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Introdução 

• A Prevenção dos Fogos Florestais constitui sem 
dúvida um desiderato importante no âmbito da ENF, 
dado que os incêndios florestais constituem, 
reconhecidamente, um dos riscos mais importantes 
que afetam a floresta Portuguesa. 
 

• A avaliação do desempenho desta componente da 
ENF não se afigura uma tarefa simples. 
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Cruzam-se várias matrizes, funções e agentes, que não 
se podem dissociar, em qualquer abordagem global 
que se queira fazer do problema. 
 

• SNDFCI  - Sistema Nacional de DFCI 
• PNDFCI - Plano Nacional de DFCI  
• ENF - Estratégia Nacional para as Florestas.  

 
Vejamos brevemente cada um deles. 
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Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 
os Incêndios (SNDFCI) 

 
 
 
Pilares Centrais: 
 
 
• Prevenção Estrutural – ICNF 
• Vigilância, Deteção e fiscalização – GNR 
• Combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio – ANPC 

 
– DL 124/2006, de 28 de Junho 
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SNDFCI 
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Proteção da Floresta 
contra os Incêndios 

GN
R 



SNDFCI 

• Na minha opinião esta visão não é correta, pois está 
muito baseada na perspetiva, no poder e na auto 
suficiência do Estado. 
 

• Falta nele uma componente essencial, que é a 
POPULAÇÃO. 
 

• Os Cidadãos são um dos principais suportes da 
floresta e pensar-se fazer algo sem os envolver, é 
gerir o insucesso, desde a partida. 

25-6-2013  DXV Proteção de Incêndios Florestais 7 



Plano Nacional de DFCI 
Eixos Estratégicos 

Eixo 1 – Aumento da Resiliência do Território aos IF 
Eixo 2 – Redução da incidência dos incêndios 
Eixo 3 – Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos 

incêndios  
Eixo 4 – Recuperação e reabilitação dos ecossistemas 
Eixo 5 – Adaptação de uma estrutura orgânica e  

funcional eficaz 
 

– RCM nº 65/2006, de 26 de Maio 
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Estratégia Nacional para as Florestas 

Com seis linhas de ação estratégicas, sendo a primeira 
delas: 
– Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos. 
– … 

 
Concretizadas por meio de objetivos e sub-ações, com metas e 

indicadores. 

 
– RCM nº 114/2006, de 15 de Setembro 
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Análise de alguns indicadores 

• A ENF apresenta um conjunto de onze indicadores, 
referentes a objetivos e metas de duas das suas 
ações, com incidência na proteção da floresta contra 
os incêndios. 
 

• Vejamos brevemente cada um deles. 
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ENF 

• Ação 1 
– Sub-ação 1.1  PNDFCI (5 Indicadores) 

• A 1.1.1 
• A 1.1.2 
• A 1.1.3 

– Sub-ação 1.2 Gestão de Combustíveis (1 indicador) 
– Sub-ação 1.3 Valorização da Biomassa (2 indicadores) 

• Ação 3 
– Recuperação de ecossistemas afetados (3 indicadores) 
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Sub-ação 1.1 
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Objetivo/Sub-ação 
 

Metas 

A 1.1 PNDFCI 
1. Aumento da resiliência do 

território aos incêndios florestais. 
2. Redução da incidência dos 

incêndios. 
3. Melhoria da eficácia do ataque e 

da gestão dos incêndios.  

Redução da área ardida para valores 
médios inferiores a 100 mil Ha, em 
2012. 
 
Redução da área de povoamentos 
florestais ardidos para menos de 0.8% 
da área florestal, em 2018. 



Sub-ação 1.1 
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Indicadores 
 

Estado do Indicador 

Em 2012: 
a) Toda a rede de DFCI está 

delineada. 
b) 25 mil Ha de rede primária tiveram 

intervenção de redução de 
combustíveis e foi contratualizada 
a sua manutenção.  

a) 20.500 Ha de rede primária 
planeada. 
 
b) Taxa de realização: 25.9% (6500Ha) 

Entre 2007 e 2013 a intervenção em 
silvicultura preventiva, 
enquadrada nos PMDFCI abrange 
2.5 milhões de Ha. 

Taxa de realização: 1.3% (26.836 Ha 
intervencionados) 

Instalação das infraestruturas 
integradas nas Redes Regionais de 
DFCI 

2036 pontos de água beneficiados. 
Não se dispõe de dados sobre a 
beneficiação de postos de vigia pela 
GNR. 



Sub-ação 1.1 
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Indicadores 
 

Estado do Indicador 

Em 2030 toda a rede de DFCI está 
implementada e assegurada a sua 
manutenção. 

Os projetos do PRODER abrangem 
uma área de 14.314 Ha, mas não 
existe informação acerca da sua 
manutenção no futuro 

a) Criação anual de 20 equipas de 
sapadores até 2012. 

b) Formação, até essa data, de 80% 
das equipas na utilização de fogo 
controlado. 

a) Concretizado (100%). 
b) Sem informação. 



25-6-2013  DXV Proteção de Incêndios Florestais 15 

Fonte ICNF Abril, 2012 
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• Áreas críticas de risco de incêndio florestal identificadas no PROT 2007. 
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Vejamos a situação no Algarve em 2012 



Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustíveis (a) prevista em 2006 e  
                                                                                              (b) realizada até 2012. 
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Planeado em 2006 Realizado em 2012 



Sub-ação 1.2 

25-6-2013  DXV Proteção de Incêndios Florestais 20 

Objetivo/Sub-ação 
 

Metas 

A 1.2 Gestão de Combustíveis através 
de pastoreio 

Redução das áreas ardidas de matos 
com incêndios de verão. 

Indicadores 
 

Estado do Indicador 

Gestão de combustíveis nas redes 
regionais de DFCI através do pastoreio 
e do fogo controlado. 

Sem informação. 



Sub-ação 1.3 
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Objetivo/Sub-ação 
 

Metas 

A 1.2 Aumento do valor dos produtos 
florestais através do aproveitamento 

de biomassa para energia 

Até 2012 serão utilizados anualmente 
para energia 2 milhões de toneladas 
de biomassa, resultante das 
operações de silvicultura preventiva. 
Monitorização do aproveitamento de 
biomassa para energia. 
Adoção de tecnologias utilizadoras da 
biomassa florestal para a produção de 
energia localizada. 



Sub-ação 1.3 
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Indicadores 
 

Estado do Indicador 

Criação, em 2006, de um 
Observatório para monitorização do 
aproveitamento da biomassa para a 
energia. 

Não realizado. 
(O Observatório foi criado em 2010, 
mas não operacionalizado) 

 Vários projetos de investigação (sem 
informação detalhada) 

Adoção de tecnologias utilizadoras da 
biomassa florestal para a produção de 
energia localizada. 
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Objetivo/Sub-ação 
 

Metas 

A 3 Recuperação e reabilitação de 
ecossistemas florestais afetados 

Recuperar o potencial produtivo e 
reabilitação dos ecossistemas e das 
comunidades afetadas por incêndios. 
Execução de ações imediatas de 
minimização de impactos, intervindo 
em grandes incêndios. 

Ação 3 
Recuperação e reabilitação de ecossistemas afetados 



Ação 3 
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Indicadores 
 

Estado do Indicador 

No início de 2007 está disponível o 
Código de Boas Práticas na 
Recuperação de Áreas Ardidas, 
divulgado aos diferentes agentes 

Não realizado (2011) 

Entre 2007 e 2013 são 
intervencionados 250.000 Ha de 
floresta ardida na área de 
produção lenhosa 

Taxa de Realização: 1.5% (ProDeR -  45 
Projetos em 3.682Ha) 

Entre 2007 e 2013 são efetuadas 
intervenções de proteção pós-
incêndio em 230.000 Ha. 

Taxa de Realização: 0.02% (ProDeR -  
intervenção em 364Ha) 



Súmula da Avaliação 
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Relatório do IESE, pg. 12 



Discussão 

• Questiono a validade e o significado de algumas das 
metas e dos correspondentes indicadores. 
 

• Com base nalguns dados irei expor uma outra 
perspetiva que, quanto a mim, deveria ser dada à 
gestão do problema dos IF. 

25-6-2013  DXV Proteção de Incêndios Florestais 26 



• Irei basear-me em dados estatísticos disponibilizados 
pelo ICNF, correspondentes a ocorrência de 
incêndios em cada dia, nos últimos 20 anos, em todo 
o Portugal Continental. 
 
 
 
 
 

• Irei utilizar também algumas situações que foram 
analisadas no incêndio de Tavira de 2012. 
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Análise dos últimos 20 anos 
Número de incêndios por ano 
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Área ardida Total e de Povoamentos 
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De uma apresentação da AFN 2012  



Valores médios por Quinquénios 

25-6-2013  DXV Proteção de Incêndios Florestais 31 



25-6-2013  DXV Proteção de Incêndios Florestais 32 

Área Florestal: 3154800 Ha  (IFN 6) 

Meta de 0.8% 
para 2018 



NINC diários entre 2003 e 2007 
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NINC diários entre 2008 e 2012 



Área ardida por dia entre 2003 e 2007 
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Área ardida por dia entre 2008 e 2012 
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Número de dias por ano,  
em função do número de incêndios por dia 
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Valores anuais por Quinquénio 
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Área ardida por dia em função do número de incêndios 
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Área ardida por incêndio em função do número de 
incêndios 
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Área total ardida em função do número de incêndios 



Reacendimentos 
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Um dos objetivos do PNDFCI era o de criar um dispositivo 
dotado de ferramentas eficazes. 
 

• GAUF 
– Deveria haver seis equipas em operação; em 2012 não estavam 

operacionais nos finais de Julho e em 2013 o concurso para a sua 
constituição está ainda aberto. 

• GEFOCO 
– O programa nacional de fogo controlado encontra-se muito 

atrasado; as condições meteorológicas por um lado e a falta de 
enquadramento e apoio, por outro, têm vindo a limitar esta 
ferramenta.  
 

• ZIF 
– O impulso deste instrumento de gestão tem vindo a decrescer. 
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Recomendações (1) 

• Revisão da Estrutura do SNDFCI, de forma a incluir, 
de uma forma explícita e efetiva, a população e os 
seus representantes. 

 
– Promover ações que envolvam a população, na atuação 

das entidades operacionais. 
– Promover a responsabilização dos cidadãos na defesa da 

sua propriedade e da própria segurança. 
– Em vez de proibições oferecer uma motivação positiva às 

populações.  
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Mapa de aglomerados 
populacionais na 
área do incêndio. 
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Reunião em Cabeça do Velho (SBA) 
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Recomendações (2) 

• Revisão das metas e dos indicadores, retirando a 
ênfase na área ardida e enfatizando a redução do 
número de ignições. 
 
– Como se pode planear em função da área ardida, que 

depende essencialmente de fatores meteorológicos? 
– Porque não se foca a atenção nas pessoas, que são uma 

parte importante da solução? 
– Porque não se mobilizam as pessoas para se reduzir o 

numero de ignições, sobretudo em dias de risco elevado.  
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Recomendações (3) 

• Reforçar a intervenção do ICNF no terreno, mediante 
um maior envolvimento dos seus agentes nesta área. 

 
– Assegurar a presença de um número adequado de agentes 

treinados e formados na temática dos IF, para dar apoio no 
terreno, aos proprietários florestais e aos outros agentes. 

– Dedicar pessoas em tempo completo e outros recursos, ao 
problema dos IF. 
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ICNF 

• Dotar este Instituto de uma atuação reforçada no 
âmbito da prevenção dos IF, com uma intervenção 
mais continuada e persistente. 

• Assegurar que a rede de faixas de gestão de 
combustível é criada e mantida numa escala 
nacional, em parceria com as entidades locais e 
privadas. 

• Assegurar que os programas e mecanismos de apoio 
financeiro são utilizados com rigor e imparcialidade, 
mas também com eficácia técnica, sem burocracias 
estranguladoras. 
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Relatório do Incêndio de Tavira 



• Fomento dos programas e medidas de sensibilização, 
em articulação com as entidades locais e as suas 
iniciativas. 
 

• Reforço da articulação com os Gabinetes Municipais 
e os Sapadores Florestais e melhoria do programa de 
uso do fogo controlado e de gestão de combustíveis. 
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Recomendações (4) 

• Criação de um programa nacional de prevenção e 
proteção da floresta e da população, mobilizador de 
recursos humanos e outros: 

  
– Proprietários florestais 
– Autarquias 
– Entidades operacionais 
– Empresas industriais 
– Comunidade científica 
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Conclusão 

• A proteção da floresta contra os incêndios reveste-se 
da maior importância. 
 

• As estratégias e os planos são bons, se forem feitos 
com realismo e se forem avaliados e cumpridos. 
 

• A avaliação deste problema não se pode cingir ao 
setor florestal. 
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