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Editorial: balanço de um mandato 
 

Termina no final do ano o mandato dos atuais órgãos 
sociais da APVNSE. Embora ainda a alguma distância, é 
importante fazer um balanço sumário das principais ati-
vidades levadas a efeito, em proveito do empreendimen-
to e de todos os proprietários, independentemente do 
escrutínio devido em Assembleia Geral. 
No respeito escrupuloso pelo orçamento disponível, fa-
tor determinante no nível de ambição da Direção da AP, 
e do plano de atividades proposto e aprovado pelos pro-
prietários, foram realizadas inúmeras tarefas, para além 
da gestão corrente, de que se salientam as seguintes: 
 manutenção do sistema de segurança implementado, incluindo recuperação pontual da vedação exterior do 

empreendimento; 
 limpeza da área de enquadramento e dos lotes dos associados, com a recuperação significativa de espaços 

anteriormente muito degradados; 
 contacto permanente com a CMB, com especial ênfase nos aspetos de manutenção dos jardins, trânsito, 

limpeza urbana, recolha de lixo e ecopontos; 
 incremento significativo da cobrança de quotizações em atraso, fruto de um trabalho persistente de conta-

to próximo e sensibilização dos proprietários; 
 recuperação de infraestruturas públicas, criação de um novo circuito de manutenção e colocação de diver-

sos bancos de jardim na área de enquadramento; 
 dinamização de atividades de convívio entre proprietários, designadamente através da realização de jantares 

de confraternização, entre outras; 
 preparação das ações judiciais a desenvolver contra proprietários incumpridores, em especial no que se re-

fere ao pagamento de quotizações, em cumprimento das deliberações da Assembleia Geral; 
 desenvolvimento de contactos com a entidade promotora, no sentido da salvaguarda dos interesses dos 

proprietários, ação infelizmente com escassos resultados; 
 contacto com os novos proprietários de lotes de utilidade turística, tendo em vista a sua integração nas ati-

vidades e responsabilidades da AP; 
 aprovação da quotização dos lotes de utilidade turística, em assembleia geral extraordinária, colmatando 

uma lacuna anteriormente  existente; 
 emissão constante da nota informativa, tendo em vista a divulgação das atividades relevantes da AP e as-

suntos de interesse geral dos proprietários; 
 contacto com distintas entidades com relevância para VNSE, com a finalidade de garantir o desenvolvi-

mento e apoio ao empreendimento; 
 apoio a todos os proprietários e residentes, sempre que solicitado ou necessário, na resolução de questões 

de interesse coletivo ou individual; 
 atividades diversificadas, tais como criação do site da AP, concurso de fotografia, plantação de árvores, etc. 

Sem constituir uma lista exaustiva de todas as atividades desenvolvidas, fica de forma resumida um conjunto 
importante de ações levadas a efeito tendo em vista o melhoramento do empreendimento e a defesa dos inte-
resses de todos os proprietários. É tempo de preparar o futuro, com novas pessoas, novas ideias, nova dinâ-
mica e para tal contamos certamente com o envolvimento de todos. Um grande bem-haja a todos os que nos 
ajudaram a desenvolver o nosso trabalho, em prol do interesse coletivo.  

(autor: Fernando Lopes) 



Indo de encontro ao anseio de muitos dos proprietários  e residentes de VNSE o executivo municipal aprovou a co-
locação de cancelas na entrada do nosso empreendimento. A autorização será revista anualmente e o referido equipa-
mento, da responsabilidade da APVNSE, funcionará no período noturno, salvo alguma situação de emergência ou se 
solicitado pelas autoridades. A AP prevê a implementação deste serviço para o início de Outubro. 
Quanto à segurança do empreendimento podemos, felizmente, fazer um balanço positivo, sem registo de ocorrências 
de maior relevo. De qualquer forma, devemos manter alguns cuidados elementares e para tal é indispensável a cola-
boração de todos, fundamental ao bom funcionamento de VNSE, como por exemplo a importância de solicitarmos a 
quem nos visita ou ao nossos prestadores de serviços a necessidade de se identificarem; destacamos com especial 
atenção estes últimos, que muitas vezes além de 
não o fazerem, também não acatam as sugestões do 
serviço de segurança e demonstram um enorme 
desrespeito por quem zela pela nossa segurança e 
dos nossos bens. Outras medidas devem estar sem-
pre presentes, como manter os alarmes ligados, 
tentar manter a aparência de presença em casa, par-
tilhar contactos e ausências prolongadas com vizi-
nhos ou amigos, entre outras medidas simples reco-
mendadas pelas autoridades policiais. 

Segurança e instalação de cancelas 
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Plano de Segurança 
No sentido de criar mecanismos de prevenção e atua-

ção em caso de situações de emergência, que possam 

ocorrer em VNSE, foi elaborada uma proposta de pla-

no de segurança para o empreendimento, cujo rascu-

nho será submetido à discussão dos proprietários, por 

forma a permitir a sua melhoria e posterior aprovação 

na próxima AG. 

Este plano pretende definir procedimentos e criar me-
canismos que permitam, por um lado, diminuir os ris-
cos de ocorrência de incidentes e, por outro, possibili-
tar uma resposta pré-planeada e eficaz em caso de 
ocorrência dos mesmos. 

Limpeza de lotes e área de 
enquadramento 

No cumprimento das exigências a que a APVNSE está 
obrigada por lei, continuam a ser efetuadas as limpezas 
da área de enquadramento, as quais têm gradualmente 
permitido recuperar os caminhos e equipamentos exis-
tentes (depois de anos de incúria pela promotora), es-
forço que ainda não está completo e que nos próximos 
anos terá de ser incrementado, de forma a permitir 
igualmente a limpeza das linhas de água que atravessam 
o empreendimento.  
Esta atividade assume especial importância na preven-
ção de riscos de incêndios, os quais, numa área forte-
mente arborizada como é a nossa, representam uma 
preocupação de todos os proprietários.  

Principais eventos 
eventos recentes: 

maio: limpeza terrenos não edificados e área de enquadramento 

04-07-2015: reunião da Direção 

julho/agosto: reuniões várias com empresa segurança Strong 

21-08-2015: reunião com Vereador da CMB 

24-08-2015: reunião com proprietários lote 6 

10-09-2015: lançamento da Nota Informativa 2015 Nº 12 
 

eventos futuros: 

12-09-15: picnic / convívio proprietários e residentes 

fevereiro 2016: Assembleia Geral (data a confirmar) 
(autor: Francisco Teles) 

(autor: Marta Santos) 
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Novo circuito de manutenção 

Foi recentemente instalado na área de enquadramento, 

junto à Estrada dos Alemães (fase 1), um novo circuito 

de manutenção (a juntar ao já existente e em fase de re-

cuperação, na fase 3), constituído por 7 obstáculos, inclu-

indo ainda alguns bancos de jardim. A instalação das res-

petivas placas identificadoras encontra-se em fase de 

conclusão. O percurso tem início / fim junto aos lotes 30 

e 677, com uma distância aproximada de 1.100m. A ins-

talação foi feita por membros da Direção da AP, com o 

apoio do elemento que tem procedido à limpeza dos ter-

renos e da área de enquadramento. 

Convidam-se todos os proprietários e residentes a usu-

fruírem do magnífico espaço constituído pela área de enquadramento, onde é possível passear, correr, andar 

de bicicleta e agora também utilizar o novo circuito de manutenção. A utilização regular desta área por parte 

de todos constitui não só um benefício para os próprios, mas contribui igualmente para a dinamização do 

espaço e indiretamente para a manutenção do mesmo e o aumento da segurança da urbanização.  

É de realçar que é estritamente proibido circular com veículos motorizados em toda a área de enquadramen-

to, exceto no caso de viaturas em missão de segurança ou emergência, e no caso de veículos em serviço da 

CMB ou da APVNSE. Esta proibição está devidamente sinalizada por placas colocadas pela promotora nos 

acessos passíveis de serem utilizados por veículos motorizados. 

Bons treinos. 

Foi recentemente adquirido o lote 6, Centro Hípico, razão porque o novo proprietário procedeu à instalação 

de uma cerca envolvente do mesmo. A AP contactou o proprietário, disponibilizando todo o apoio 

necessário ao futuro desenvolvimento desta infraestrutura âncora do empreendimento. Fomos informados 

que é sua intenção proceder à construção de um picadeiro coberto, de um picadeiro descoberto, da 

revitalização do percurso de saltos existente, para além de outras infraestruturas de apoio à atividade 

equestre, incluindo abrigos permanentes para equídeos. 

A AP saúda esta iniciativa, no pressuposto do desenvolvimento harmonioso de VNSE, considerando a 

importância do respeito pelo alvará de loteamento e do masterplan, ações que considera de importância 

crucial. No seguimento de anos de inação, em parte como consequência da situação financeira nacional, em 

parte pela incapacidade da promotora de encontrar investidores de relevo, desejamos que este constitua um 

virar de página no sentido da melhoria da qualidade do empreendimento, pela oferta de mais uma 

possibilidade de lazer e contacto com a natureza. 

Apesar de existirem ainda algumas dúvidas sobre aspetos de pormenor, que esperamos ver esclarecidos num 

futuro próximo, em diálogo frutuoso com o novo proprietário, consideramos que esta aquisição pode 

constituir uma importante mais-valia para VNSE e, consequentemente, uma valorização do património que 

é de todos. 

Aquisição do lote 6 (Centro Hípico)  



Eleição de novos órgãos sociais 
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Na sequência do editorial da presente nota informativa, 

destaca-se a importância da eleição de novos órgãos soci-

ais da APVNSE, que irá decorrer na Assembleia Geral, a 

ter lugar no início do próximo ano. Numa perspetiva de 

renovação constante, considera a atual Direção salutar o 

aparecimento de novas listas candidatas aos diferentes 

órgãos (mesa da assembleia geral, direção e conselho fis-

cal) da AP, pelo que deixa desde já o repto atempado para 

que as mesmas possam surgir e se organizar. 

No caso de não ser possível a constituição de listas for-

mais e completas, a disponibilização individual de proprie-

tários para o exercício de diferentes cargos no seio dos 

órgãos sociais será igualmente uma opção a considerar, 

permitindo igualmente aquela renovação, embora parcial, 

pelo que se apela a todos os proprietários que tenham dis-

ponibilidade, interesse e vontade em colaborar com a AP 

que, desde já nos contactem (apvnse@gmail.com), mani-

festando a sua intenção, com vista a uma possível futura 

integração numa lista renovada para a eleição daqueles 

órgãos. 

O trabalho desenvolvido pela atual Direção será escrutina-

do por todos os proprietários, mas é certamente positivo 

o aparecimento de novas ideias, de "sangue novo", pesso-

as dinâmicas, motivadas e dispostas a continuar e, se pos-

sível melhorar, o trabalho realizado. Para que a ideia ga-

nhe desde já força e permita tempo de preparação e não 

apenas no momento da convocação de eleições, aqui se 

deixa à consideração de todos os proprietários. 

Cães à solta na via pública 

Vários proprietários e residentes têm mani-

festado junto da AP as suas preocupações 

sobre a presença de animais, em particular 

cães de grande porte, à solta na via pública, 

constituindo uma permanente ameaça para 

automóveis, peões, ciclistas e, em particular, 

crianças.  

É um assunto recorrente, que deverá merecer 

uma particular atenção de todos. Quando a 

situação se coloca em termos de um residente 

afirmar que "...pelo medo que esta situação provoca, 

os condóminos, entre os quais crianças, evitam circu-

lar pela zona, a pé ou de bicicleta", então foi ultra-

passado o limite do razoável. A AP tem pro-

curado sensibilizar reiteradamente os proprie-

tários donos de animais para a necessidade de 

os manterem dentro dos respetivos lotes e de 

os trazerem à trela, quando em passeio na via 

pública, não sendo de aceitar a manutenção 

da situação acima descrita. Que falta fazer? É 

necessário um acidente grave para os donos 

dos animais tomarem a devida ação? À consi-

deração de todos.  

Vila Nova Santo Estêvão CCI 57 

          2130-127 Santo Estêvão BNV 

apvnse@gmail.com 

http://www.apvnse.pt/ 

    (direção)  92 547 3485 

    (portaria)  96 944 8362 

Contactos da APVNSE 

Informação importante: Serviço recolha 
de grandes volumes (“monos”) da CMB 
Santo Estêvão: quinta-feira 
Telefone: 263 519 620  



Pág ina  5  Nota  In format iva  APVNSE 2015 nº  12  

No início da construção dos primeiros edifícios em VNSE, procurou-se estabelecer algumas regras básicas de 

construção, de forma a garantir "um desenvolvimento harmonioso do empreendimento (que permita) aos proprietários ver o seu 

património gradualmente valorizado" (do preâmbulo do Regulamento em seguida mencionado). Estas normas constam do 

Regulamento do Loteamento do Clube de Campo de Santo Estevão, documento pouco conhecido de muitos 

proprietários, embora constituindo parte integrante do contrato de promessa de compra e venda. Com o passar do 

tempo algumas dessas normas foram sendo pouco respeitadas, em parte por desconhecimento, em parte por falta de 

organismo que supervisione o processo de construção, neste âmbito. Em 2006, a CIHA divulgou a todos os 

proprietários um novo documento, designado de Regulamento da Atividade de Construção das Edificações a Erigir 

nos lotes de Vila Nova de Santo Estêvão, tendo em vista "complementar algumas das regras que já fazem parte do 

Regulamento do Loteamento". A articulação de ambos os documentos, recentemente disponibilizados na página da AP 

(em www.apvnse.pt),  determina o respeito por um conjunto de regras de construção e outras, para além das normas 

gerais aplicáveis. 

Presentemente é possível constatar inúmeros atropelos àqueles Regulamentos, aspeto sobre que importa refletir, 

tendo em vista prevenir situações que a ninguém interessam. Por outro lado têm chegado ao conhecimento da AP 

diversos alertas de proprietários para o desrespeito de aspetos básicos de construção, pelo que se considera 

importante o alerta a todos para a necessidade de respeito pelas normas definidas. Neste sentido, trazemos à 

consideração de todos os proprietários três normas, que destacamos por relevantes: 

altura dos muretes e vedações ou redes: de acordo com o nº 1 do artº 48º do Regulamento do Loteamento, a 

altura dos muros de delimitação não deve exceder 0,4m e apenas são permitidos nas frentes de contacto dos 

lotes com arruamentos públicos; nestas frentes está autorizado o emprego de vedações de madeira ou 

metálicas com altura não superior a 1,5m; nas restantes frentes apenas poderão ser utilizadas vedações em 

rede, com altura máxima de 1,5m e de sebes vivas; 

utilização de lotes contíguos para estaleiro e depósito de resíduos: de acordo com o nº 2 do artº 3º do 

Regulamento da Atividade de Construção, o estaleiro de obra deverá ser totalmente implantado no interior do 

lote, dentro dos limites da obra, não se admitindo qualquer depósito de materiais de construção e de entulho 

fora dos limites da obra, nem do lote; 

danos sobre passeios, lancis e outras infraestruturas públicas: de acordo com o nº 1 do artº 10º do Regulamento 

da Atividade de Construção, os proprietários são responsáveis por todos os danos (e respetiva reparação) 

resultantes da atuação de empreiteiros, designadamente em arruamentos, lancis, sumidouros, passeios, 

candeeiros, etc. 

Havendo muitos outros aspetos que poderão merecer a nossa atenção, cumpre à AP sensibilizar todos os 

proprietários para o escrupuloso respeito destas normas, de forma a garantir uma melhoria constante da qualidade 

do empreendimento. 

Por fim, resta referir que as incorreções do passado não devem justificar os erros futuros. O argumento por vezes 

ouvido de "mas se alguém já fez, porque não posso fazer também", não merece qualificativo, no pressuposto de que o que 

está em causa, como inicialmente referido, é um desenvolvimento harmonioso do empreendimento e a valorização 

do património que é de todos. 

Sobre algumas regras de construção...  

(autor: António Santos) 


