
 

EDITAL 

Área Integrada de Gestão da Paisagem 

CARRIÇA 

Dr. Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, em cumprimento do disposto no n.º4 do artigo 14º do Decreto-

Lei n.º28-A/2020, de 26 de junho, na sua redação atual que lhe é conferida através da sua republicação pelo Decreto-Lei nº 16/2022 

de 14 de janeiro, que aprova o regime jurídico da reconversão da paisagem através de Programas de Reordenamento e Gestão da 

Paisagem (PRGP) e de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), informa os proprietários, arrendatários ou usufrutuários, 

de terrenos florestais ou agrícolas nas Freguesias de Folques, Benfeita e União das Freguesias de Coja e Barril de Alva, que foi 

constituída, sob proposta da Câmara Municipal de Arganil, pela publicação do Despacho n.º 7109-A/2021 a Área Integrada de 

Gestão da Paisagem (AIGP) Carriça, que abrange diversos prédios rústicos da freguesia de Folques, freguesia de Benfeita e 

da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva. 

As AIGP são dirigidas a contextos microterritoriais com escala adequada para uma gestão florestal ativa e racional e os trabalhos a 

desenvolver conduzirão à elaboração de operação(ões) integrada(s) de gestão da paisagem (OIGP), que definem no espaço e no 

tempo, as intervenções de transformação da paisagem de reconvenção de culturas e de valorização e revitalização territorial, bem 

como o modelo operativo, os recursos financeiros e o sistema de gestão e de monitorização a implementar. 

A AIGP Carriça insere-se numa situação de Área sem cadastro em vigor mas incluída em concelho aderente ao Balcão Único 

do Prédio (BUPi). 

Os trabalhos a desenvolver tem como objetivo a elaboração de cadastro na área da AIGP e a adesão dos proprietários e de outros 

titulares de direitos reais e decorrem até 27 de outubro de 2023 

Os trabalhos serão executados pela Câmara Municipal de Arganil, através de ações de sensibilização e mobilização dos 

proprietários, execução de cadastro assente no sistema de informação cadastral simplificada através do Balcão Único do Prédio 

(BUPi) e complementado com intervenção de Técnico de Cadastro Predial, na comprovação do cumprimento das Normas e 

Especificações Técnicas do Cadastro Predial, e com a organização e execução de um processo de Consulta Pública da Carta 

Cadastral resultante para resolução de conflitos, reclamações e validação das Representações Gráficas Georreferenciadas (RGG). 

Os Proprietários, demais titulares de direitos reais, bem como os arrendatários, de prédios rústicos e prédios mistos na área da 

AIGP, têm o direito de participar na elaboração e execução das OIGP e o dever de colaborar em todas as fases do procedimento, 

designadamente facultando as informações disponíveis necessárias, permitindo o acesso aos seus prédios e participando 

ativamente nas reuniões para as quais forem convocados. 

A constituição da AIGP Carriça é financiada pela União Europeia através do Fundo de Recuperação e Resiliência (PRR) 

Os interessados podem obter mais informações adicionais sobre o processo junto do Gabinete Técnico Florestal da Câmara 

Municipal de Arganil e através do endereço de correio eletrónico gtf@cm-arganil.pt. 

 

Arganil, 20 de junho de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Luis Paulo Costa (Dr.) 

mailto:gtf@cm-arganil.pt
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