal (PGF) da Zona de Intervenção
Florestal da Almeirim e Alpiarça.
A Zona de Intervenção Florestal de Almeirim e Alpiarça, foi criada pelo Despacho n.º
11137/2009 de 5 de Dezembro, engloba vários prédios rústicos das freguesias de Almeirim,
Fazendas de Almeirim, Raposa, do município de Almeirim, e vários prédios rústicos da
freguesia de Alpiarça, município de Alpiarça, e também das freguesias de Muge e Granho,
município de Salvaterra de Magos, todos os municípios pertencentes ao distrito de Santarém.
Abrange uma área total de 27.369 hectares.
A área de intervenção encontra-se inserida no Plano Regional de Ordenamento Florestal do
Ribatejo, na sub-região homogénea da Charneca onde tem como principais objectivos, a
produção florestal, silvo-pastorícia, caça e pesca, protecção, conservação de habitats, de
espécies da fauna e da flora e de geomonumentos, e na sub-região da Lezíria onde os
principais objectivos são a protecção, Recreio, enquadramento e estética da paisagem,
Conservação de habitats, de espécies de fauna e de flora e de geomonumentos e ainda Silvo
pastorícia, caça e pesca, com especial destaque para a caça e pesca em águas interiores
O PGF poderá ser consultado na Sede da ACHAR – Associação de Agricultores de Charneca,
entidade gestora da referida ZIF, na Rua Direita de S. Pedro n.º 152, 2140-098 Chamusca.
Para expor as suas sugestões ou observações poderá dirigir-se à Sede da ACHAR, ou enviar,
por escrito.

A Entidade Gestora,
Associação dos Agricultores de Charneca
Rua Direita de S. Pedro, n.º 152
2140-098 Chamusca

Chamusca, 11 de Janeiro de 2011

