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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

ATA NÚMERO VINTE E DOIS 

 

No dia 4 de setembro de dois mil e vinte, pelas 10 horas, realizou-se a 

vigésima segunda reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município 

de Vagos por videoconferência. ----------------------------------------------------------------------- -

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

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

-- Comandante António Ribeiro, do Comando Distrital de Operações de Socorro de 

Aveiro da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANEPC); ---------------- 

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

--- Eng.º Gonçalo Diniz em representação da Rede Elétrica Nacional - Servidões e 

Património; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eng.º João Magalhães Crespo, em representação da Direção Regional de 

Agricultura do Centro (DRAPC)-------------------------------------------------------------------------- 

--- 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;---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Engª Sara Pereira, Técnica Florestal em representação do Gabinete Técnico 

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

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

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

(AFBV);---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Eng.º Nuno Carvalho, Chefe de Núcleo da Divisão de Planeamento e Obras 

Públicas da Camara Municipal de Vagos ------------------------------------------------------------- 

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

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

1- Aprovação da ata da reunião anterior; ------------------------------------------------------------ 

2- Apreciação e aprovação das regras e recomendações a que obedecem a análise 

de risco e as medidas excecionais para as novas construções ou ampliações nos 

termos do artigo 16º do DL 124/2006, de 28 de julho, na sua redação atual; -------------- 

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 à urgente tomada de decisões no que se refere aos 

processos de edificação e ampliação em espaço rural em análise na CMV . -------------- 

--- Relativamente à aprovação da ata anterior, o Dr. º Silvério Rodrigues Regalado, na 

qualidade de Presidente da CMDF, enunciou as duas alterações à ata propostas pela 

Eng.ª Liliana Jesus do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), 

sendo estas as seguintes:--------------------------------------------------------------------------------- 

• Primeira alteração proposta, no parágrafo 27º: ------------------------------------------------ 

A Eng.ª Liliana Jesus, em resposta, salientou que a legislação (artigo 22º do Decreto-

Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, na redação atual) condiciona o acesso, a circulação e 

a permanência de pessoas em áreas submetidas ao Regime Florestal durante o 

período crítico e quando o índice de risco de incêndio municipal se apresente muito 

elevado ou máximo e que foi desencadeado o Concurso Público n.º 

19/ICNF/Sede/2019 por parte do ICNF, para promoção de silvicultura em mosaicos no 

Perímetro Florestal das Dunas de Vagos (150 ha) e na Mata Nacional das Dunas de 

Vagos (716 ha);---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Segundo alteração proposta no parágrafo 33º: ------------------------------------------------ 

A Eng.ª Liliana Jesus declarou que iria abster-se da votação, pelo facto do Despacho 

n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, determinar no n.º 4, do artigo 4º, que o ICNF dispõe de 

um prazo de 20 dias, contados a partir da data de receção do PMDFCI (versão final e 

integral), para a análise formal e emissão de parecer vinculativo, pelo que o ICNF se 

pronunciará nesse momento;----------------------------------------------------------------------------- 

---. O Dr. º Silvério Rodrigues Regalado, considerou que a primeira alteração proposta 

é muito especifica, não tendo conhecimento do Concurso Público n.º 

19/ICNF/Sede/2019 a que se refere a Engª Liliana Jesus; -------------------------------------- 

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

que a primeira alteração proposta não foi o entendimento da última reunião, 

desconhecendo, também, o Concurso Público n.º 19/ICNF/Sede/2019; --------------------- 

--- A primeira alteração proposta não foi aceite por maioria dos presentes. ----------------

---No que se refere à segunda alteração, o Comandante António Ribeiro da ANEPC 

referiu que no âmbito do Código do Processo Administrativo não há “abstenções”, 

sendo esta confirmada pelo Regulamento de Funcionamento da Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta na alínea 4 do artigo 10º A em que é proibida a abstenção em 

todas as deliberações a tomar no exercícios de funções consultivas; ------------------------ 

--- Apesar das divergências verificadas, a segunda alteração foi aprovada por maioria 

dos presentes. ----------------------------------------------------------------------------- 

---Relativamente a estas duas alterações o Eng.º João Magalhães Crespo, em 

representação da Direção Regional de Agricultura do Centro, indicou que não lhe 
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competia pronunciar-se sobre qualquer sentido de votação, por não ter estado  na 

reunião anterior da CMDF-------------------------------------------------------------------------------- 

No segundo ponto da ordem de trabalhos o Comandante António Ribeiro da ANEPC 

referiu que o Decreto Lei 124/2006 de 18 de junho, está a ser revisto, acreditando que 

as regras não serão rígidas e/ ou penalizantes com as atuais; ---------- 

--- Eng.º João Magalhães Crespo, em representação da DRAPC referiu que as regras 

e recomendações propostas nos termos do artigo 16º do DL 124/2006, de 28 de julho, 

na sua redação atual são de aprovar, sem prejuízo da informação a disponibilizar pela 

autarquia aos serviços da entidade que representa;----------------------------------------------- 

--- O Eng.º António Oliveira da OFA considerou que as regras e recomendações a que 

obedecem a análise de risco e as medidas excecionais para as novas construções ou 

ampliações nos termos do artigo 16º do DL 124/2006, de 28 de julho, na sua redação 

atual são muito similares com todos as outras autarquias, sendo este um facto positivo 

pois todas as CMDF que acompanham os municípios pedem os mesmo documentos, 

referiu, ainda, que o documento a aprovar, está bem estando bem executadas e a será 

de aprovar;----------------------------------------------------------------- 

---- O Eng.º Luís Sarabando da AFBV realçou a homogeneidade do documento a 

aprovar nas várias Comissões Municipais da Defesa da Floresta; ---------------------------- 

---- O Eng. Gonçalo Diniz da REN considerou que documento alvo de aprovação está 

bem redigido, no entanto considera que a alínea g) do ponto 5.1.1 não se enquadra no 

DL 124/2006, de 28 de julho, na sua redação atual, e a alínea h) do ponto 5.1.1 é um 

destaque da alínea i) propondo a retirada das alíneas g) e h) do  documento;-------------

-----Depois da leitura e análise das alíneas indicadas considerou-se que a alínea h) 

estava enquadrada na alínea i) e por, consequente, devia ser retirada;----------------------

--- O documento que define as regras e recomendações a que obedecem a análise de 

risco e as medidas excecionais para as novas construções ou ampliações nos termos 

do artigo 16º do DL 124/2006, de 28 de julho, na sua redação atual, para o município 

de Vagos, foi aprovado por unanimidade dos presentes, com a retirada da alínea h) e 

a nova redação da alínea g) do ponto 5.1.1 a enviar aos conselheiros da CMDF 

presentes na reunião; que deverão remeter o seu contributo para análise e posterior 

redação consensual. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---Relativamente aos outros assuntos, no sentido de uniformizar os critérios a 

considerar na avaliação dos processos enquadrados no artigo 16º do Decreto-Lei 

124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, os processos referentes a operações 

urbanísticas sujeitas a licença ou comunicação prévia, devem ser acompanhados da 

entrega dos elementos propostos no documento Elementos Instrutórios;--------------------

--- O documento foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------   

--- Considerou-se que seria precipitado a tomada de parecer nos processos levados à 
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presente comissão, nomeadamente ,o Processo OEC 56/18 de Teleagás e o Processo 

OEC 188/18 de Biogenuíno. Estes processos terão de ser analisados previamente 

pelos concelheiros e discutidos para aprovação na próxima reunião da CMDF do 

Município de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- As regras e recomendações a que obedecem a análise de risco e as medidas 

excecionais para as novas construções ou ampliações nos termos do artigo 16º do DL 

124/2006, de 28 de julho, na sua redação atual e os Elementos Instrutório associados,  

que se encontram na presente ata irão entrar em vigor após a assinatura da ata da 

presente reunião.---------------------------------------------------------------- 

--- O Sr. º 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 para todos os presentes.----------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

 
4 de setembro de 2020 

 

 

______________________________________ 

Presidente da CMV, Dr. º Silvério Rodrigues Regalado 

 

 

______________________________________ 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, Comandante António Ribeiro 

 

 

______________________________________ 

Comandante dos BVV, Sr. Fernando Cheganças 
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______________________________________ 

AFBV - Eng.º Luís Sarabando 

 

 

______________________________________ 

REN S.A., Eng.º Gonçalo Diniz 

 

 

______________________________________ 

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, Dr. º Guilherme Castro 

 

 

______________________ 

GTF, Eng.º Sara Pereira 

 

 

___________________________________________ 

OFA, Eng.º António Oliveira 

 

 

___________________________________________ 

 Eng.º João Magalhães Crespo 

 

 

___________________________________________ 

 Eng.º Nuno Carvalho  


