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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

ATA NÚMERO VINTE E UM 

 

No dia 3 de Dezembro de dois mil e dezanove, pelas 10 horas, realizou-se a 

vigésima primeira 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.ª Isa Matos, 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.º Cândido Correia Saraiva, em representação da entidade Eletricidade de 

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

---- Primeiro Sargento José Júlio Fernandes, em representação do Destacamento 

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

---- Enf. Hugo Miguel Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Ouca; -----------------

--- Sr.º Arlindo da Neves, Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora;- 

---- Prof. Filipe Ribeiro Jorge, Presidente da Junta de Freguesia de Calvão;----------------

----- Dr.º Guilherme Castro, em representação da associação ambiental Charcos e 

Companhia;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Eng.º Daniel Costa, Técnico Florestal em representação do Gabinete Técnico 

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

---- Eng.º António Oliveira, Técnico Florestal da Organização Florestal Atlantis -----------

---- Eng.º Luís Sarabando, Técnico Florestal da Associação Florestal do Baixo Vouga;-  

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

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

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

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

2- Apreciação e aprovação da proposta de Regulamento da Comissão Municipal da 

Defesa da Floresta------------------------------------------------------------------------------------------ 

3- 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, fazendo um breve 
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enquadramento relativamente aos constrangimentos enfrentados e relatando as 

diligências tomadas resultantes do indeferimento da proposta de PMDFCI enviada 

anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Eng.ª Liliana Jesus, salientou que o principal motivo de indeferimento da 

proposta de PMDFCI enviada anteriormente, foi pelo necessidade das faixas de 

gestão de combustíveis estarem definidas em espaço rural e apenas se apresentavam 

definidas em espaços florestais.------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida foi dada a palavra ao Eng.º António Oliveira que procedeu à 

apresentação do Plano à Comissão, evidenciando os principais elementos do Plano e 

cartografia elaborada no Caderno I e Caderno II.---------------------------------------------------  

----- O Sr.º Arlindo da Neves manifestou o seu desagrado com o facto de estar 

condicionado o acesso da população à Mata Nacional, salientando que o ICNF não 

reconhece o esforço realizado pelas Junta de Freguesias e da Câmara Municipal, 

nomeadamente na pavimentação dos estradões florestais.-------------------------------------- 

---- O Eng.º Luís Sarabando pronunciou-se relativamente à área das faixas de gestão 

de combustíveis dos aglomerados populacionais continuarem exageradas e ao facto 

das Matas Nacionais se encontrarem à margem da Lei.------------------------------------------ 

---- O Sargento Fernandes referiu que os trabalhos de gestão de combustíveis de 2019 

não foram realizados na sua totalidade e para a necessidade de contratação de mais 

empresas para a realização destes trabalhos.------------------------------------------------------- 

---- O CMPC realçou que o Município de Vagos tem uma elevada área, onde a 

interface florestal é constante, sendo que por este motivo é muito difícil cumprir com a 

realização de todas as faixas de gestão atempadamente.--------------------------------------- 

---- A Eng.ª Liliana Jesus, em resposta, salientou que a legislação condiciona a 

circulação e permanência em espaços florestais quando o índice de risco de incendio 

se apresente como muito elevado e máximo e que foi realizado um concurso publico 

pela parte do ICNF para a execução de limpeza de acácia na Mata Nacional.-------------  

---- O Sr.º Cândido Saraiva salientou que algumas faixas definidas no PMDFCI da 

responsabilidade da EDP não fazem sentido, devido à ocupação que apresentam. 

Informou também que prevê que até Março de 2020 todas as faixas de gestão de 

combustíveis da responsabilidade da EDP no Município de Vagos se apresentem 

realizadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Eng.ª Liliana Jesus realçou que a largura das faixas de gestão de combustíveis 

referentes à edificação em espaço rural se encontra definida no PMDFCI.------------------ 

---- O Dr.º Guilherme Castro manifestou o seu descontentamento com as ações de 

silvicultura preventiva realizadas na Mata Nacional e para o facto de não se valorizar a 

Mata Nacional, um local com tanto valor ambiental.----------------------------------------------- 
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---- O Sr.º Fernando Cheganças referiu as dificuldades no combate a incêndios 

florestais, nomeadamente aos meios e hidrantes no interior dos espaços florestais.----- 

---- Seguidamente o Presidente da CMDF, colocou à consideração/votação a proposta 

apresentada, tendo a Comissão se pronunciado nos seguintes termos: ---------------------

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

 A Eng.ª Liliana Jesus declarou que iria abster-se da votação, por ordem 

superior;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os restantes membros presentes votaram favoravelmente a proposta 

apresentada.----------------------------------------------------------------------------------------

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

---- No ponto seguinte da ordem dos trabalhos, apreciação e aprovação do 

Regulamento da CMDF, o Eng.º António Oliveira tomou lugar na CMDF, como 

representante da Organização Florestal Atlantis.--------------------------------------------------- 

---- O Eng.º Miguel Sá iniciou a apresentação do Regulamento da CMDF, tendo sido 

simultaneamente realizadas alterações/melhorias.------------------------------------------------- 

---- Finalizada a apresentação foi o Regulamento da CMDF colocado para apreciação, 

o qual foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------

-- O Regulamento que se encontra na presente data irá entrar em vigor após a 

assinatura da ata da presente reunião.---------------------------------------------------------------- 

---- Em outros assuntos na ordem de trabalhos da reunião, o Dr.º Guilherme Castro 

realçou o importante valor ambiental da mata nacional, pela biodiversidade que 

alberga, assim como a relação da população com a limpeza da mata nacional. 

---- No seguimento, foi proposto pelo CMPC a constituição de um Grupo de Trabalho, 

conforme prevê o regulamento da CMDF anteriormente aprovado na alínea d) do 

Artigo 3º-A, “deliberar a constituição de Grupo de Trabalho para o estudo de matérias 

relacionadas com as suas atribuições”. 

---- O Sr.º Presidente da Câmara Municipal questionou os membros da presente 

Comissão relativamente à constituição um Grupo de Trabalho, com o objetivo de 

discutirem algumas melhorias/sugestões a apresentar ao ICNF. Visto a disponibilidade 

geral de todos os elementos, será em Janeiro de 2020 enviada uma convocatória para 

a primeira reunião deste Grupo de Trabalho.-------------------------------------------------------- 

---- O Sr.º Cândido Saraiva referiu que a EDP se encontra disponível para cooperar 

(baixando as linhas) de forma a facilitar o abate de árvores confinantes com as linhas 

de distribuição de energia.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

assinada para todos os presentes.----------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

 
3 de dezembro de 2019 

 

______________________________________ 

Presidente da CMV, Dr.º Silvério Rodrigues Regalado 

 

 

______________________________________ 

Coordenador Municipal da Proteção Civil, Eng.º Miguel Sá 

 

 

 

______________________________________ 

Comandante dos BVV, Sr. Fernando Cheganças 

 

 

 

 

______________________________________ 

ICNF – CPE, Eng.ª Liliana Jesus 

 

 

 

______________________________________ 

AFBV - Eng.º Luís Sarabando 

 

 

 

______________________________________ 

GNR (NPA), Primeiro-sargento José Júlio Fernandes 
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______________________________________ 

REN S.A., Eng.ª Isa Matos 

 

 

______________________________________ 

EDP Distribuição., Sr. Cândido Saraiva 

 

 

 

______________________________________ 

Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, Sr. Arlindo das Neves 

 

 

 

______________________________________ 

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

 

 

______________________________________ 

Presidente da Junta de Freguesia de Ouca, Sr. Hugo Santos 

 

 

 

______________________________________ 

Charcos e Companhia, Sr.º Guilherme Castro 

 

 

______________________ 

GTF, Eng.º Daniel Costa 

 

 

___________________________________________ 

OFA, Eng.º António Oliveira 
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