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CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO 

 
 

HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE CORTIÇA A EXTRAIR DA ÁRVORE – 

zona Vale Salgueiro e Tapada da Senhora 

 

 
 

Considerando que os povoamentos de sobreiros incluem alguns dos biótipos mais 

importantes ocorrentes em Portugal Continental em termos de conservação da natureza, 

desempenhando uma importante função na conservação do solo, na regularização do ciclo 

hidrológico e na qualidade da água, a proteção do sobreiro justifica-se largamente pela sua 

importância ambiental, mas também económica, sendo um recurso renovável de extrema 

importância económica, a nível nacional e a nível local. 

Considerando que a importância destes sistemas agroflorestais, produzidos e 

mantidos ao longo de gerações pelos agricultores, face à sua origem antrópica, só se 

poderão manter enquanto as atividades económicas que lhe estão na base, ou outras que 

as substituam, permitam e justifiquem a sua manutenção. 

Considerando o período temporal necessário para a extração da cortiça e de forma 

a salvaguardar a preservação e não danificação das árvores objeto da extração, ao abrigo 

do disposto no número 3, do artigo 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, solicito a: 

 

» Aprovação do Programa do Procedimento, constituinte da Hasta Pública n.º 

03/2022 – 2022/300.10.005/180, junto em anexo; 

» Aprovação do Caderno de Encargos, constituinte da Hasta Pública n.º 

03/2022 – 2022/300.10.005/180, junto em anexo; 

» A publicação e divulgação do procedimento em edital e no sítio oficial da 

Câmara Municipal de Gavião; 

 
Gavião, 13 de maio de 2022 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Gavião, 

 
 
 
 

(José Fernando da Silva Pio) 
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 

1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 

mailto:geral@cm-gaviao.pt
http://www.cm-gavio.pt/

		App AIRC
	2022-05-16T15:15:14+0100
	[Autenticação] José Fernando da Silva Pio




