Dispositivo de Colaboração
Introdução
Com a colaboração Afocelca / Sapadores Estremadura pretende-se que de
forma organizada e no âmbito dos acordos transfronteiriços se possa facultar
informação, sobre a localização geográfica das propriedades do grupo
Portucel/Soporcel e Celbi bem como os meios materiais e humanos alocados
a esta região do território, no sentido de eventualmente virem a observar-se
ganhos de eficiência no ataque aos incêndios Florestais.
Como os Sapadores da Estremadura têm prestado, embora de forma avulsa ,
toda a colaboração no combate aos fogos florestais em propriedades do
grupo Portucel/Soporcel designadamente nos concelhos de Penamacor e
Idanha –a- Nova, importa consolidar esta cooperação pelo menos ao nível da
detecção, equipando a Torre do Salvador com telemóvel por forma a
estabelecer comunicação com as Torres de Valverde del Fresno e Cilleros.
Durante a época estival, as brigadas móveis terrestres actuarão nas áreas da
1ª intervenção e rescaldo de incêndios florestais, apoiadas com equipamentos
que garantem a cobertura total da sua área de protecção e eventual
deslocação à zona de Valeverde Del Fresno.

Meios Sapadores – Os meios dos sapadores florestais designadamente as torres e
meios terrestres estabelecerão sempre que se justifique contactos com a Afocelca no sentido
de auxiliar na vigilância e combate dentro dos limites dos acordos transfronteiriços.

Meios Afocelca – Os meios da Afocelca poderão deslocar-se a Espanha para acções de
combate ao fogo florestal sempre que se justifique a necessária colaboração com os
sapadores florestais da Estremadura.

Património – As propriedades das empresas de celulose localizadas no concelho de
Penamacor estão concentradas essencialmente num raio de 10 Km a partir da fronteira com
Espanha.

Coordenação – As duas entidades efectuarão, junto dos canais abaixo mencionados e
em qualquer situação, as necessárias diligências (por via rádio ou telefone) no sentido de
assegurar a melhor coordenação dos meios próprios no combate aos fogos.

SAPADORES FLORESTAIS ESPANHA - Estremadura
MEIOS DE INTERVENÇÃO FOGOS FLORESTAIS

Nome
Telefone
Nº Sapadores
Kit Incendios
Equipamento

Nº
Telefone
Nº Sapadores
Kit Incendios
Frequência

Brigadas Móveis 1ª Intervenção
Valverde
Hoyos
Cilleros
1
2
1
Coordenador (0034659746672)
5
5
5
300 L
300 L
300 L
Ferramentas Manuais

Outros Meios
Autotanque
Heli
Torre
2
1
2
Coordenador (0034659746672)
5
6
3000 L
800 L
130.500

