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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

ACTA NÚMERO DEZASSEIS  

 

----- No dia 23 de Março de dois mil e dezoito, pelas 10 horas e 30 minutos, realizou-se 

a décima sexta 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 Operacional Municipal do Município de Vagos; ----- 

----- Sr.ª Célia Maria Dinis Correia Maio, Coordenadora de Operação, em 

representação das Infraestruturas de Portugal;----------------------------------------------------- 

----- Eng.º Luís Sarabando, em representação da Associação Florestal do Baixo 

Vouga; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sr.º Vitor Bento Ferreira, Adjunto de Comando dos Bombeiros de Vagos; ------------ 

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

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

----- Eng.ª Isa Matos, em representação da Rede Elétrica Nacional - Servidões e 

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

----- Eng.ª Joana Carinhas, em representação do Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas (ICNF); ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Silvério Regalado na 

qualidade de Presidente da CMDFCI e responsável do município pela Proteção Civil, 

procedeu à abertura da reunião indicando posteriormente ao GTF para proceder á 

apresentação e condução da ordem de trabalhos da reunião da CMDFCI. ----------------- 

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

1- Apreciação e aprovação da recalendarização das ações do PMDFCI 2018; ----- 

2- Revisão do PMDFCI de Vagos. --------------------------------------------------------------- 

3- Outros assuntos ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Posteriormente procedeu-se à apresentação em formato digital das ações e 

modificações ao Plano Municipal de Defesa da Floresta, tendo as mesmas incidido 

particularmente no Caderno II do Plano, elaborado de acordo com o respetivo guia, e 
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normas constantes, da informação geográfica e escrita. -----------------------------------------

----- Submeteu-se à consideração dos elementos presentes para se pronunciarem 

sobre o ponto 1 da ordem de trabalhos, tendo-se registado as seguintes apreciações 

das entidades:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Engª Joana Carinhas indicou a atualização de alguma informação da legenda de 

alguns mapas, de cartografia e a atualização de informação de alguns quadros. 

Informou também à Comissão de que, no âmbito das FGC de 50 metros da Lei do 

Orçamento de Estado, promoveu o ICNF a verificação da necessidade de gestão em 

Vagos, tendo-se previsto intervir em cerca de 6 hectares de Regime Florestal. -----------

O Eng.º Luís Sarabando promoveu algumas considerações relativamente à 

necessidade de sensibilizar nas freguesias de Vagos para a necessidade de execução 

das faixas de Gestão de Combustível e no âmbito do recente protocolo de 

rearborização das áreas queimadas a implementar no Município. Alertou também para 

a implementação das faixas dos aglomerados de 100 metros de largura, a clarificação 

entre os agentes florestais da definição relativamente aos edifícios e edificado e novas 

edificações ou ampliações. Eng.º Luís Sarabando referiu também da pertinente 

reconversão de espaços florestais em espaços agrícolas nas faixas dos Aglomerados, 

e da necessidade de repensar o ónus do proprietário florestal com a implementação 

das FGC.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Eng.º Miguel Sá apresentou algumas considerações relativamente aos incêndios de 

Outubro de 2017, assim como a pretensão de implementar um plano de vigilância 

florestal no concelho durante o ano de 2018.-------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu entre outros temas a necessidade de 

adotar medidas para o sector florestal, como o protocolo de rearborização 

recentemente criado pela CMV e AFBV, como exemplo de medidas e ações concretas 

para o sector com vista a beneficiar a produtividade florestal, a rentabilidade do 

proprietário e sem descurar a conservação e a instalação espécies autóctones, com 

benéficos diretos para a prevenção dos incêndios florestais. Informou a Comissão de 

que se pretende constituir, através da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro, um Gabinete Florestal Intermunicipal. ------------------------------------------------------- 

A Eng.ª Isa Matos referiu de que, a REN executa a Gestão das Faixas com uma 

periodicidade de 3 anos, tendo sido executadas as Faixas existentes em Vagos, na 

freguesia de Covão do Lobo, em 2017. Solicita a programação futura em Plano das 

Faixas afetas à REN, em conciliação com o planeamento estabelecido.--------------------- 

O Sr. Cândido Saraiva informou a Comissão de que a EDP promove regularmente, e 

de acordo com o estabelecido em Plano, a limpeza de áreas afetas à distribuição de 

energia elétrica, em alta e média tensão. Indicando também de que, conforme o 

estabelecido para 2018, a EDP irá efetuar as diligências necessárias de forma a 
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proceder à gestão das faixas. Solicitou que localmente seja sensibilizada a população 

para que, em caso de corte/quebra das linhas devido ao abate de árvores sejam 

prontamente remetidas as situações à EDP por forma a restabelecer rapidamente as 

funcionalidade das linhas.--------------------------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Célia Maio indicou a substituição das siglas de EP para IP. Informou a 

Comissão de que, a IP irá intervir em cerca de 150 hectares de área em Aveiro, 

pretendendo promover com uma periodicidade de 2 anos a execução de faixas de 

cerca de 7 metros da rede viária. Solicitou também que, caso necessário, seja 

informada a Infraestruturas de Portugal sobre troços ou áreas pontuais com 

necessidade de gestão de combustível.--------------------------------------------------------------- 

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

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, dadas as considerações tecidas relativas à 

recalendarização das ações para 2018, colocou a votação o ponto 1 da Ordem de 

trabalhos, tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------

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

---- Relativamente ao Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, foi informada a Comissão de 

que a Câmara Municipal está a promover as necessárias diligências para proceder á 

revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, conforme definido 

pela legislação, dado que o período de vigência do Plano finaliza no final de agosto de 

2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. --------------------------

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

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

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

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

 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta  

 
23 de Março de 2018 

 

 

______________________________________ 

Presidente da CMV, Dr. Silvério Regalado 

 

 

 

______________________________________ 

ICNF – CPE, Eng.ª Joana Carinhas 
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______________________________________ 

Adjunto dos BVV, Sr. Vítor Bento 

 

 

______________________________________ 

Coordenador Operacional Municipal, Eng.º Miguel Sá 

 

 

______________________________________ 

AFBV, Eng.º Luís Sarabando 

 

 

______________________________________ 

GTF da CMV, Eng.º Pedro Santos 

 

 

______________________________________ 

Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro, Capitão João Rodrigues 

 

 

______________________________________ 

Infraestruturas de Portugal, Coordenadora Sr.ª Célia Maio 

 

 

______________________________________ 

REN S.A., Eng.ª Isa Matos 

 

 

______________________________________ 

EDP Distribuição., Sr. Cândido Saraiva  

 

 

______________________________________ 

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


