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Enquadramento

- decorre relatórios da Comissão Técnica Independente entre outros trabalhos + RCM n.º 157-A e B /2017 de 27.10 -

Fragilidade do território florestal português

▪ Êxodo da população rural levou ao abandono das florestas e da 

prevenção sustentável associada à silvo-pastorícia

▪ Território maioritariamente privado e fragmentado dificulta a 

possibilidade de uma intervenção estruturada de ordenamento e 

prevenção

Risco de incêndios crescente e com consequências catastróficas

▪ Décadas de sub-investimento em prevenção estrutural resultaram num 

território onde os incêndios frequentemente ameaçam pessoas e bens

▪ Alterações climáticas potenciam o surgimento de eventos extremos que 

facilitam a propagação acelerada do fogo

Sistema de defesa contra incêndios desajustado

▪ Sistema estruturado em torno de 3 pilares com fraquezas na articulação 

e atuação

▪ Ineficiência gerada pelo défice de conhecimento capacitação e 

qualificação das diversas entidades

Maior risco de incêndio rural aumenta o nível de ameaça para 

pessoas e bens e leva a reconhecer a existência de falhas 

sistémicas que justificam a necessidade de mudança

Criação do Sistema de 

Gestão Integrada de 

Fogos Rurais (SGIFR)

▪ Sistema baseado na 

capacitação e 

responsabilização dos seus 

agentes

▪ Prioridade do combate na 

proteção de pessoas e bens 

com forças de proteção civil 

focadas na sua missão

▪ Gestão de fogos rurais com 

foco na prevenção e 

incorporação de 

conhecimento

▪ Promoção da 

sustentabilidade do território 

Os 2 relatórios da CTI 

apontam 6 grandes 

grupos de problemáticas 

principais

▪ Conhecimento

▪ Qualificação

▪ Governança

▪ Planeamento, ordenamento 

e gestão do território

▪ Proximidade com as 

populações

▪ Informação e comunicação
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Campanha 2018
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As preocupações para 2018



5 preocupações para 2018

1. Mobilizar esforços dos privados na diminuição da carga combustível em volta das povoações e na floresta, 

reduzindo a vulnerabilidade de pessoas e bens.

Sistema de Avaliação de Queimas e Autorização de Queimadas no âmbito do Programa de redução do número de ignições apresentado a 
15 de Maio pelo ICNF e disponibilização de plataformas web de apoio ao cidadão a partir de 21 de Maio com apoio telefónico – projeto 
piloto em nove concelhos piloto (Caminha, Valongo, Arouca, Fornos de Algodres, V.N. de Foz Coa, Oleiros, Portalegre, Mafra, Monchique);

Bom exemplo do que está a acontecer 



As preocupações para 2018

2. Comunicar com a população, incluindo turistas, para que saibam o que fazer em caso de incêndio.

7
3. Reforço de capacidades em matéria de vigilância e patrulhamento não só para reduzir ignições mas 

também para permitir um ataque inicial mais rápido e forte.

Bom exemplo do que está a acontecer 

ANPC



As preocupações para 2018

4. Melhorar as capacidades meteorológicas e de tomada de decisão na gestão de risco de incêndios rurais

com vista a uma gestão mais efetiva dos meios de supressão.

5. Reforçar as operações com competências em incêndios rurais procurando uma integração estreita entre 

conhecimento do comportamento do fogo e da floresta com os níveis estratégico e tático.  
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A ANPC em colaboração com a 
EM, concluiu a 18 de Maio, a série 
de workshops temáticos sobre Análise 
de Incêndios Rurais e Pirometeorologia.
Mais de 220 formandos envolvidos das 
múltiplas estruturas que participam no 
DECIR 2018

Bom exemplo do que está a acontecer 



Maior conhecimento conduz a maior sucesso 

A Bolsa de Peritos ao serviço das operações

No decurso das ocorrências de 2017 tornou-se clara a necessidade de conhecimento na abordagem 

operacional. Os peritos vêm auxiliar, com o conhecimento e análise do comportamento do fogo, os 

Comandantes das Operações de Socorro recomendando linhas de ação em função das características dos 

incêndios rurais, procurando como resultado a extinção inequívoca, na primeira e melhor oportunidade.

O Comandante das Operações de Socorro DECIDE , integrando no processo de decisão as recomendações que 

lhe são transmitidas e lido o contexto e prioridades sociais e locais. 
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O caminho conjunto para lá de 2018, iniciado desde já

1. Reconhecer as falhas sistémicas e os desafios socio-ecológicos do futuro.

2. Redesenhar a governança e gestão dos fogos rurais.

3. Integrar prevenção e supressão. Promover uma organização segmentada e especializada dos 

recursos para assegurar que os fogos rurais são geridos protegendo as pessoas, as suas casas e os 

recursos naturais.

Transformação



O caminho conjunto para lá de 2018, iniciado desde já

4. Capacitar todas as funções com competências e recursos adequados às especificidades da 

missão. Melhorar capacitação de sapadores, bombeiros, demais agentes.

5. Reforçar a prevenção e promover a cooperação institucional, pública e privada, reduzindo o 

fosso entre prevenção e supressão de fogo. Aposta inequívoca em recursos e capacitação deste 

pilar. Criar condições para:

Promoção da sustentabilidade do território, com mudanças ao nível da  paisagem.

6. Instalar uma Agência dedicada à gestão dos fogos rurais, a AGIF, que coordenará e sincronizará 

as ações de prevenção e supressão de fogos rurais e as correspondentes políticas públicas e 

sistema de incentivos. É uma estrutura facilitadora e integradora de processos e entidades. 

Transformação



ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS, em benefício dos cidadãos e do seu património

Uma directiva única para definir o caminho (RCM n.º20/2018 de 1 de Março) 

Sistema assente em 10 princípios

TRANSPARÊNCIA, atuação é sujeita a reporte público

SUBSIDIARIEDADE, evolução conforme capacidades de cada nível de resposta

FLEXIBILIDADE OPERACIONAL, em função da meteorologia

DUPLO EMPENHAMENTO DAS FORÇAS, em combate e em prevenção

AFECTAÇÃO RACIONAL DE RECURSOS, na procura da eficiência

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES, adequada às suas missões, a todos os níveis.

AVALIAÇÃO, com vista à melhoria contínua

PROGRESSIVIDADE NA TRANSIÇÃO, transformação gradual pós-2018

MEMÓRIA, a história do País

Envolver todas as entidades na cadeia de valor

Definição clara de atribuições em todas as etapas,

procurando que as entidades tenham envolvimento na

cadeia de valor:

PLANEAMENTO

PREVENÇÃO – SENSIBILIZAÇÃO

PREVENÇÃO – GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E FISCALIZAÇÃO

PRÉ-SUPRESSÃO

SUPRESSÃO – ATI

SUPRESSÃO – ATA

SUPRESSÃO – RESCALDO

SUPRESSÃO – EXTINÇÃO

RESPOSTA EM EMERGÊNCIA SOCIAL E AMBIENTAL

AVALIAÇÃO PÓS-EVENTO

RECUPERAÇÃO

Figuras operacionais complementares

BOLSA DE PERITOS

UNIDADE DE MAQUINARIA

AERONAVES DE OBSERVAÇÃO

e COORDENAÇÃO AÉREA

CÉLULA DE GESTÃO E APOIO À DECISÃO

Num esforço conjunto e persistente!



OBRIGADO

Seminário Valorizar e Promover a Floresta - | Vila Real, UTAD, 28 de Maio de 2018


