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Realizou-se no passado dia 28-6-2014, a Assembleia 

Geral Extraordinária (AGE) solicitada pela Direção da AP, 

tendo em vista a discussão e aprovação da quotização 

referente aos lotes de utilidade turística, isto é, aqueles 

para os quais ainda não tinham sido aprovados os respeti-

vos critérios de participação no orçamento comum. 

Tendo presente a recente aquisição à CIHA de alguns 

destes lotes, era urgente definir aqueles critérios, pelo que 

foi desenvolvido um estudo com vista à definição de valo-

res adequados para cada uma das diferentes situações. 

A AGE aprovou os critérios apresentados, que deverão 

vigorar desde o início do corrente ano, podendo estes 

valores ser revistos em AG em qualquer momento. 

Assembleia Geral extraordinária 
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Editorial 

As responsabilidades da CIHA em VNSE 
Desde o início do corrente ano que se encontram em dívida as quo-

tizações da CIHA, relativamente à APVNSE. Apesar de todos os 

esforços conjuntos, no sentido de encontrar uma solução que per-

mita ultrapassar as diferentes posições sobre este assunto, ainda 

não foi possível colmatar de vez o diferendo, que vem opondo a 

Associação à entidade responsável pelo arranque do empreendi-

mento. 

A posição da AP sobre a questão das responsabilidades da CIHA é 

muito clara, no sentido daquilo que é a interpretação da maioria dos 

proprietários, sendo que esta entidade deve honrar todos os com-

promissos assumidos, em particular durante a fase inicial de ven-

das. Senão vejamos: 

1. Na sequência da infraestruturação e venda dos lotes em VNSE, a 

CIHA definiu que todos os proprietários deveriam comparticipar as 

despesas comuns do empreendimento, pelo que deveriam organi-

zar-se sob a forma de Associação; esta norma foi vertida nos con-

tratos de promessa de compra e venda realizados e faz parte do 

conteúdo do alvará de loteamento; 

2. Durante vários anos as quotizações não foram cobradas, apesar 

de expressamente constarem daqueles documentos, pelo simples 

facto de a CIHA ter assumido todas as responsabilidades de gestão 

de VNSE, incluindo a segurança e a manutenção das áreas de en-

quadramento; tão-pouco a CIHA incentivou ou tomou a iniciativa de 

proceder à criação das condições do arranque para a AP; 

3. Com a demissão unilateral das responsabilidades de segurança 

que a CIHA assumiu em 2009, a AP foi criada a partir da iniciativa 

de alguns proprietários, procurando desde o princípio ir ao encontro 

das regras já anteriormente definidas, ao mesmo tempo que sem-

pre buscou a colaboração e envolvimento da CIHA; 

4. Apesar de não ter tido um início de vida fácil, a AP assumiu as 

responsabilidades pela gestão da segurança do empreendimento, 

bem como a limpeza da área de enquadramento, para além de inú-

meras outras tarefas, no pressuposto de que todos os proprietários 

(onde naturalmente se inclui a CIHA, na sua condição de detentora 

de lotes situados nas zonas já concluídas e entregues à CMB) hon-

rariam os seus compromissos; 

5. Desde a criação da AP que a CIHA tem vindo a procurar reduzir 

o seu empenhamento nas responsabilidades no empreendimento, 

com o argumento da atual situação económica, o que cria dificulda-

des acrescidas à gestão da AP;  

6. No entendimento da atual Direção da AP, a CIHA tem responsa-

bilidades diretas e acrescidas em VNSE, devendo ter um tratamen-

to em tudo semelhante aos restantes proprietários, mesmo que em 

determinadas circunstâncias lhe possa ser reconhecida parcialmen-

te uma posição de privilégio; 

7. A AP tudo fará ao seu alcance para manter aberto o diálogo com 

a CIHA, de forma a serem honradas as responsabilidades assumi-

das, sendo que apenas o pagamento atempado das quotizações 

(incluindo as que se encontram em atraso) poderá resolver de vez 

este diferendo. 

A regularização das quotizações 

Como é do conhecimento geral, a execução dos 

planos anuais de atividades da APVNSE tem sofri-

do constrangimentos, derivados dos atrasos que 

muitas vezes se verificam no pagamento das quo-

tizações. Decorrente deste facto, na ultima AG, a 

Direção foi mandatada para proceder judicialmen-

te no sentido de regularizar esta situação, e assim 

permitir uma melhor execução das atividades ne-

cessárias à manutenção dos espaços comuns de 

VNSE, com particular destaque para a segurança 

e para a limpeza da área de enquadramento. 

A Direção, em conjugação com o advogado da 

APVNSE, tem desenvolvido uma campanha proac-

tiva e de sensibilização junto dos proprietários 

com quotizações em atraso, a qual nos apraz re-

gistar que tem tido resultados muito positivos, o 

que tem permitido evitar o desencadear das 

ações judiciais previstas. 

Não obstante, lamentavelmente, vimo-nos mesmo 

assim obrigados a desencadear algumas ações 

judiciais pontuais, relativamente às quais decorre 

atualmente a inerente tramitação processual. 

Relembramos os caros proprietários que a regular 

e atempada execução das atividades necessárias 

à manutenção dos espaços comuns de VNSE, 

apenas é possível se estes atrasos não se verifica-

rem e se as quotizações forem regularizadas no 

exercício a que se referem. 



Várias vezes, ao longo dos últimos meses, foi a 

Direção da AP  questionada sobre o tema da pesca 

na barragem de VNSE., em resultado do acesso 

indiscriminado de pessoas e viaturas àquela área, 

com impacto na segurança, no sossego e na limpe-

za de toda a urbanização. 

Do que foi possível apurar sobre este assunto a 

posição da AP, até eventual disposição em contrá-

rio da AG, é a seguinte:  

1. As águas da barragem pertencem ao domínio 

público, à semelhança de outras áreas de VNSE, 

pelo que não é possível impedir o acesso àquela 

área de estranhos à urbanização; 

2. A AP, através da portaria, iniciou em junho um 

processo de sensibilização dos potenciais pescado-

res, de forma a procurar minimizar os inconveni-

entes resultante daquele acesso indiscriminado, o 

que já permitiu atenuar alguns dos inconvenientes; 

3. A barragem está integrada na zona de caça turís-

tica, cujo alvará é detido pela CIHA; neste sentido, 

aquela entidade pode condicionar a pesca na barra-

gem (sem contudo impedir o acesso), com o argu-

mento da proteção das espécies cinegéticas e da 

segurança da área; 

4. Muitos dos pescadores referenciados na zona 

acedem à mesma através dos terrenos da 4ª fase, o 

que torna virtualmente impossível qualquer tipo de 

controlo na portaria existente; se muitos deles são 

pessoas civilizadas, infelizmente outros não cabem 

neste universo, deixando a área suja  e realizando 

ações perigosas para a envolvente; 

A questão da pesca na barragem de VNSE 
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Principais eventos 

eventos recentes: 

maio: limpeza terrenos não edificados e área de enquadramento 

21-06-2014: reunião da Direção e jantar de santos populares 

26-06-2014: reunião com a CIHA 

28-06-2014: Assembleia Geral Extraordinária 

19-08-2014: reunião com o Presidente da CMB 

15-07-2014: reunião com Sotheby’s 

07-09-2014: reunião da Direção 

23-09-2014: reunião com a CIHA 

01-10-2014: lançamento da Nota Informativa 2014 Nº 10 
 

eventos futuros: 

outubro: jantar de Halloween (a confirmar) 

janeiro 2015: Assembleia Geral (data a confirmar) 

5. A AP desconhece a quem pertence a responsabilidade direta 

pela gestão do espaço da barragem e dos terrenos confinantes, 

dado que não se inserindo na definição de área de enquadra-

mento, não se pode considerar, salvo definição em contrário, 

como estando nas competências de responsabilidade da Asso-

ciação; as diferentes entidades questionadas sobre este assunto 

ainda não apresentaram, até ao momento, uma resposta satis-

fatória sobre o mesmo; 

6. A AP colocou reiteradamente o assunto do acesso indiscri-

minado para a barragem à CIHA, expressando a sua posição 

sobre o mesmo, reforçada pela preocupação de vários residen-

tes e proprietários, não tendo até ao momento sido apresenta-

da qualquer proposta por parte daquela entidade; 

7. A AP continuará a acompanhar este tema, certo de que só 

com a colaboração, as ideias e o envolvimento de todos 

(proprietários, residentes, CIHA, CMB, etc.) se encontrarão as 

melhores soluções para o mesmo. 

Autor: Fernando Lopes 



À semelhança dos anos transatos, a 

APVNSE mandou proceder à limpeza dos 
terrenos particulares não edificados e da 

área de enquadramento da urbanização, 
como medida preventiva (e obrigatória) na 

proteção contra incêndios. Esta limpeza tem

-se demonstrado eficaz, tendo permitido 
proteger os lotes (e áreas envolventes), 

nomeadamente no caso dos dois incêndios 
florestais que ocorreram este verão. 

Com efeito, os referidos incêndios, com 
origem em áreas que não se encontram sob 

responsabilidade da APVNSE, foram 

contidos ao entrarem nos lotes limpos, 
permitindo assim salvaguardar o respetivo 

coberto arbóreo. Esta situação foi 
especialmente importante para os lotes com 

sobreiros, pois de acordo com a lei, caso os 

mesmos tivessem sido afetados e o lote não 
estivesse limpo, esse facto impediria a 

construção durante 25 anos, o que 
representaria uma perda incalculável para 

os proprietários. 

A APVNSE tem ainda vindo a desenvolver 

outras ações no âmbito da manutenção dos 

espaços comuns, em particular na limpeza e 
identificação dos percursos pedestres (não 

automóveis), com a colaboração de alguns 
proprietários (com destaque para os mais 

jovens), bem como a cooperação com a 

CMB para a futura colocação de mais uma 
bateria de ecopontos, entre outras tarefas 

que tem decorrido em colaboração com 
aquela entidade. 

Limpeza dos terrenos 

particulares não edificados e 

da área de enquadramento 
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Realizou-se uma vez mais no restaurante da Urbanização, no 
dia 21-6-2014, o jantar de convívio dos proprietários de 
VNSE, desta vez sob e tema dos santos populares.  

Contando com a participação de cerca de 30 convivas, alguns 
dos quais pela primeira vez, procurou-se incentivar o conví-
vio entre todos os que desejam aumentar os laços desta 
“grande família”, seja através do conhecimento mútuo, seja 
pela troca de informação e de experiências, sempre na certeza 
de um bom momento gastronómico. 

Ficamos a aguardar pela marcação do próximo convívio, cer-
tos que também esta é uma atividade do maior interesse de 
todos. 

Jantar dos santos da APVNSE 

 

No decurso da época estival que agora termina, verificou-se no 
interior da área do empreendimento a eclosão de dois incêndios 
florestais que, não tendo tido consequências muito graves, se 
constituíram como um incidente muito preocupante. 

O primeiro incêndio, de origem desconhecida, abrangeu alguns 
lotes residenciais, tendo afetado especialmente dois deles, pelo 
facto de ter tido origem numa área não limpa, mas que não teve 
consequências de maior nos lotes pertencentes a proprietários nos 
quais já tinha sido efetuada a limpeza anual. 

O segundo teve origem, segundo foi possível apurar, na manobra 
de uma roçadora, que ao produzir uma ignição numa área de mato, 
se propagou com facilidade aos lotes fora da responsabilidade da 
APVNSE, tendo sido contido pelo facto de entrar num lote já limpo 
pela Associação. 

Estes incidentes relevam a importância da limpeza de todos os 
lotes da urbanização, com vista à salvaguarda do património 
comum. A AP tem desenvolvido um esforço muito grande nesta 
área, mantendo limpos os lotes dos proprietários com quotizações 
em dia, sendo significativo o facto de estes incêndios não terem 
tido maiores consequências, dado o trabalho já desenvolvido. 

Na página seguinte listam-se alguns conselhos da Proteção Civil 
sobre este assunto. 

Incêndios em VNSE 



SE FOR SURPREENDIDO PELO INÍCIO DE UM INCÊNDIO RURAL OU FLORESTAL: 

- Contacte de imediato qualquer das seguintes entidades: Bombeiros, GNR, ou utilize o 117 (nº de emergência para 

a proteção da floresta contra incêndios). 

- Se presenciar a deflagração dum incêndio florestal e se vir que não corre perigo, tente apaga-lo utilizando ramos, 

abafadores, pulverizadores, pás ou enxadas. 

- Repare na presença de pessoas e viaturas com comportamentos estranhos na zona. Anote todas as marcas, 

descrições, cores e matrículas de veículos. Relate tudo o que achar suspeito às autoridades competentes. 

- Não vá assistir aos incêndios, deixe livre os acessos para aqueles que combatem as chamas. 

- A fim de evitar reacendimentos, COLABORE quando solicitado pelas autoridades competentes, nas operações de 

RESCALDO e na VIGILÂNCIA PÓS-RESCALDO. 

CUIDADO COM AS QUEIMAS DE SOBRANTES AGRÍCOLAS: 

- Para realizar uma queima, peça uma opinião aos bombeiros da sua área e queime apenas nas épocas e segundo as 

condições permitidas por Lei. 

- Não faça queimas a menos de 300m de qualquer floresta. 

- Quando fizer queimas avise os vizinhos e vigie bem os fogos até que se considere extinto. 

- Para realizar queimas escolha dias húmidos e com pouco vento, cumprindo as indicações dos bombeiros. 

- As queimas de sobrantes agrícolas e os lançamentos de foguetes são responsáveis por muitos incêndios rurais e 

florestais. 

SE FICAR CERCADO POR UM INCÊNDIO: 

- Tente não entrar em pânico. 

- Procure sair da zona do incêndio na direção 

contrária ao vento. 

- Identifique uma zona com água, ou com pouca 

vegetação, na qual se possa refugiar. 

- Se puder , cubra a cabeça e o resto do corpo com 

roupas molhadas. 

- Respire junto ao chão através da roupa molhada 

evitando inalar os fumos. 

- Se não conseguir sair sozinho do local do incêndio, 

aguarde a chegada dos bombeiros. 

- Em caso de queimadura, lave a zona afetada com 

água fria enquanto aguarda tratamento médico.  

Nunca use manteiga, azeite ou outra gordura.  

SE MORA NUMA ZONA RURAL OU FLORESTAL: 

- Tenha sempre à mão um rádio lanterna e pilhas. 

- É perigoso deitar fósforos, cigarros ou vidros para o chão e deixar fogueiras mal apagadas. 

- Aumente a sua atenção nos dias mais quentes. Nesses dias, o risco de incêndio é maior. 

- Limpe o mato num raio de 50 metros à volta das habitações e outras edificações. 

- Use barreiras corta-fogo para separar terrenos cultivados, como por exemplo um caminho, assim pode evitar a 

propagação das chamas. 

- Guarde em um lugar de fácil acesso algumas ferramentas como enxadas, pás ou mangueiras. Podem ser úteis no 

combate inicial de um incêndio. 
 

(mais informação em: http://www.cm-benavente.pt/servicos-municipais/servico-municipal-de-protecao-civil/

folhetos-de-informacao) 

O conselho da Proteção Civil - incêndios rurais e florestais 
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