
Designação Código do Projeto
Custo Total 

Elegível
Comparticipação Breve Descrição Obs.

Proteger Coura
POSEUR-02-1810-

FC-000084
269.000,55 € 228.650,47 €

A presente candidatura prevê a criação 

da FIC e FRC da Rede Primária, 

construção e adaptação de rede viária 

florestal de acesso a pontos de água de 

1.ª ordem ( Tapada da Giesta e Penedos 

Maiores, na freguesia de Cunha) e 

abertura de rede secundária de faixas de 

gestão de combustível associados a rede 

viária fundamental de acesso à Rede 

Primária. A intervenção localiza-se em 

doze freguesias/uniões de freguesias.

Eficiência na Gestão de 

Infraestruturas de Água| 

Paredes de Coura

POSEUR-03-2012-

FC-000082
227.205,60 € 193.124,76 €

Pretende-se através desta operação 

contratar serviços de recolha e 

levantamento cadastral que permitam ao 

Município de Paredes de Coura, 

conforme descrito na tipologia de 

investimento à obtenção de informação 

que permita uma gestão eficiente dos 

serviços, através da elaboração de 

cadastro das infraestruturas existentes 

dos sistemas em baixa que fundamente 

as intervenções a realizar, cofinanciadas 

ou não, designadamente associadas a 

perdas ou situações de deficiência, cujos 

termos de referência são definidos a 

nível nacional.

Proteger Coura - 2ª fase
POSEUR-02-1810-

FC-000084
269.000,55 € 228.650,47 €

As operações previstas nesta 

candidatura prendem-se com a 

instalação da Rede Primária da Faixa de 

Gestão de Combustíveis (FGC), 

concretamente na execução da Faixa de 

Redução de Combustível (FRC>120 

metros) complementar à Faixa de 

Interrupção de Combustível 

executada/em execução no âmbito da 

operação referente à 1ª fase (FIC: 25 

metros) e na Beneficiação da Rede Viária 

Florestal, incluindo a acessibilidade a 

ponto de água de 1ª ordem e à 

adapatação de rede existente aos 

critérios definidos no regulamento 

aprovado pelo Despacho n.º 5712/2014, 

de 16 de abril, publicado no DR, 2º série, 

n.º83, de 30 de abril de 2014. Salienta-se 

que este projeto visa a conslusão da 

instalação da Rede Primária, a qual 

também complementará e integrará com 

ações realizadas em concelhos vizinhos. 

A intervenção localiza-se em 8 

freguesias/uniões de freguesias.
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