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COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

ACTA NÚMERO DEZANOVE 

 

----- No dia 26 de Outubro de dois mil e dezoito, pelas 14 horas e 30 minutos, realizou-

se a décima oitava 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 Vítor Bento, Adjunto de Comando dos Bombeiros Voluntários de Vagos; ------- 

----- Engª 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 Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Ouca; --------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2- Outros assuntos ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

na qualidade de Presidente da CMDF, procedeu à abertura da sessão, agradecendo a 

presença dos elementos da Comissão e indicando posteriormente ao Eng.º António 

Oliveira, em representação da Organização Florestal Atlantis (OFA) e da respetiva 

equipa técnica que conjuntamente com a Câmara Municipal promoveu a elaboração 

da proposta de Plano, para proceder à apresentação do mesmo à CMDF. -----------------

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

----- A OFA iniciou a apresentação do Plano à Comissão, evidenciando os principais 

elementos do Plano e cartografia elaborada, esclarecendo os principais fatores e 
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condicionalismos para a constituição da informação presente no Caderno I e Caderno 

II do Plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 14:58 – Ausentou-se da reunião o Sr.º Vítor Bento, Adjunto de Comando dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos. ----------------------------------------------------------------------

----- Concluída a apresentação do Caderno I, informação de base, a proposta foi 

apreciada pela Comissão, tendo sido solicitado que os elementos indicassem as 

considerações/alterações necessárias a introduzir no documento.---------------------------- 

----- A Engª Joana Carinhas indicou que as alterações a introduzir no caderno I tinham 

sido enviadas antecipadamente, para os serviços técnicos da Câmara, pelo que não 

teria nada mais a acrescentar.-------------------------------------------------------------------------- 

----- Os restantes membros da Comissão concordaram com a proposta de Caderno I, 

pelo que não foram suscitadas outras alterações. -------------------------------------------------

----- Seguidamente procedeu a OFA à apresentação do Caderno II do PMDFCI – 

Plano de Ação, o qual inclui a cartografia de Perigosidade de Incêndio, Risco de 

Incêndio, Faixas de Gestão de Combustível entre outros componentes que se 

subdividem em 5 eixos estratégicos; 1.º Eixo Estratégico - Aumento da resiliência do 

território aos incêndios florestais, 2º Eixo Estratégico - Redução da incidência dos 

incêndios, 3º Eixo Estratégico - Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos 

incêndios, 4.º Eixo Estratégico - Recuperar e reabilitar os ecossistemas, 5.º Eixo 

Estratégico - Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz. --------------------------

----- O Presidente da Câmara Municipal solicitou algumas alterações relativamente à 

cartografia de Fiscalização, mapa 20, no sentido de analisar as ocorrências dos 

últimos anos, assim como, inserir no mapa 23, Estabilização de Emergência, as 

intervenções a efetuar no âmbito do protocolo com a APA (Levadas do Boco).------------

----- Finalizada a apresentação do Caderno II, colocou-se à consideração a proposta 

tendo-se solicitado que a Comissão se pronunciasse relativamente ao mesmo.-----------

---- A Engª Joana Carinhas reiterou que, de acordo com as alterações enviadas, as 

faixas do parque industrial de Soza deveriam incluir apenas a área dos limites do 

parque. Solicitou também que deveriam ser verificadas algumas zonas de aglomerado 

urbano, entre outras considerações apontadas. ----------------------------------------------------

----- Eng.º Luís Sarabando teceu algumas considerações sobre o caderno II, 

concretamente sobre os aglomerados urbanos e a delimitação das faixas de 100 

metros, considerando exagerada a extensão das faixas e a área de intervenção. 

Indicou que considera incorreta a inclusão de todas as áreas das Faixas de Gestão do 

aglomerado urbano, apresentadas em Plano, aludindo que a legislação incide nas 

áreas de aglomerado urbano que apresentem maior risco de incendio, de acordo com 

a carta de risco/perigosidade, sendo uma competência da Comissão definir essas 

áreas, à semelhança de outros Planos Municiais, em detrimento de todas as faixas 
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apresentadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Face ao exposto pelo Eng.º Luís Sarabando, o Sr.º Presidente colocou à 

discussão da Comissão, a proposta das faixas de 100 metros dos aglomerados e a 

necessidade de alteração ou manutenção, tendo-se verificado as seguintes 

contributos: Sr. Hugo Santos considerou ser necessário refletir sobre a dimensão da 

área de intervenção e reduzir a área de Faixa de Gestão de forma a diminuir o ónus 

sobre os proprietários florestais; a Engª Joana Carinhas reiterou que será pertinente 

ajustar a área das Faixas de Gestão dos Aglomerados tendo em apreço a cartografia 

de Risco do Plano, Eng.º António Oliveira reiterou a necessidade de ajustar as Faixas 

de 100 metros de forma a não prejudicar os proprietários florestais; Eng.º Miguel Sá 

indicou que, não identifica na legislação a necessidade/justificação de redução das 

Faixas dos Aglomerados, mais considera fundamental manter as faixas apresentadas 

de forma a proteger pessoas e bens. ------------------------------------------------------------------

-----Tendo em consideração os contributos anteriores o Sr.º Presidente sugeriu que, 

face ao exposto, seria necessário proceder à reformulação das Faixas de 100 metros 

dos Aglomerados Populacionais, assim como, foi sugerido, reunir os elementos 

técnicos florestais da Comissão, AFBV e ICNF, de forma a promover outra proposta de 

Faixas de Gestão dos Aglomerados Populacionais para inclusão no plano, tendo os 

elementos da Comissão assentido/concordado com a sugestão.------------------------------

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

----- Sr.º Presidente solicitou alguns esclarecimentos relativamente aos estradões 

florestais e estrada florestal do Concelho, concretamente a discordância do ICNF na 

inclusão destas vias na rede viária florestal fundamental do concelho, e 

consequentemente na exclusão de faixas de gestão de combustível (10 metros).--------

------ A Engª Joana Carinhas referiu que, de acordo com a legislação em vigor o ICNF 

considera as referidas vias como rede viária florestal de 3ª ordem, complementar, pois 

não possui as características necessárias para inclusão na 2ª ordem, fundamental, e 

dessa forma não são consideradas para implementação de Faixas de Gestão. -----------

----- Sr.º Presidente reiterou a necessidade de execução de Faixas de Gestão na 

estrada florestal e estradões do concelho, de forma a proteger as pessoas e os bens, 

em caso de incendio. --------------------------------------------------------------------------------------

----- A Engª Joana Carinhas referiu os trabalhos em fase de execução na Mata, 

implementação de Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustíveis, em cerca de 

700 hectares, os quais promovem a gestão de combustíveis em áreas adjacentes aos 

estradões complementando as Faixas da Rede Viária indicadas. Referiu também que 

futuramente o ICNF pretende promover a execução das Faixas afetas aos estradões e 

estrada florestal nº 1. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Sr.º Presidente solicitou ao ICNF a emissão de uma declaração para a comissão, 
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no sentido de informar que pretende futuramente assegurar e efetuar Faixas de 

Gestão de combustível nos estradões e estrada florestal do Concelho de Vagos, e 

que, se encontra a avaliar/ponderar a programação/execução dos trabalhos. ------------- 

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

O Sr. 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 por todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta  

 
26 de Outubro de 2018 

 

 

______________________________________ 

Presidente da CMV, Dr.º Silvério Rodrigues Regalado 

 

 

______________________________________ 

Coordenador Operacional Municipal, Eng.º Miguel Sá 

 

 

______________________________________ 

ICNF – CPE, Eng.ª Joana Carinhas 

 

 

______________________________________ 

Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro, Capitão João Rodrigues 

 

 

______________________________________ 

Adjunto de Comando dos BVV, Sr. Vítor Bento 

 

 

______________________________________ 

AFBV, Eng.º Luís Sarabando   
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______________________________________ 

REN S.A., Eng.ª Isa Matos   

 

 

______________________________________ 

EDP Distribuição., Sr. Cândido Saraiva 

 

 

______________________________________ 

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

 

 

___________________________________________ 

GTF, Eng.º Pedro Santos 

 

 

 

 

 

 

 


