
    
 
 

 

 

 

 

Ex.mos Senhores, 

Vimos por este meio solicitar a vossa colaboração no sentido de divulgarem atividades de aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos, após ter havido desmatação dessas áreas, junto à via-férrea da Linha do Norte, 

no âmbito de um contrato entre o Consórcio Somafel/Floresta Bem Cuidada e a Infraestruturas de Portugal, 

designado por “Realização da atividade de controlo de vegetação (dos 2 metros aos 10 metros) e 

desmatação no edificado na Rede Ferroviária Nacional” para o Lote 2. 

 As intervenções decorrerão de 13 a 17 de setembro de 2021, e estão enquadradas no âmbito das atividades 

de controlo da vegetação dos 2 aos 5 metros das vias-férreas dentro do Domínio Público Ferroviário. 

Assim sendo solicitamos a vossa ajuda para divulgar a possíveis produtores/criadores e apicultores que 

possam ter terrenos/animais/apiários junto à via-férrea da Linha do Norte. 

 Esta atividade irá ocorrer, caso as condições climatéricas o permitam, nos seguintes locais: 

▪ Concelho de Lisboa, freguesia do Parque das Nações; 

▪ Concelho de Loures, união de freguesias de Moscavide e Portela, união de freguesias de Sacavém e 

Prior Velho e união de freguesias de Santa Iria da Azoia, São João da Talha e Bobadela; 

▪ Concelho de Vila Franca de Xira, união de freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, união 

de freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, união de freguesias de Alhandra, São João dos 

Montes e Calhandriz e união de freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeira; 

▪ Concelho de Alenquer, união de freguesias do Carregado e Cadafais; 

▪ Concelho de Azambuja, freguesias de Vila Nova da Rainha e Azambuja; 

 

Os produtos fitofarmacêuticos que serão aplicados são: Touchdown premium e Garlon, sendo recomendado 

respeitar o intervalo de segurança destes produtos antes de aceder a estes locais tratados. 

Sem mais, subscrevemo-nos com os mais respeitosos cumprimentos. 

                                  

 

 

  

(Orlando dos Santos Faísca, Eng.º) 
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