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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

ACTA NÚMERO DEZASSETE  

 

----- No dia 19 de Abril de dois mil e dezoito, pelas 14 horas e 30 minutos, realizou-se 

a décima sétima 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: ------------------------------------------------------ 

----- Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Vagos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Eng.º Miguel Sá, Coordenador Operacional Municipal do Município de Vagos; ----- 

----- Sr.º Fernando Cheganças, Comandante da Corporação dos Bombeiros 

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

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

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

----- Eng.º Luís Antunes, em representação da Rede Elétrica Nacional - Servidões e 

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

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

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

----- Eng.º Rui Melo e Sr. Cândido Correia Saraiva, em representação da entidade 

Eletricidade de Portugal; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sr. Tony José da Rocha de Jesus, em representação do Sr. Hugo Santos, 

Presidente da Junta de Freguesia de Ouca; --------------------------------------------------------- 

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

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

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

----- Sr.ª Paula Ramos, 2º Comandante Distrital das Operações de Socorro, a Convite 

da Comissão Municipal de defesa da Floresta;------------------------------------------------ ----- 

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

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

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

------ O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Eng.º João Paulo de 

Sousa Gonçalves, na qualidade de representante do Presidente da CMDFCI, 

procedeu à abertura da reunião indicando posteriormente ao Gabinete Técnico 

Florestal para proceder à apresentação e condução da ordem de trabalhos da reunião 

da CMDFCI. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- Apreciação e aprovação do POM 2018; --------------------------------------------------- 

2- Outros assuntos ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O GTF iniciou dando indicação à Comissão do deliberado pela Assembleia 

Municipal de Vagos, relativamente aos elementos indicados para a CMDF, conforme o 

disposto na alínea b) do nº1 do Artigo 3-D da Lei nº 76/2017de 17 de Agosto, 

conforme cópia do ofício anexo à presente ata. ----------------------------------------------------

----- Posteriormente procedeu-se à apresentação em formato digital do Plano 

Operacional Municipal de 2018, tendo-se analisado o Plano e registadas algumas 

considerações pontuais. As considerações incidiram sobre alguns contactos a 

atualizar e a acrescentar, contactos atualizados na cartografia e nos operadores e 

máquinas privadas. Foi também sugerido inserir a área ardida de 2017 na cartografia 

de apoio á decisão e a RVF validada do concelho. ------------------------------------------------

----- O comandante dos Bombeiros Voluntários, Sr. Fernando Cheganças, questionou 

a quantidade de pontos de abastecimento de água a viaturas e a necessidade de 

estabelecimento de locais de abastecimento, quer seja na mata e perímetro ou nas 

freguesias do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Eng.º Miguel Sá informou que se encontrava em fase de estudo/análise a 

implementação de um ou mais pontos de abastecimento de viaturas de combate, 

tendo-se proposto à ADRA nos de captação e de abastecimento (depósitos de água) 

do concelho, distribuídos nas freguesias. ------------------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta da Gafanha da Boa-Hora para referir a 

problemática da falta de pontos de abastecimento de água na freguesia e em locais 

estratégicos de forma a prover o fornecimento a viaturas no combate sem necessidade 

de deslocações morosas. Indicou também que a junta pretende implementar pontos de 

abastecimento para diversas viaturas e meios. -----------------------------------------------------

------ O Sr. Rui Melo informou a CMDF de que a EDP promove regularmente, e de 

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

energia elétrica, em alta e média tensão. Indicou também de que, a EDP irá sinalizar 

alguns troços de linhas elétricas de forma a melhorar a segurança para as aeronaves 

e no respetivo abastecimento aéreo. Referiram também alguns constrangimentos na 

manutenção das linhas e das avarias originados pela presença de aves. -------------------

------ O Eng.º Luís Antunes 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.--------------------- 

----- A Sr.ª Paula Ramos, 2º Comandante Distrital das Operações de Socorro, referiu 

algumas considerações relativamente à DON de 2018 de forma a relacionar os 2 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Colocou-se à consideração da CMDF a aprovação do POM, tendo-se indicado de 

que o Eng.º Luís Sarabando da AFBV não pode estar presente, no entanto emitia 
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parecer positivo. Os elementos presentes da CMDF nada tendo a acrescentar 

indicaram emitir parecer positivo de acordo com as considerações referidas. -------------

----- No ponto 2º da ordem de trabalhos - outros assuntos, iniciou o Sr. Filipe Jorge a 

discussão do tema relativa à necessidade de aumento de pontos de abastecimento de 

água na Mata, zonas circundantes e outros locais de interesse no apoio ao combate. --

----- O Eng.º Miguel Sá referiu a realidade de uma localidade no sul de frança na qual 

existem vários furos/captações pontuais, distribuídas ao longo de uma mata com as 

características da Mata de Vagos. ---------------------------------------------------------------------

----- Sr. Tony reforçou a necessidade de mais pontos de água locais e acessos 

adequados às viaturas, assim como a limpeza dos caminhos para acesso/deslocação 

das viaturas de combate em situação de incêndio. ------------------------------------------------

----- A Engª Joana Carinhas indicou o estado transitável dos aceiros e arrifes da Mata 

e Perímetro, resultado também da limpeza efetuada anteriormente no âmbito do Plano 

Faunos. Indicou que brevemente o ICNF com recurso a meios próprios, irá intervir na 

limpeza de alguns aceiros e arrifes de forma a beneficiar a gestão e a intervenção.------

----- O Sr. Presidente da Junta da Gafanha da Boa-Hora referiu a necessidade de 

implementar uma gestão adequada nas áreas geridas pelo Estado, organizar o corte 

sistemático adequado e uma gestão eficiente da Biomassa. -----------------------------------

------ O Eng.º Miguel Sá apresentou algumas solicitações efetuadas anteriormente pela 

Câmara Municipal ao ICNF de forma a promover a gestão das Faixas nas Bermas das 

estradas florestais, e reforçar junto do ICNF a necessidade de melhorar a segurança e 

proteção de pessoas e bens. ----------------------------------------------------------------------------

----- A Engª Joana Carinhas indicou de que também no âmbito das faixas de gestão, 

se pretende iniciar a venda de material lenhoso queimado e posteriormente proceder 

ao corte/venda do verde, de forma a garantir a execução das faixas e a segurança. 

Relativamente à vigilância indicou de que informou atempadamente as câmaras 

municipais relativamente aos apoios para a constituição de equipas de sapadores 

florestais e brigadas de sapadores, no entanto a CMV não promoveu candidatura nem 

a CIM da Região de Aveiro.-------------------------------------------------------------------------------

----- Informou-se a Comissão de que, pese embora os apoios disponíveis para as 

equipas de sapadores florestais os mesmos não permitiam a candidatura direta da 

CMV, permitindo a candidatura a determinadas juntas, desde que estas garantissem 

um técnico florestal no quadro.---------------------------------------------------------------------------

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

questionou a responsabilidade da gestão de alguns Lotes na Zona Industrial de Vagos 

(ZIV) e na envolvente (faixa de proteção). Questionou também o número de postos de 

vigia existentes em Vagos e a respetiva área de influência. Em situação de incêndio 

referiu a necessidade de corte de circulação de trânsito e a responsabilidade ou 
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entidade a contactar para efetuar o corte ou desvio da circulação. ---------------------------

----- Informou-se a Comissão de que, a Entidade responsável pelo condicionamento do 

trânsito na Autoestrada é a Brigada de Transito. Informou-se também de que a CMV é 

a entidade responsável pela gestão e limpeza exterior à ZIV, promovendo 

regularmente as diligências necessárias junto dos proprietários para procederem à 

limpeza dos lotes. Os Postos de Vigia e o seu funcionamento são da responsabilidade 

da GNR, não estão definidos Postos em Vagos, no entanto a área de influência, vigia, 

compreende vários municípios, dependendo das condições de visibilidade. --------------- 

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

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

 
19 de Abril de 2018 

 

 

______________________________________ 

Vice-Presidente da CMV, Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves 

 

 

______________________________________ 

ICNF – CPE, Eng.ª Joana Carinhas 

 

 

______________________________________ 

Comandante dos BVV, Sr. Fernando Cheganças 

 

 

______________________________________ 

Coordenador Operacional Municipal, Eng.º Miguel Sá 

 

 

______________________________________ 

Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro, Capitão João Rodrigues 
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______________________________________ 

REN S.A., Eng.º Luís Antunes  

 

 

______________________________________ 

EDP Distribuição., Sr. Rui Melo Antunes 

 

 

______________________________________ 

 P’elo Presidente da Junta de Freguesia de Ouca, Sr. Tony Jesus  

 

 

______________________________________ 

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

 

 

______________________________________ 

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

 

 

___________________________________________ 

GTF, Eng.º Pedro Santos 

 

 

A Convite da Comissão, 

 

 

_________________________________ 

 2º Comandante Distrital de Operações e Socorro, Sr.ª Paula Ramos 
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