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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

ACTA NÚMERO VINTE 

 

No dia 11 de Abril de dois mil e dezanove, pelas 15 horas e 30 minutos, 

realizou-se a vigésima reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do 

Município de Vagos, na sala de reuniões principal do edifício da Câmara Municipal de 

Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta reunião contou com a presença de: ------------------------------------------------------------- 

----- Dr.º Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos; -----

----- Eng.º Miguel Sá, Coordenador Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal 

de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sr.º Fernando Cheganças, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos; ---- 

----- Eng.º Pedro Marques e Eng.º António Freire, em representação da Rede Elétrica 

Nacional - Servidões e Património; --------------------------------------------------------------------- 

----- Eng.ª Liliana Jesus, em representação do Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNF); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sr. Cândido Correia Saraiva, em representação da entidade Eletricidade de 

Portugal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Capitão João Pedro Antunes Rodrigues, Comandante do Destacamento Territorial 

de Aveiro, GNR;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sr. Tony Rocha, em Representação da Junta de Freguesia de Ouca; ----------------- 

----- Sr. Filipe Ribeiro Jorge, Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-

Hora; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Eng.ª Célia Maio, em representação das Infraestruturas de Portugal (IP) -  

(Ascendi e Estradas de Portugal) -----------------------------------------------------------------------  

----- Eng.º Pedro Alexandre Santos, Técnico Florestal em representação do Gabinete 

Técnico Florestal da Câmara Municipal de Vagos; ------------------------------------------------ 

----- CODIS António Ribeiro, Comandante da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil do Distrito de Aveiro, a convite da Câmara Municipal de Vagos; ----------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Agenda da reunião: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1- Apreciação e aprovação da proposta de Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios de Vagos (PMDFCI 2019 – 2028); ---------------------------------- 

2- Outros assuntos ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Câmara Municipal de Vagos (CMV), Dr.º Silvério Rodrigues 

Regalado, na qualidade de Presidente da CMDF, procedeu à abertura da sessão, 

agradecendo a presença dos elementos da Comissão e informou sobre os trabalhos a 

decorrer no âmbito das Faixas de Gestão de Combustível (FGC) da Rede Viária 
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Florestal da competência da Camara Municipal. Posteriormente passou a palavra ao 

Eng.º António Oliveira, em representação da Organização Florestal Atlantis (OFA), que 

conjuntamente com a Câmara Municipal promoveu a elaboração da proposta, para 

proceder à apresentação do Plano, de acordo com as alterações propostas para as 

FGC dos Aglomerados, no âmbito do solicitado pela CMDF em sede da última reunião 

no dia 26/10/2018. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A OFA iniciou a apresentação do Plano à Comissão, evidenciando os principais 

elementos do Plano e cartografia elaborada no Caderno I, tendo interrompido a 

apresentação e transitado para as alterações sugeridas pela CMDF, FGC dos 

Aglomerados presentes no Caderno II do Plano. Concluída a apresentação das 

alterações a proposta foi apreciada pela Comissão, tendo sido solicitado que os 

elementos se pronunciassem. --------------------------------------------------------------------------- 

----- A Engª Liliana Jesus indicou não se pronunciar relativamente à proposta de FGC 

dos Aglomerados dado não ter acompanhado o processo de elaboração do PMDFCI. 

Indicou também que o ICNF não concorda com a programação de Faixa de Gestão de 

Combustível para a Estrada Florestal nº 1, pelo que seria de desconsiderar e para 

exclusão do Plano.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da CMDF, Dr.º Silvério Rodrigues Regalado, reiterou de que a via 

em causa è importante na Proteção de Pessoas e Bens, no entanto, dado o 

entendimento do ICNF de exclusão da via deveria ficar registado em ata a exclusão, 

devendo ser posteriormente ser reavaliada a inclusão da EF1 nas FGC da Rede Viária 

assim como o Estradão da Lomba e de Calvão. --------------------------------------------------- 

O Comandante Operacional Municipal referiu também que as vias de comunicação e 

os estradões florestais do concelho deveriam estar referenciados e programados em 

Plano para Intervenção. Referiu também que o ICNF deveria informar 

antecipadamente a Câmara Municipal e solicitar colaboração na definição das áreas 

sujeitas a gestão de combustível. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Eng.º Pedro Marques (Rede Elétrica Nacional) – solicitou alguns esclarecimentos 

sobre a delimitação das FGC apresentadas e qual a responsabilidade da CMDF na 

identificação e definição das faixas de 100 metros. ----------------------------------------------- 

----- A CMV esclareceu que de acordo com o disposto na alínea nº 10 do Artigo 15º da 

Lei 76/2017 de 17 de Agosto, os aglomerados populacionais terão de estar definidos 

em Plano para aplicar a gestão de combustíveis na largura de 100 metros, motivo que 

suportou a intenção da CMDF de 26 de Outubro de 2018 para reavaliar e redefinir as 

FGC dos Aglomerados Populacionais. ---------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da CMDF, Dr.º Silvério Rodrigues Regalado, esclareceu também de 

que a realidade do concelho, de construção em torno das vias de comunicação, 

permitiu aferir e restringir a área de FGC dos Aglomerados. As Faixas definidas para 
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aglomerado, completamente inseridas em espaço florestal ou com grandes manchas 

de floresta na envolvente, obrigam à implementação de 100 metros de largura, as 

restantes edificações fora do aglomerado populacional, compreendem uma largura de 

50 metros. Informou-se também a Comissão de que, o município de Vagos foi um dos 

poucos municípios a Nível Nacional a candidatar-se e a obter financiamento, no ano 

de 2018, para a execução de Faixas de Gestão de Combustível. ----------------------------- 

 ----- A Eng.ª Célia Maio, em representação das Infraestruturas de Portugal (IP), 

indicou que periodicamente serão promovidas as diligências necessárias para a 

execução da gestão de combustíveis da responsabilidade do IP, Autoestrada, EN 109 

e ligação Soza à A17. 

---- Seguidamente o Presidente da Comissão colocou à consideração/votação a 

proposta apresentada, com o compromisso de futuramente se reapreciar o 

planeamento das Faixas de Gestão de Combustível contíguas à Estrada Florestal nº1 

e Estradão da Lomba e de Calvão, tendo a Comissão se pronunciado nos seguintes 

termos: 

 A Eng.ª Liliana Jesus declarou abster-se da votação dado não ter 

acompanhado a elaboração do Plano, por ter assumido recentemente as 

funções de CPE (Coordenado de Prevenção Estrutural) no ICNF; 

 Os restantes membros presentes votaram favoravelmente a proposta 

apresentada.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Em outros assuntos na ordem de trabalhos da reunião, o Presidente da Comissão, 

colocou à consideração dos membros presentes, a análise e apreciação do Plano 

Operacional Municipal (POM) de Vagos, tendo concordado a Comissão proceder á 

análise do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- 16:50 - A Eng.ª Célia Maio solicitou ausentar-se da reunião, tendo indicado 

concordar com o definido pelo POM. ------------------------------------------------------------------ 

----- Seguidamente procedeu a OFA à apresentação do Caderno III do PMDFCI – 

POM, o qual inclui a verificação e análise das várias componentes inerentes ao Plano: 

 Meios e Recursos; Dispositivo Operacional De DFCI; Sectores Territoriais de DFCI e 

Locais Estratégicos de Estacionamento e Cartografia de Apoio à Decisão (CAD). 

----- Os elementos presentes teceram algumas considerações pontuais ao POM, 

respetivamente em algumas siglas da tabela de meios e recursos e viaturas 

disponíveis, assim como, algumas retificações ao quadro de contactos. 

----- Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Comissão colocou à 

consideração/votação a proposta apresentada, tendo a Comissão se pronunciado 

favoravelmente por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal nada mais havendo a tratar, deu por encerrada 

a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 

assinada por todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta  

 
11 de Abril de 2019 

 

 

______________________________________ 

Presidente da CMV, Dr.º Silvério Rodrigues Regalado 

 

 

______________________________________ 

Coordenador Operacional Municipal, Eng.º Miguel Sá 

 

 

______________________________________ 

ICNF – CPE, Eng.ª Liliana Jesus 

 

 

______________________________________ 

Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro, Capitão João Rodrigues 

 

 

______________________________________ 

Comandante dos BVV, Sr. Fernando Cheganças 

 

 

______________________________________ 

REN S.A., Eng.º Pedro Marques 
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______________________________________ 

REN S.A., Eng.º António Freire    

 

 

______________________________________ 

EDP Distribuição., Sr. Cândido Saraiva 

 

 

______________________________________ 

IP- Infraestruturas de Portugal, Eng.ª Célia Maio 

 

 

______________________________________ 

 Presidente da Junta de Freguesia de Calvão, Sr. Filipe Jorge  

 

 

______________________________________ 

 Representante da Junta de Freguesia de Ouca, Sr. Tony Rocha 

 

 

___________________________________________ 

CODIS, Eng.º António Ribeiro 

 

 

___________________________________________ 

GTF, Eng.º Pedro Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 


