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ATA DA REUNIÃO TÉCNICA FLORESTAL – APOIO À COMISSÃO 

MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

 

----- No dia 16 de Novembro de dois mil e dezoito, pelas 9 horas e 30 minutos, 

conforme deliberado em sede de reunião da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta do Município de Vagos (no passado dia 26 de Outubro), promoveu-se na 

Câmara Municipal de Vagos a reunião de técnicos florestais de forma a reformular as 

Faixas de Gestão de Combustível dos Aglomerados Populacionais propostas para o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Esta reunião contou com a 

presença de: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Eng.ª Joana Carinhas, CPE do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

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

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

----- Eng.º Miguel Sá, Coordenador Técnico do Plano Municipal; ------------------------------

---- Eng.º Pedro Alexandre Santos, Técnico Florestal da Câmara Municipal de Vagos; -

---- Eng.º António Oliveira e Eng.º Jorge Sousa, equipa técnica da Organização 

Florestal Atlantis.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- Reformulação da proposta das Faixas de Gestão de Combustíveis de 100 

metros, dos Aglomerados Populacionais, para inclusão na proposta do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vagos (PMDFCI 2019 – 

2028); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A reunião iniciou-se com algumas questões levantadas pelo Dr. Nuno Carvalho da 

divisão de planeamento e projetos da Câmara Municipal de Vagos, que questionou 

relativamente aos constrangimentos nas edificação/construção nas áreas definidas 

pelas faixas de 100 metros coincidentes com aglomerado urbano, para as quais foi 

referido pelos presentes de que, não se verificam impedimentos à construção de 

novos edifícios/edificações, de acordo com o DL 124/2006 de 28 de junho, devendo no 

entanto ser revisto posteriormente o Plano e as faixas dos aglomerados harmonizadas 

com as novas construções. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Iniciaram-se os trabalhos de verificação/retificação das Faixas de Gestão de 

Combustível dos aglomerados populacionais a propor em Plano, tendo em 

consideração a especificidade do território do concelho, a orografia, a ocupação e uso 

do solo, a localização de aglomerados populacionais, edifícios inseridos em espaços 

rurais isolados, assim como, tendo em consideração a perigosidade de incêndio 

florestal, pelo que se definiram os seguintes critérios de distinção/priorização:------------ 

1 – Faixas de 50 metros de dimensão quando afetas a edifícios isolados que se 

integrem/insiram em espaço rurais.--------------------------------------------------------------- 



 2 

2 – Faixas de 100 metros, dos aglomerados populacionais contíguos às grandes 

manchas florestais do concelho, para as quais se considerou a mancha florestal afeta 

ao regime florestal e espaços florestais adjacentes (contempla o aglomerado urbano 

da Gafanha da Boa-Hora, a Nascente, aglomerado urbano de Calvão e Santo André 

de Vagos a Poente, assim como, a mancha florestal da “Gândara” a Sul do concelho 

(contempla principalmente aglomerados da União de Freguesias de Fonte de Angeão 

e Covão do Lobo, União de Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina).------------ 

3 – Edifícios e conjunto de edifícios que devido ao espaço florestal envolvente e à 

perigosidade de incêndio prevista, na cartografia de perigosidade de incêndio, de alta 

e/ou muito alta, considera-se pertinente e necessária a implementação de uma faixa 

de 100 metros de gestão de combustível. ------------------------------------------------------------ 

4 – Faixas de Gestão de Combustível nos espaços florestais, na envolvente de 

edifícios isolados ou conjunto de edifícios isolados, de elevado valor patrimonial, 

cultural e social, com 100 metros de largura.--------------------------------------------------------

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

Os critérios definidos permitiram elaborar a cartografia indicativa das Faixas a propor à 

CMDF, em anexo, que após o adequado tratamento da informação pela equipa técnica 

da OFA, integrarão a proposta de PMDFCI.----------------------------------------------------------

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

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

assinada pelos elementos técnicos da Comissão e da Câmara Municipal. ----------------- 

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

 
 

16 de Novembro de 2018 

 

______________________________________ 

ICNF – CPE, Eng.ª Joana Carinhas 

 

______________________________________ 

AFBV, Eng.º Luís Sarabando 

 

______________________________________ 

Coordenador Operacional Municipal, Eng.º Miguel Sá 

 

______________________________________ 

GTF, Eng.º Pedro Santos 

 

 


