
 

 

Designação do projeto | 8.1.4 Intervenções 

Código do projeto | PDR2020-8.1.4-FEADER

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover 

Região de intervenção | Freguesias de Coimbrão e União de Freguesias de Monte Real e Carvide

Entidade beneficiária | Município de Leiria

 

Data da aprovação | 28-02-2018 

Data de início | 15-03-2019 

Data de conclusão | 15-03-2022 

Custo total elegível | 79.178,76 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 67.301,95 

Apoio financeiro público nacional | 11.876,81

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

O objetivo da candidatura é restabelecer o potencial 

agentes abióticos através da estabilização de emergência.

A ação a implementar visa a recuperação de infraestruturas afetadas através da recuperação de troços de rede 

primária e secções de rede secundária de faixas de gestão de combustível, substituição de sinalização danificada de 

caça e pesca e substituição de sinalização danificada de informação florestal. A ação contempla o controlo da erosão, 

tratamento e proteção de encostas através da aquisição 

a instalação de barreiras de resíduos florestais, troncos e outros. A prevenção da contaminação e assoreamento e 

recuperação de linhas de água através da regularização do regime hidroló

diminuição da perda de biodiversidade através da instalação de abrigos e comedouros para a fauna selvagem.

A área de intervenção abrange cerca de 1391ha distribuído

e Carvide, 366ha. 

Intervenções de Estabilização de Emergência Pós Incêndios

FEADER-043479 

Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

reguesias de Coimbrão e União de Freguesias de Monte Real e Carvide

Município de Leiria 

67.301,95 euros 

11.876,81 euros 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O objetivo da candidatura é restabelecer o potencial florestal e infraestruturas de proteção danificadas por 

agentes abióticos através da estabilização de emergência. 

A ação a implementar visa a recuperação de infraestruturas afetadas através da recuperação de troços de rede 

ária de faixas de gestão de combustível, substituição de sinalização danificada de 

caça e pesca e substituição de sinalização danificada de informação florestal. A ação contempla o controlo da erosão, 

tratamento e proteção de encostas através da aquisição ou corte e processamento de resíduos orgânicos/florestai

instalação de barreiras de resíduos florestais, troncos e outros. A prevenção da contaminação e assoreamento e 

recuperação de linhas de água através da regularização do regime hidrológico das linhas de água. C

através da instalação de abrigos e comedouros para a fauna selvagem.

A área de intervenção abrange cerca de 1391ha distribuídos pelas freguesias de Coimbrão, 

 

ncêndios 

reguesias de Coimbrão e União de Freguesias de Monte Real e Carvide 

florestal e infraestruturas de proteção danificadas por 

A ação a implementar visa a recuperação de infraestruturas afetadas através da recuperação de troços de rede 

ária de faixas de gestão de combustível, substituição de sinalização danificada de 

caça e pesca e substituição de sinalização danificada de informação florestal. A ação contempla o controlo da erosão, 

ou corte e processamento de resíduos orgânicos/florestais e 

instalação de barreiras de resíduos florestais, troncos e outros. A prevenção da contaminação e assoreamento e 

nhas de água. Contempla ainda a 

através da instalação de abrigos e comedouros para a fauna selvagem. 

s pelas freguesias de Coimbrão, 1025ha e Monte Real 

 


