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ATA - PROJETO 

 
COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 

CONTRA INCÊNDIOS 
 

 

ATA Nº2/2015 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JUNHO DE 2015 
 
 

PRESENÇAS 
 

Vice-Presidente da Câmara Municipal – Nuno Filipe Paiva Bidarra de Carvalho Pancada 
 

Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros – Juvenália Isabel Guerreiro Salgado 
(Presidente da Freguesia, eleita pela Assembleia Municipal) 
 

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas – José Manuel Portela Campos 
(Coordenador da Prevenção Estrutural) 
 

Corpo de Bombeiros do concelho – João António Marranita Mendes 
(2º Comandante) 
 

EDP Distribuição - Energia SA. – Jorge Fialho 
(Diretor de Manutenção de Redes) 
 

Representante da ABORO – Paulo Jorge Grilo Teigão 
(Associação de Beneficiários da Obra de Rega de Odivelas) 
 

União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros – José João Cavaco 
(Presidente da União de Freguesias) 
 

Freguesia de Odivelas – Rodrigo José Rego Raposo 
(Presidente da Freguesia) 

 

FALTAS 
 

Guarda Nacional Republicana – Rui Pedro Vilhena Bejinha 
(Chefe do EPNA de Aljustrel) 
 

Autoridade Militar do Exército – Manuel A de Vilhena Pereira 
(Major do Regimento de Infantaria RI3) 
 

União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda – Carlos Manuel Bonito Raposo 
(Presidente da União de Freguesias) 
 

Representante do GTF Intermunicipal  – Pedro Guerreiro da Silva 
(Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal) 

 

 

Início: Dez horas e trinta minutos 
Local: Sala de Sessões do Município 

Secretariou: João Pedro Brites Raposo Alexandre 
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---------O Senhor Vice-Presidente da Câmara em substituição do Senhor Presidente da Câmara, 
quando eram dez horas e quinze minutos, após ter verificado quórum para o funcionamento, deu 
início à reunião de acordo com a ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1-INFORMAÇÕES 

 
---------O Senhor Vice-Presidente da Câmara, em representação do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, deu a palavra aos membros da CMDFCI a fim de informarem quanto às ações 
desenvolvidas em prol da DFCI. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor João Marranita Mendes usou da palavra referindo que no presente ano, a 
limpeza, das bermas das estradas nacionais bem como das estradas municipais, começaram 
bastante tarde, tendo em consideração as altas temperaturas que se têm feito sentir nos últimos 
dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor José João Cavaco comentou que o concelho de Ferreira do Alentejo possui uma 
área geográfica muito grande, levando assim à dispersão dos vários aglomerados populacionais. 
esse fator veio originar ao longo dos anos uma rede viária bastante extensa. Nesse contexto, referiu 
que a limpeza da rede viária (nacionais e municipais) dentro dos aglomerados populacionais tem 
sido deficiente ou quase nula, aumentando assim o nível de preocupação da população local. ------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------A Senhora Juvenália Salgado sublinhou que a limpeza das bermas da EN 259/ IP8, dentro 
do perímetro urbano de Figueira dos Cavaleiros, só foi efetuada após reclamação por parte do 
executivo daquela freguesia no portal das Estradas de Portugal. -------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Vice-Presidente da Câmara frisou que a autarquia, desde o mês de maio, se 
encontra a proceder à limpeza das bermas das estradas municipais do concelho. Porém, tendo em 
consideração a vasta extensão de rede viária municipal e a mão-de-obra e equipamento 
disponível, essa execução será mais demorada do que é normal. ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Não houve mais intervenções. --------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2-PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL PARA O ANO DE 2015 

 
---------O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que apesar do Município de Ferreira do 
Alentejo fazer parte de um Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal (GTF), o POM para o ano 
2015 foi elaborado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) da autarquia. -------------------- 
---------Salientou ainda, que o presente documento contempla uma lista de máquinas de rasto, 
passíveis de serem utilizadas em prol da DFCI. ----------------------------------------------------------------- 



COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS 

 
Ata nº2/2015 

 

Página 3 de 4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O documento foi colocado em discussão. ------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Portela Campos sugeriu que da listagem de meios complementares de apoio ao 
combate fosse efetuada uma triagem, descriminando apenas aqueles meios que se encontram 
efetivamente disponíveis para utilização em prol da DFCI, uma vez que se trata de uma lista 
bastante extensa e com muitos recursos (verificar a operacionalidade de meios). ------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Jorge Fialho usou da palavra apresentando-se à CMDFCI enquanto 
representante da EDP e responsável pelo departamento de manutenção de redes do distrito de 
Beja. Quanto ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) mostrou 
inteira disponibilidade para trabalhar em prol das necessidades do concelho tendo em conta, os 
meios materiais e humanos e recursos financeiros da instituição que representa. ------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Portela Campos questionou quanto à elaboração do PMDFCI, uma vez que o 
anterior plano se encontra caducado, restringindo assim os apoios financeiros por parte do estado 
quanto ao GFT Intermunicipal e eventuais candidaturas ao PRODER. ------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que o PMDFCI será elaborado ao abrigo 
de um protocolo de colaboração estabelecido entre a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Beja (ESTIG), nomeadamente num trabalho de mestrado de uma técnica superior, antiga estagiária 
desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Portela Campos sugeriu que fosse agendada uma reunião de trabalho com a 
referida entidade, de forma a articular a elaboração do PMDFCI, recolhendo assim contributos 
válidos de todas as entidades envolvidas na DFCI. ------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------O Senhor Vice-Presidente informou que essa reunião de trabalho será agendada em tempo 
oportuno, de forma a cumprir as obrigações legais. ---------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------Não havendo mais nenhuma intervenção o Senhor Vice-Presidente da Câmara colocou o 
documento à votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios deliberou por unanimidade, 
aprovar o Plano Operacional Municipal para o ano de 2015, com oito votos a favor. ----------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
---------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Vice-Presidente da Câmara quando eram 
onze horas deu por encerrada a sessão. ------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------E eu _________________________________________, Assistente Técnico, para o efeito 
designado, redigi e subscrevi esta minuta que vai ser assinada pelo Vice-Presidente da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara, 

 

 

__________________________ 
Dr. Nuno Filipe Pancada 

 


