GTF

O Gabinete Técnico Florestal (GTF) foi criado em Fevereiro de 2005 no âmbito da Comissão
Municipal de Defesa da FlorestaÂÂÂ (CMDF). Este Gabinete conta com uma técnica florestal
e tem como principal objectivo centralizar as atribuições da Comissão Municipal de defesa da
Floresta (CMDF), ao nível Municipal, traduzidas em acções de defesa da floresta.
Pretende-se assim alcançar o objectivo através da concretização de tarefas de planeamento,
operacionalidade, gestão, controlo e administração, de modo a tornar mais eficaz o combate
aos incêndios florestais no concelho de Castro Daire.
ACTIVIDADES:
- Elaboração e posterior Actualização do Plano de Defesa da Floresta;
- Participação nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços rurais do município
- Acompanhamento dos Programas de Acção previstos no Plano de Defesa da Floresta;
Centralização da informação relativa aos Incêndios Florestais (Áreas ardidas, pontos de início e
causas de incêndios)
- Relacionamento com as entidades, públicas e privadas, de Defesa da Floresta
nomeadamente Estado, municípios, associações de produtores;
- Promoção do cumprimento do estabelecido no Dec.-Lei nº 124/2006;
- Acompanhamento e Divulgação do Índice Diário de Risco de Incêndio Florestal;
- Coadjuvação do Presidente da CMDF e da CMOEPC em reuniões e em situações de
emergência, quando relacionadas com incêndios florestais e designadamente na gestão dos
meios municipais associados a DFCI e a combate a incêndios florestais;
- Supervisão e controlo de qualidade das obras municipais sub-contratadas no âmbito de
DFCI;
- Elaboração de Informações Mensais dos Incêndios registados no município;
- Elaboração de Informações Especiais sobre Grandes Incêndios (> 100 ha) ocorridos no
concelho;
- Construção e Gestão de SIG’s de DFCI;
- Emissão de Propostas e de Pareceres no âmbito das medidas e acções de DFCI.

C
ONTACTOS:
Responsável : Eng.ª Florbela Silva
Telefone: 232 382 214
Fax: 232 382 923
E-mail: gtf@cm-castrodaire.pt
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Gabinete financiado por:
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