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APRESENTAÇÃO
A Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) centrou-se no período
2006-2012, o primeiro período temporal para o desenvolvimento das políticas setoriais e para a concretização dos
objetivos e ações previstos no Plano. A Avaliação compreende: (i) a avaliação das medidas para a Defesa da Floresta
Contra Incêndios (DFCI) nas suas várias dimensões: prevenção, sensibilização, vigilância, deteção, combate,
supressão, investigação e desenvolvimento, coordenação de meios e formação de agentes envolvidos; e (ii) a
avaliação da orgânica institucional e das políticas e estratégias para a floresta.



Objetivos

Em termos gerais, a Avaliação Intercalar do PNDFCI abordou duas perspetivas de resultados que compreenderam
segmentos distintos de trabalho, mas complementares entre si:

 Monitorização e análise crítica dos resultados alcançados no biénio 2011/2012 e no período 2006-2012,
dando cumprimento ao previsto nos dispositivos de implementação do PNDFCI, onde está contemplada a
sua monitorização bianual, tendo sido já elaborados os relatórios referentes a 2006, 2007/2008 e
2009/2010.

 Avaliação do desempenho global do PNDFCI no período 2006-2012, a partir dos “outputs-chave” de cada
ação e com base na análise crítica das dinâmicas de realização física e financeira, dos resultados obtidos e
dos níveis de concretização dos objetivos estratégicos e operacionais.
A Avaliação Intercalar deve constituir um importante instrumento de gestão do PNDFCI, contribuindo para melhorar
o planeamento e a execução do período final do Plano (até 2018) de forma a alcançar os resultados esperados e as
metas definidas. No sentido de promover as alterações e/ou adaptações necessárias para melhorar o planeamento
e o desempenho do Plano, incluindo o processo de mobilização e participação dos agentes envolvidos, o exercício
de avaliação formula, no último Capítulo do Relatório Final, um quadro de Conclusões e de Recomendações
(parcialmente constante, com adaptações do Sumário Executivo).



Síntese da abordagem metodológica

Em resposta aos objetivos para esta Avaliação Intercalar, a Equipa empreendeu num processo de trabalho intenso
em termos de recolha e processamento de dados, no âmbito do qual foram realizadas as principais atividades
seguintes:
(i)

Análise de informação documental, que compreendeu a análise de um vasto conjunto de documentos
relevantes na ótica da Avaliação Intercalar do PNDFCI, processando informação regulamentar, institucional e
técnica em diversos domínios de intervenção do PNDFCI e convergindo para as problemáticas da floresta e
dos incêndios florestais.
Análise de informação quantitativa e estatística, que envolveu a exploração e processamento de toda a
informação disponibilizada referente à execução física e financeira das ações englobadas no Plano, a par da
análise de dados meteorológicos e de indicadores socioeconómicos da floresta portuguesa.
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Fontes de informação
As estruturas da Administração diretamente envolvidas [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e Guarda Nacional Republicana (GNR) - Serviço de Proteção da
Natureza e do Ambiente (GNR/SEPNA)], gerem fontes privilegiadas dos dados e estatísticas de realização física e
financeira do Plano. O acesso a dados dos respetivos sistemas de informação revelou-se particularmente útil,
incluindo o Sistema de Gestão e Informação de Incêndios Florestais (SGIF), o Inventário Florestal Nacional (IFN), o
Sistema de Informação dos Sapadores Florestais (SISF) e o Fundo Florestal Permanente (FFP).
Outras fontes de informação consideradas relevantes pela natureza operacional da sua intervenção foram as
seguintes: Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) das Câmaras Municipais (CM), Polícia Judiciária (PJ); Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); Escola Nacional de Bombeiros (ENB); Exército Português; e Programa de
Desenvolvimento Rural para o Continente (ProDeR).
As Organizações de Produtores Florestais (OPF), as várias instituições de ensino superior/investigação científica e o
Instituto Nacional de Estatística (INE), completam o leque das fontes de informação mobilizadas, particularmente
vocacionadas para uma discussão abrangente sobre o cumprimento dos objetivos estratégicos e a visão reflexiva da
temática da DFCI.

(iii) Condução de entrevistas semi-diretivas a um vasto conjunto de entidades intervenientes e interlocutores
privilegiados no âmbito da prevenção, vigilância e combate aos fogos florestais e nas diversas componentes
de gestão e implementação do PNDFCI (cf. Lista das entidades entrevistadas no Anexo 1). Este instrumento
de trabalho revestiu-se de grande importância porque permitiu recolher elementos de informação
qualitativa referentes à conceção e ao desenvolvimento das ações do Plano, bem como obter diferentes
perspetivas e visões sobre os progressos observados e sobre os desvios ocorridos no período em análise.
(iv) Realização de um Inquérito aos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), pela sua importância no âmbito da
implementação do PNDFCI. Os GTF, em articulação com os Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC),
desempenham um importante papel na elaboração e execução dos Planos Municipais de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI) cujos objetivos adaptam ao contexto territorial respetivo, os Eixos Estratégicos e
as Ações do PNDFCI.
O Inquérito dirigido aos GTF foi aplicado com recurso a uma plataforma eletrónica a qual permitiu o
preenchimento online do Questionário. No decurso da inquirição foram enviados 220 emails-convite (visando
abranger 201 GTF municipais e 19 GTF de âmbito intermunicipal), e realizados reforços via correio eletrónico
e contactos telefónicos junto da totalidade dos GTF constituídos que à data ainda não tinham procedido ao
preenchimento e submissão do Questionário.
O processo resultou na obtenção de 156 respostas válidas, o que corresponde a uma taxa de resposta de
71%.
(v)

Realização de estudo de caso sobre o volume de ignições e as causas dos incêndios florestais, que permitiu
obter uma visão contrastada de aspetos-chave da operacionalização do Plano e aprofundar/complementar a
análise dos dados recolhidos junto dos interlocutores-chave.

(vi) Realização de um Focus-group, numa lógica de auscultação e de envolvimento e participação dos atores no
processo de Avaliação e de integração de novas abordagens/novos olhares sobre os problemas/desafios. O

sensibilidades envolvidas sobre o objeto de avaliação e validar os resultados apurados pela Avaliação,
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contribuindo para recolher contributos na ótica de uma melhoria continuada da qualidade do Plano para o
período de vigência (2018) e para a sua eventual atualização.

(vii) Realização de Reuniões de Coordenação, com uma periodicidade mensal. Estas reuniões entre a Equipa
Técnica de Avaliação e o ICNF constituíram um espaço privilegiado para discutir o desenho dos instrumentos
de recolha de informação mobilizados pela Avaliação, para discutir perspetivas de desenvolvimento dos
trabalhos e para ajustar expetativas quanto aos seus resultados.



Estrutura do Relatório Final da Avaliação Intercalar

O Relatório Final integra como parte autónoma o Sumário Executivo que compreende um quadro de Conclusões e
Recomendações, baseadas em análises objetivas, no histórico do PNDFCI e nas políticas setoriais, com reflexo no
período alvo de avaliação. Este quadro poderá vir a fundamentar eventuais reorientações de estratégia e de
implementação do Plano, no sentido da maior eficácia [e eficiência] para alcançar os seus objetivos, no horizonte de
2018.
A organização do Relatório Final do Estudo de Avaliação Intercalar do PNDFCI segue de perto a estrutura de
componentes-chave das Especificações Técnicas que orientaram o desenvolvimento do trabalho. As alíneas
seguintes apresentam sucintamente os conteúdos dessa organização:
Capítulo I. Contexto de Implementação e Cumprimento das metas do PNDFCI. Este Capítulo compreende duas
breves secções: (i) evolução recente das condições de implementação do PNDFCI, evidenciando as principais
dimensões-problema, ou seja, os fatores com maior influência na implementação do Plano (meteorologia;
ignições e causas dos incêndios; quadro institucional; eficácia da prevenção estrutural; e eficácia do combate
ampliado); e (ii) análise dos níveis de cumprimento das metas do Plano, componente dos objetivos principais do
PNDFCI, nomeadamente, área ardida no território nacional, grandes fogos e prontidão dos meios de 1ª
intervenção.
Capítulo II. Avaliação da Implementação do Plano. Este Capítulo constitui uma peça fundamental da Avaliação
dado que reflete toda a estruturação da intervenção do PNDFCI, compreendendo:
(i) a (re)análise da relevância/pertinência do PNDFCI, que incluiu a análise da importância e apropriação dos
objetivos e ações do PNDFCI para o alcance das metas estabelecidas;
(ii) a avaliação da eficiência e da eficácia, centrada na análise das realizações físicas e dos resultados
alcançados, relativamente aos meios e recursos mobilizados (físicos e financeiros); e
(iii) a avaliação dos sistemas de gestão, acompanhamento e avaliação, que abrange a análise dos dispositivos
de acompanhamento, gestão e avaliação do PNDFCI, nomeadamente, quanto à sua capacidade de fornecer
informação útil e atempada para as tomadas de decisão.
Capítulo III. Análise do Grau de Execução dos Objetivos e Ações previstas no PNFDCI. Este Capítulo procede à
análise detalhada das dinâmicas de realização e dos resultados, no âmbito dos cinco Pilares de Intervenção do
Plano, processando informação quantitativa e qualitativa, com origem nos principais centros de regulação (ICNF,
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ANPC e GNR) e de outras entidades intervenientes na gestão e desenvolvimento de Ações dos diferentes Eixos.
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Capítulo IV. Matriz de Objetivos, Ações e Indicadores do PNDFCI. Este Capítulo sistematiza contributos detalhados
para o preenchimento da Matriz quadro de referência da implementação do PNDFCI, com recurso à organização
compreensiva da informação residente nos diversos centros de gestão do Plano.
Capítulo V. Conclusões e Recomendações. Este Capítulo organiza um conjunto de elementos de balanço da
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I. CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTOS DE METAS DO PNDFCI
I.1. CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO
Os impactos dos incêndios florestais na sociedade são vários, quer a nível ambiental, quer a nível económico e
social, porém, a consequência mais devastadora, porque irreparável, é a perda de vidas humanas.
A medida que mais diretamente se relaciona com a DFCI tem a ver com os impactos dos incêndios nos recursos
florestais. Segundo o último IFN, datado de 2010, a superfície florestal do Continente corresponde a 35,4% do uso
do solo, na média da União Europeia [2013, ICNF:7], um pouco mais do que 3 milhões de hectares. Com a franca
regressão da terra de uso agrícola ao longo da primeira década do novo milénio (agora apenas 24% do território), o
segundo uso mais importante é o dos “matos e pastagens” (32% ou cerca de 2.853 mil ha), dos quais cerca de 52%
são matos. Pode, pois, considerar-se que a área diretamente relacionada com a temática dos incêndios florestais
(ou, mais genericamente, incêndios rurais) equivale a cerca de 4.655 milhares de hectares, ou seja, 52,3% da área
terrestre continental.
Algumas fontes nacionais recentes reportam como área florestal (em sentido lato) o número redondo de “dois
1

terços do território português”. A título de exemplo, Mª Helena Almeida (2014) indica 5.690 mil hectares somando
à floresta outras áreas lenhosas, contabilizando, portanto cerca de 64% do território nacional, próximo desses 2/3.
2

3

Contudo, seguimos a definição de floresta do próprio 6º IFN , no que somos acompanhados por Pereira (2014:43) ,
que calcula em 52% o conjunto do território continental recoberto por matos e arvoredos. Apesar de ainda não
terem sido publicados os intervalos de confiança para as estimativas do 6º IFN, e reconhecendo-se que não há total
coincidência entre as áreas de ocupações de uso de solo estimadas por diferentes organismos oficiais, a estimativa
em 2010 beneficiou de uma amostragem (densidade de amostragem) mais cuidadosa para a categoria de “matos e
pastagens” face aos anteriores exercícios de inventário florestal (cf. ICNF, 2013:5).
Durante a década 2001-2010, os dados apontam para médias anuais que rondam os 5 mil incêndios (área superior a
1ha) e os 159 mil hectares de área ardida, sendo que cerca de 53% se refere a povoamentos florestais.
No que se refere à área ardida, acima desta média apenas figuram os anos 2003 e 2005, contrastando com os anos
2007 e 2008. Quanto ao número de incêndios, refira-se os anos 2001 e 2005 com valores de cerca de 7 e 8 mil,
respetivamente; ao invés, 2006, 2007 e 2008 são os anos com menor número de incêndios (cerca de 3.500, em
2006 e 2007; e cerca de 2.600, em 2008). O diagrama bivariado N.º de ocorrências/Área ardida entre 2001-2012
permite definir um subgrupo de “anos médios”, onde se registou uma média anual de cerca de 30 mil ocorrências e
de 110 mil hectares de área ardida.

Almeida, Mª Helena et al. 2014. Aperçu de la stratégie portugaise pour l’adaptation des forêts aux impacts du changement climatique,
em Atelier International Adaptation des forêts au changement climatique : état des lieux et retours d’expérience par pays, Paris, França,
04/02/2014 http://www.foretpriveefrancaise.com/data/info/415287-AFORCE_Workshop_2014_Recueil_de_resumes_Book_of_Abstracts.pdf,
acedido em 23 de abril de 2014.
22
ICNF. 2013. IFN6 – Áreas dos usos do solo e das espécies florestais de Portugal continental. Resultados preliminares. [pdf], 34 pp,
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Lisboa. http://www.icnf.pt/portal/florestas/ifn/ifn6 acedido em 23 de abril de
2014
3
Pereira, João S. 2014. O futuro da floresta em Portugal. Fundação Francisco Manuel dos Santos. Lisboa.
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Gráfico 1. Distribuição do número de ocorrências e área ardida (2001 e 2012)
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Fonte: SGIF. Elaboração pela Equipa de Avaliação, dezembro, 2014.

Os Relatórios de Monitorização do PNDFCI assinalaram as condições atmosféricas que em cada ano permitem
explicar parcialmente alguns valores. O mesmo não se pode dizer para o número anormalmente alto das ignições,
em particular nos territórios de interface rural-urbano, no entanto, sem consequências graves porque os
dispositivos no terreno e a malha viária atualmente existentes permitem tempos de resposta muito curtos. O
problema

social

de

incendiarismo

permanece,

apesar

do

agravamento

da

moldura

penal

e

da

modificação/profissionalização da investigação destes crimes, problemáticas que serão desenvolvidas ao longo
deste Relatório de Avaliação Intercalar.
Nas últimas décadas, o setor florestal português afirmou a sua importância económica pois foi o único setor de bens
transacionáveis que se desenvolveu baseado maioritariamente em recursos endógenos, apresentando
sistematicamente superavit na balança comercial, bem como taxas de cobertura de importações sempre elevadas
4

(rondando 70%). Em 2010, o Relatório de Caraterização da Fileira Florestal estudou as várias fileiras florestais
quanto ao impacto que tinham na economia nacional constatando-se que, depois da supremacia da cortiça e suas
obras ao longo de décadas, as exportações passaram a estar dominadas pela pasta de papel e, recentemente pelo
papel, com crescente peso do eucalipto como fonte de matéria-prima.
Relativamente às espécies afetadas pelos incêndios, o pinheiro bravo e o eucalipto foram as principais nas últimas
duas décadas e a fileira do pinho tem-se deparado com escassez de matéria-prima, o pinheiro bravo representa
cerca de um terço das necessidades de consumo da fileira. Esta foi uma espécie historicamente dominante ao longo
de boa parte do século passado no Norte e Centro, caraterística da pequena propriedade e muitas vezes olhada

4

Relatório de Caracterização da Fileira Florestal 2010, AIFF – Associação para Competitividade da Indústria da Fileira Florestal,
novembro de 2010.
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5

assinalada pelo Diretor do Centro Pinus em entrevista em meados de 2010 . O mesmo tipo de preocupações é
demonstrado publicamente pelo setor papeleiro que afirma requerer a expansão da floresta para trituração em
mais 1 milhão de hectares, o que se prevê difícil ou, porventura, em forte concorrência com as culturas para
biomassa ou o aproveitamento de lenho por este setor, em forte crescimento em algumas regiões do País.
A relevância atual do complexo florestal português em termos de balança de pagamentos, com criação de riqueza
apreciável, cerca de 2% do Valor Acrescentado Bruto da Economia e 2% do emprego (dados de 2010-11), conduz a
uma atenção crescente às perdas reais do arvoredo produtivo, como aliás se verifica já nos relatórios anuais de
incêndios da Autoridade Florestal. Essa análise deve, porém, tornar-se mais fina por ramo, ou por fileira industrial,
uma vez que, em alguns casos, as perdas podem ter consequências gravosas nos resultados das fileiras.
As legítimas ambições de desenvolvimento das fileiras industriais fortemente exportadoras, num contexto
económico que as favorece nos próximos anos, confrontam-se, no desenho florestal ao nível da paisagem, com
algumas soluções conhecidas como fortemente mitigadoras do alastramento do fogo - sejam elas a
“renaturalização” da floresta com espécies autóctones e de lento crescimento, ou a pastorícia extensiva que diminui
a carga combustível de forma muito económica. As localizações de maior produtividade potencial continuam
fortemente ameaçadas pela urbanização do solo e as alterações climáticas fazem prever um agravamento por
ocorrência mais frequente de fenómenos extremos (ondas de calor, noites tropicais, alterações do regime de
precipitação, …) e pela extensão da época de incêndios às estações da primavera e do outono.
A conjugação de condições atmosféricas adversas e continuadas com o elevado número de ignições (imputáveis ou
não a comportamentos criminais), resulta no stress excessivo a que ficam sujeitos os dispositivos de prevenção e
combate. A estes fatores acrescem as frequentes alterações políticas e institucionais que têm vindo a introduzir
alguma instabilidade no SNDFCI, induzindo como resultado um conjunto de dimensões-problema consideradas pela
Equipa de Avaliação como fatores condicionantes dos níveis de execução e dos resultados do PNDFCI:

 Externos ao PNDFCI, com reduzida margem de ajustamento imputável ao sistema propriamente dito de
que são exemplo as condições meteorológicas.

 Internos ao PNDFCI, com margem de ajustamento imputável ao sistema, embora, por sua vez,
influenciados por uma multiplicidade de fatores. Entre esses fatores encontram-se: a eficácia da prevenção
estrutural (sobretudo no que respeita à capacidade e continuidade da intervenção na gestão/redução de
combustíveis e na execução das infraestruturas de DFCI); o volume de ignições e causas dos incêndios
florestais (sobretudo no que respeita às ações de vigilância, dissuasão e sensibilização); a eficácia do
ataque ampliado (nomeadamente no que respeita à dificuldade em definir uma estratégia consistente e
concertada e em manter o comando e controlo no caso de incêndios de grande dimensão); e o quadro
político-institucional e financeiro (sobretudo no que respeita às limitações financeiras e às alterações que

5

Entrevista do Diretor do Centro Pinus ao Jornal Público, 26/07/2010.
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Condições meteorológicas
Mau grado a importância das causas sociais e institucionais na explicação da propensão nacional para os incêndios
florestais de cada verão, é hoje inegável que uma parte significativa da explicação quer do número de ocorrências,
mas, sobretudo, da área ardida de povoamentos e matos em cada ano, se deve à meteorologia.
Tal correlação é de facto já bem conhecida: “as séries temporais da área total ardida anualmente em Portugal
revelam duas características principais, uma grande variabilidade interanual e uma tendência crescente desde o
6

início da década de 80” (Pereira et al. 2005 p. 11) . Os autores mostram que a “variabilidade interanual é em parte
devida à quantidade de precipitação na época dos fogos (“fire season”) e na primavera tardia que a precede
[anomalia climática], e em parte à ocorrência de padrões de circulação atmosférica que induzem períodos de
7

extremo calor e secura no oeste da Ibéria [anomalia de tempo]” .
Os padrões sinópticos (temperatura, humidade relativa e velocidade do vento) mostram uma correlação
estatisticamente significativa dos maiores fogos com uma circulação atmosférica fortemente dominada por uma
componente meridional, isto é, oriunda do Norte de África e atravessando a parte central da Península Ibérica, a
qual corresponde a temperatura máxima elevada, baixa humidade relativa do ar, céu limpo e ventos dominantes de
leste. Assim, torna-se importante isolar as variáveis associadas ao fator meteorológico para compreender de que
forma diferiram os anos do período em análise (2002-2012), quanto ao número de ocorrências e quanto à extensão
da área ardida.
Para este objetivo foi utilizado o Sistema Canadiano de Indexação do Perigo de Incêndio, o mais frequentemente
usado em todo o mundo para caracterizar a meteorologia associada aos incêndios. Este sistema é utilizado em
Portugal pelos serviços meteorológicos (agora IPMA) desde há mais de uma década e tem sido adotado pelos
serviços da Comissão Europeia no Joint Research Council (JRC), para o mesmo efeito. Dos vários índices propostos
no Sistema Canadiano, é de destacar o DSR) que, segundo os autores, é o recomendado quando se pretende
calcular valores médios no espaço ou no tempo. Este é o caso, em que se pretende, de uma forma global, avaliar a
evolução temporal do Continente de Portugal, a partir de valores obtidos nas estações meteorológicas situadas nas
capitais de distrito.
Com o intuito de compreender a relação entre o número de ocorrências e a meteorologia, realizou-se uma primeira
análise comparando os números das ocorrências diárias registadas em Portugal continental com o valor do Daily
Severity Rating (DSR) médio diário para os dois períodos em análise, respetivamente 2002-2006 (pré-PNDFCI) e
2007-2012 (pós-PNDFCI) (cf. Gráficos 1 e 2, do Anexo 5), utilizando, para isso, a escala de DSR que se sistematiza na
Figura 1.

Pereira et al. 2005. Synoptic patterns associated with large summer forest fires in Portugal. Agricultural and Forest Meteorology, 129,
pp.11-25.
7
Idem, pág. 13.
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Figura 1. Valor de DSR e Grau de Severidade Meteorológica
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Esta primeira análise permitiu verificar uma dependência entre o número de ocorrências e as condições
meteorológicas, mas com alguma variabilidade. Dada a inconstância apurada, tornou-se necessário realizar uma
análise mais detalhada, olhando separadamente para os dias semelhantes do ponto de vista da meteorologia. O
número de dias no ano por cada grau de Severidade Meteorológica está representado no Gráfico seguinte.
Gráfico 2. Número de dias no ano, por Grau de Severidade Meteorológica
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Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.

Ao longo do primeiro período (2002-06), o número de ocorrências é proporcional à severidade meteorológica. No
segundo período (2007-12) regista-se que, no período do Verão, o número de ocorrências diminui em relação à
proporção anterior durante 2007, 2008 e 2009, tendência que parece perder-se em 2010 e 2011 para reaparecer
em 2012. Os anos de 2011 e 2012 foram muito diferentes entre si quanto à precipitação e quanto aos meses em
que as condições para a propagação das ignições foram mais severas, se bem que nos indicadores centrais (número
de ocorrências e área ardida) se localizassem como anos médios da década.
A elevada variabilidade meteorológica interanual tem, assim, de ser considerada na avaliação sob pena de se retirar

realizou dois tipos de análise:

Página 9

conclusões em que o fator meteorológico é diluído ou confundido com o humano. Para tal, a Equipa de Avaliação

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final


relação entre o número de ocorrências registadas diariamente, por grau de severidade meteorológica;



número diário médio de ocorrências, por grau de severidade meteorológica (situação em que se elimina a
variabilidade meteorológica).

De acordo com o esperado, o número total de ocorrências foi máximo em 2005, com mais de 45 mil registos
associados aos dias com piores condições meteorológicas (DSR acima de 15); e foi mínimo em 2008, com menos de
20 mil registos associados aos dias com piores condições meteorológicas, neste ano por haver um baixo número de
dias com condições meteorológicas adversas (apenas 9 dias com DSR>15). O Gráfico seguinte ilustra esta leitura.
Gráfico 3. Ocorrências, por Grau de Severidade Meteorológica (2002-2012)
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Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.

Com o número de ocorrências e o correspondente número de dias por grau de severidade meteorológica
conhecidos, pode utilizar-se como indicador o número diário médio de ocorrências por grau de severidade. A
análise do Gráfico seguinte permite analisar o comportamento desse indicador entre 2006 e 2012:


em dias de menor severidade meteorológica (graus Muito Baixo e Baixo), o número total de ocorrências
diárias mostrou-se relativamente constante, oscilando em torno das trinta e das cem ocorrências diárias,
respetivamente;
em dias de maior grau de severidade (Médio e Alto e Muito Alto combinados), o número diário de
ocorrências revela tendências comuns: depois de um período de forte descida, iniciado em 2003 e
acentuado a partir de 2005/2006, o número médio de ocorrências atinge um mínimo em 2008, mas esta
tendência inverte-se a partir desse ano até 2010/2011, para voltar a descer em 2012.
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Gráfico 4. Evolução do número médio de ocorrências diárias, por Grau de Severidade Meteorológica
(2002-2012)
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Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.

A análise deste indicador permite conclusões importantes e possíveis interpretações:


A dependência da meteorologia não é obrigatória nem constante ao longo do tempo.



O número de ocorrências é, em geral, mais elevado em dias de maior severidade meteorológica, situação
associada à maior facilidade de um incêndio escapar ao controlo de quem faz uma queimada ou surgir por
acidente com maquinaria devido à secura dos combustíveis finos.

 O acumular de ignições num pequeno espaço de tempo provoca um esforço adicional aos agentes do
SNDFCI, podendo surgir uma sobreposição de eventos que, dada a impossibilidade de chegar a todos
praticamente em simultâneo, pode resultar em incêndios florestais.
Relativamente à evolução da área ardida, a análise permitiu verificar a grande dependência entre a extensão das
áreas ardidas e o fator meteorológico: em 2003 e 2005 cerca de 90% da área ardida ocorreu em dias de severidade
Alta ou Muito Alta; em situação oposta encontra-se o ano de 2008.
Gráfico 5. Evolução das áreas ardidas, por Grau de Severidade Meteorológica (2002-2012)
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Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.
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Uma análise mais detalhada é conseguida com a utilização de um indicador com muito significado: média de área
ardida diária, por grau de severidade meteorológica (cf. Gráfico seguinte).
Gráfico 6. Área diária média ardida, por Grau de Severidade Meteorológica (2002-2012)
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Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.

Da análise deste Gráfico, depreende-se a existência de três tendências:


regularidade apreciável nas situações de severidade Baixa, semelhante ao observado na análise do número
de ocorrências;



diminuição da área média ardida até 2008, especialmente expressiva a partir de 2005/2006, mas com uma
inversão a partir desse ano; e



área ardida crescente a partir de 2006 nas situações de grau de severidade meteorológica Muito Baixa;
esta situação não apresenta, no entanto, qualquer gravidade por se estar a considerar áreas relativamente
pequenas (menos de 75 hectares ardidos por dia).

Depois de removido o fator meteorológico, conclui-se pela existência de um período inicial, de 2003 a 2008, em que
se assistiu a uma melhoria geral do sistema, com diminuição quer do número de ocorrências quer da área ardida
(para as condições de severidade meteorológica mais elevadas), podendo colocar-se a hipótese de o acentuar dessa
tendência a partir de 2006 ser parcialmente atribuível à implementação de ações PNDFCI.
A inversão dessa tendência favorável, a partir de 2008 (ano em que as condições meteorológicas favoráveis
conduziram a resultados bastante positivos, tanto no que respeita ao número de ocorrências como quanto à área
ardida), e particularmente, nos anos 2011 e 2012, encontra fundamento no facto de esses dois anos terem
apresentado fatores de stress climático e meteorológico bastante anómalos, ou porque centrados fora da fase de
verão ou porque particularmente severos ou extremos em intervalos de tempo curtos, em territórios particulares.
Este raciocínio vai no sentido de concluir que o sistema não estar preparado para uma resposta tão eficaz fora do
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Evolução regional das temperaturas
Quer a primavera de 2011, quer o mês de outubro, apresentaram fortes anomalias de temperatura para
a metade norte do País, onde o uso do solo favorece a ignição e a propagação de fogos. Essas anomalias
rondaram os 4,5ºC em abril, os 6,1ºC em maio e 2,8ºC em outubro (“o mais quente desde 1931”, IPMA).
Ao longo desses meses houve também uma sucessão de ondas de calor, mais características dos meses
de junho a setembro. Entre 4 e 18 de abril de 2011 verificou-se uma onda de calor*; afetando regiões
diferentes do Continente, as ondas de calor repetiram-se entre 9-19 de maio e 20-30 do mesmo mês.
Em outubro, voltaram a registar-se duas ondas de calor, entre 26/09 - 7/10, e entre 9-21 de outubro, e o
número de dias quentes (Temperatura Máxima>25ºC) foi também anormalmente elevado.
Estas condições anómalas tiveram impacto na proporção de ocorrências e área ardida; relembramos
que em abril de 2011 as ocorrências ultrapassaram 29% a média decenal (2001-2010) e a área ardida
668% essa média; em outubro de 2011, as ocorrências ultrapassaram a média decenal em 536% e a área
ardida em 1670%, sendo que este último mês concentrou cerca de 30% das ocorrências de todo o ano e
37,4% da área ardida. As anomalias de precipitação que a norte do Tejo se foram acumulando ao longo
de abril a julho, apenas interrompida em agosto para algumas estações, propiciaram um grau de seca ao
nível do solo e dos materiais finos muito forte, que também teve o seu impacto nos fogos de outubro.
Se as anomalias de temperatura caracterizaram 2011, em 2012 a seca foi um sério problema. Nesse ano
a precipitação acumulada desde 1 de outubro foi, em quase todo o território, cerca de 50% do valor
normal (1971-2000), encontrando-se em seca severa ou extrema as regiões a sul do Mondego.
_____________________
*O IPMA dá uma definição de onda de calor como a correspondente a um intervalo de pelo menos 6 dias
consecutivos em que a temperatura máxima diária ultrapassa em 5ºC o valor médio diário no período de
referência.

O estudo da determinante meteorológica, mesmo a posteriori, constitui um elemento-chave numa revisão crítica
desta temática, já que a alteração do uso do solo e as medidas estruturais de DFCI terão uma variação interanual
muito menos acentuada.
8

Às perspetivas de acentuada secura estival, devido às alterações da precipitação, os cientistas somam um
acentuado aquecimento no Verão, para a região mediterrânica, bem como um aumento da frequência de
fenómenos meteorológicos extremos, tendência já observada nos últimos 30 anos do século passado. A maior
frequência de ondas de calor, como a que se fez sentir, p.ex., aquando dos grandes incêndios de 2003, ou de noites
tropicais, e uma intensidade do vento estimada consideravelmente maior nas novas projeções, aumentam
drasticamente o risco de incêndio para as massas florestais características em Portugal. Os dados de uma leitura
avisada das projeções climáticas, nos cenários socioeconómicos mais plausíveis, devem ser incorporados numa
verdadeira estratégia de adaptação para a(s) floresta(s) portuguesas.
A ENF integra uma reflexão sobre esta temática referindo a importância da prevenção dos incêndios florestais, cujo
aumento do risco é identificado como um dos principais impactos esperados das alterações climáticas para
Portugal.

O capital humano científico acumulado tem publicado dados prospetivos sobre alterações climáticas que indicam um agravamento da
situação na Península Ibérica e, sobretudo, se reduzem as margens de incerteza face aos cenários futuros. Nos dados da 5ª Avaliação do
Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas relativos à base científica, à mitigação e à adaptação - Sumário Técnico do
Grupo de Trabalho II (WGII- AR5) - podem encontrar-se as estimativas para as alterações climáticas e necessidades de adaptação da
Europa para os sistemas florestais. Para além de uma subida previsível da temperatura de 0,3 a 0,7 ºC no curto prazo (2016-2035), há
forte probabilidade de maiores aumentos no longo prazo (até 4,6 ºC em 2100).
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Ignições e causas dos incêndios florestais
A Equipa de Avaliação explorou a base de dados nacional de incêndios florestais para proceder à comparação do
número de ocorrências, de fogachos e de incêndios, por distrito em dois períodos: pré-PNDFCI (2001-2006) e no
período pós PNDFCI (2007-2012) - cf. Figuras 1, 2 e 3, do Anexo 5. Na análise comparativa, verificou-se o seguinte:
 Número de ocorrências: a grande maioria dos distritos manteve-se na mesma classe, com 5 distritos a
melhorarem a sua prestação (Braga, Aveiro, Guarda, Santarém e Lisboa) e dois distritos a agravarem a sua
situação (Lisboa e Santarém).
 Número de fogachos: manteve-se em todos os distritos, com exceção de Lisboa que baixou de classe.
 Número de incêndios: agravou-se em Bragança e diminuiu em 4 distritos (Aveiro, Castelo Branco, Santarém
e Lisboa). Este número manteve-se concentrado no Norte e Centro interior, de acordo com a distribuição
das existências florestais que têm por destino a produção de madeira.
No conjunto dos distritos, destaca-se o Porto por ter sido o único que manteve o número de ocorrências acima de
16 mil nos dois períodos e o número de fogachos sempre acima dos 10 mil, mas que registou uma diminuição do
número de incêndios.
No que respeita às causas dos incêndios, estas têm origens múltiplas mas, sobretudo, antropogénicas, pelo que a
Equipa de Avaliação focou a sua análise nessa tipologia de causas, tendo presente as causas determinadas após
investigação. No Gráfico seguinte, é visível a diferença entre os períodos em análise: no primeiro, existe uma
proporção semelhante entre as causas intencionais e negligentes; no segundo, existe uma proporção bastante mais
elevada de causas negligentes.
Gráfico 7. Evolução dos incêndios florestais, segundo o tipo de causa
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Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.

Quando se detalha a análise, verifica-se que a percentagem de causas por negligência aumentou em quase todos os
distritos, com a exceção de Santarém e Braga, onde se manteve na classe entre 30-50%, e nos distritos de Évora e
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Beja, onde a percentagem de ocorrências por negligência ultrapassa os 70% nos dois períodos considerados.
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Figura 2. Distribuição das causas por negligência, por distrito

A distribuição das causas por negligência é especificada no Gráfico seguinte. A sua análise permite identificar
diferenças entre os períodos pré e pós implementação do PNDFCI: no período 2001-2006, existe uma distribuição
mais equilibrada pelas diferentes causas, embora as queimadas representem cerca de metade de todos os casos de
ocorrência por negligência; no período 2007-2012, as ocorrências por queimada apresentam valores mais elevados,
representando quase 80% de todos os casos de ocorrências por negligência e, consequentemente, nota-se uma
diminuição de todas as outras causas por negligência.
De acordo com os interlocutores auscultados, os procedimentos para realizar queimadas são complexos e não há
capacidade para as acompanhar por parte das entidades competentes, pelo que continua a haver o recurso às
queimadas ilegais, nomeadamente, durante o período crítico sugerindo a necessidade de um esforço continuado de
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Gráfico 8. Distribuição das causas, por negligência
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Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.

Da análise do Gráfico anterior, salienta-se a diminuição das causas associadas aos foguetes que representavam
valores assinaláveis no primeiro período (entre os 5% e os 8%), mas que diminuíram gradualmente, alcançando
valores residuais em 2012; e o volume significativo de causas associadas a fogueiras em 2011 e 2012.
Na Figura seguinte estão representadas as principais causas por negligência em cada distrito. Da análise da sua
distribuição, conclui-se que os danos pela vida selvagem e as fogueiras diminuíram como principal causa por
negligência. Por outro lado, a queimada passou a ser a principal causa por negligência no litoral centro do País.

Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.
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Figura 3. Distribuição espacial das principais causas por negligência, segundo o distrito
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As ocorrências com causas intencionais têm uma maior expressão na faixa litoral norte e centro no litoral do País (cf.
Figura seguinte). No período mais recente, só em alguns destes distritos se mantém o nível elevado de causas
intencionais (Viana do Castelo, Braga, Viseu e Santarém).
Figura 4. Ocorrências com causas intencionais, por distrito

Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.

No que se refere à especificação das causas intencionais, as estatísticas podem ser resumidas no Gráfico seguinte.
Como se pode observar, contata-se a grande predominância do vandalismo, cuja percentagem é menor nos anos
iniciais dos dois períodos em comparação, 2002 e 2007, naturalmente correspondendo a valores elevados de outras
causas intencionais, algumas das quais importa especificar.
Gráfico 9. Distribuição das causas intencionais
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Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.
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A análise dos dados permitiu registar uma tendência para a diminuição do número de ocorrências em que havia a
atribuição de uma causa específica, para uma maior atribuição das causas a fenómenos de vandalismo. A
distribuição espacial por distrito das ocorrências intencionais por vandalismo evidencia o aumento dessa
percentagem nos distritos de Viana do Castelo, Porto, Guarda, Viseu e Setúbal.
Relativamente às causas intencionais especificadas mais representativas (retirando a classificação de vandalismo),
por distrito (cf. Figura seguinte), cerca de metade dos casos no período 2002-2006 foi atribuída a conflitos entre
vizinhos e vinganças, provocação dos meios de combate e manobras de diversão, e piromania; no segundo período,
este tipo de causas é bastante menos representativo, sendo que também se registou um aumento significativo no
que respeita às causas associadas ao uso do solo, em particular entre 2007 e 2009. Quanto às causas associadas à
caça e vida selvagem, representam sempre valores assinaláveis, entre os 1 e 5%, sem diferenças apreciáveis nos
dois períodos em comparação.
Figura 5. Distribuição espacial das principais causas intencionais especificadas

Fonte: ICNF, elaboração pela Equipa de Avaliação.

Nos parágrafos seguintes faz-se a avaliação da influência dos fatores sociais (estrutura etária, escolaridade, etc.) e
dos fatores do uso do solo (associados ao ordenamento do território) no número de ocorrências e sua causalidade.
Os dados populacionais integrados na análise foram recolhidos ao nível da freguesia utilizando, para isso, os
Recenseamentos Gerais da População de 2001 e 2011. A evolução observada nos dois períodos continua a acentuar
a dicotomia observada entre o Litoral e o Interior de Portugal continental, ou seja, um aumento das disparidades
entre as regiões litorais de maior densidade populacional e população mais jovem e as regiões interiores que
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A Figura seguinte mostra a densidade de ocorrências por distrito nos dois períodos em análise, revelando
configurações muito semelhantes. Como esperado, é junto dos grandes centros urbanos que se verifica uma maior
densidade de ocorrências. De acordo com os interlocutores auscultados, tal facto é parcialmente explicado pela
existência de maior densidade populacional periurbana, que utiliza o fogo constantemente para controlar o mato
em torno das suas residências.
Figura 6. Densidade de ocorrências, por freguesia

Fonte: Recenseamentos Gerais da População 2001 e 2011, INE. Elaboração pela Equipa de Avaliação.

Tendo em conta a distribuição da população por freguesia e a sua estrutura etária, a alteração mais relevante entre
os dois períodos em análise foi o envelhecimento da população, em particular no interior Norte e Centro do País

9

(cf. Figura 4 do Anexo 5). No que se refere ao número de ocorrências, a Equipa de Avaliação percecionou o
seguinte:
 Densidade de ocorrências (cf. Gráficos 5 e 6, do Anexo 5)
 a densidade de ocorrências por km está relacionada com faixas etárias mais jovens, o que é expetável
2

dadas as características dos centros urbanos (com mais população e logo com maior número de
ocorrências; e com maior proporção de população mais jovem face ao interior do País);
 a densidade de ocorrências por habitante está positivamente correlacionada com o perfil de pessoas
com mais de 65 anos.
 Intencionalidade das ocorrências (cf. Gráfico 7, do Anexo 5)
 as freguesias com população mais envelhecida estão relacionadas de forma negativa com ocorrências

9

Em Portugal Continental, o índice de envelhecimento passou de 104,8, em 2001, para 130,5, em 2011.
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 as freguesias com população mais jovem encontram-se positivamente relacionadas com as causas
intencionais;
 verificou-se que as correlações perderam alguma expressão no período 2007-2012.
Tendo presente a distribuição da população por freguesia e a sua escolaridade, a proporção da população que não
sabe ler nem escrever teve uma diminuição muito significativa entre os dois períodos em análise (cf. Figura 5, do
Anexo 5). De facto, no período 2007-2012, só três freguesias é que têm mais de 40% da população sem saber ler e
escrever. Neste âmbito, todas as correlações analisadas se revelaram pouco significantes o que não permite tirar
qualquer conclusão relevante entre o número e intencionalidade das ocorrências e a escolaridade da população.
Quando se observa as correlações ao nível da densidade populacional, como esta é sempre mais elevada nos
grandes centros urbanos, são as faixas mais jovens que estão em maior presença e, consequentemente,
correlacionadas positivamente com o volume de ocorrências e, de alguma forma, com as causas intencionais.
Em suma, estes dados estão em linha com um perfil já conhecido: as freguesias com maior proporção de habitantes
com idade superior a 65 anos e com menor nível de escolaridade estão positivamente correlacionadas com
ocorrência de ignições por negligência. Estas freguesias situam-se no interior centro e sul do País, onde acima de
50% das causas foram classificadas como negligentes.
Relativamente à influência dos fatores do uso do solo, na análise da relação entre o uso do solo e as ocorrências de
10

incêndios , verificou-se que os territórios artificializados mostraram ser o uso do solo preferido para a ocorrência
de incêndios, confirmando a conclusão de que é junto dos centros urbanos que se verifica uma maior densidade de
ocorrências.
Gráfico 10. Índice de seleção ocorrências
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Relativamente ao tipo de causa das ocorrências, nos períodos em análise a preferência do fogo recaiu nas mesmas
classes de uso do solo; no entanto, existem algumas diferenças entre as causas intencionais e por negligência:


a elevada preferência pela classe “Territórios artificializados”, sobretudo, nas causas negligentes;

Nesta análise foi utilizada a cartografia CORINE Land Cover (para melhor se perceber as relações nos dois períodos, utilizou-se a CLC
2000 para a análise entre 2001 e 2006 e a CLC 2006 para o período 2007-2012; as classes consideradas de uso do solo foram as do nível
2.A proporção entre as ocorrências em cada classe de ocupação do solo e a sua distribuição, é dada pelo índice de seleção. Este índice
permite-nos perceber a preferência do fogo por determinadas ocupações do uso do solo, sendo que índices de seleção superiores a 1
evidenciam uma preferência por determinada classe de ocupação do solo.
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a preferência pelas florestas e matos aumentou, em especial nas causas intencionais (cf. Gráficos 11 e 12,
do Anexo 5).
Quadro político-institucional da prevenção estrutural

Durante o primeiro decénio do século XXI a organização da prevenção e combate ao flagelo dos incêndios florestais
de Verão evoluiu de modo bastante acentuado:
(i) por um lado, nos anos de 2003 e de 2005, o número de ocorrências e a área ardida total atingiu valores
fora do normal: em 2003 as 26.219 ocorrências redundaram em mais de 425 mil hectares ardidos e, em
2005, o número de ocorrências subiu para 35.823 e a área ardida ascendeu a mais de 339 mil hectares;
(ii) por outro lado, a comoção pública com os diretos informativos nas televisões, e o número de vítimas
mortais, impôs uma viragem política na análise e na condução da problemática dos incêndios florestais em
Portugal.
Para além das Comissões Parlamentares – Comissão Eventual para os Incêndios Florestais de 2003 e Comissão
Eventual para os Fogos Florestais de 2005 – que produziram análises exaustivas e participadas por todas as partes
interessadas, as autoridades públicas elaboraram o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra os Incêndios
(PNDFCI) que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 65/2006, de 26 de maio. O Plano
permitiu integrar a análise e conhecimento até aí produzidos nos mais variados fora, organizando a intervenção de
política em torno de cinco eixos estratégicos, cada um integrando objetivos concretos (por vezes quantificados, a
atingir no médio prazo) e focados em aspetos específicos de prevenção ou combate aos fogos florestais, na
reabilitação de áreas ardidas e ecossistemas e relativos à superestrutura de organização pública:
1º Eixo Estratégico - Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais
2º Eixo Estratégico - Redução de incidência de incêndios
3º Eixo Estratégico - Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios
4º Eixo Estratégico - Recuperar e reabilitar os ecossistemas
5º Eixo Estratégico - Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.
A determinação de avaliar o progresso do PNDFCI deu lugar à elaboração de três Relatórios de
Monitorização/Avaliação do Plano, da responsabilidade técnica do IESE e referentes ao ano de 2006 e aos biénios
2007/2008, 2009/2010 e 2011/2012.
Ao longo dessas avaliações foi possível aprofundar as dimensões de análise, integrar os elementos de balanço e
elencar de forma crítica os progressos em alguns objetivos. Nesse âmbito, foi possível acompanhar os progressos na
organização de combate, quanto aos meios disponibilizados e respetivo financiamento, a sofisticação crescente dos
dispositivos postos ao serviço dos agentes para a prevenção específica na época de fogos e a consolidação da
cobertura territorial. Paralelamente, foram registados progressos no envolvimento dos atores públicos e privados,
com relevo para o estabelecimento de corresponsabilidade ao nível municipal e, mais tarde, distrital que permitiram

A superestrutura evoluiu sendo de destacar o labor legislativo da última metade da década por parte da tutela das
florestas, nomeadamente, quanto aos instrumentos com impacto na prevenção de médio e longo prazo na

Página 21

uma atribuição objetiva de funções pelos vários parceiros, em cada território.

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
organização do território e na organização da produção florestal nesse território. Exemplo desse labor é o quadro
legislativo dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e respetiva revisão, a elaboração e o
acompanhamento de Planos de Gestão Florestal (PGF) e algumas soluções que viabilizaram ganhos de escala na
gestão florestal e na prevenção estrutural de que foi exemplo a constituição de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF).
Não obstante, as alterações da orgânica governamental/institucional que decorreram durante o período de
implementação do Plano criaram um conjunto de interrupções e alterações que tiveram impacto na implementação
dos Eixos Estratégicos do PNDFCI, com especial incidência no Eixo 1, onde as alterações ao nível das leis orgânicas
da Direção Geral dos Recursos Florestais (DGRF)/Autoridade Florestal Nacional (ANF)/Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) levaram ao desaparecimento de uma Sub-Direção vocacionada para a DFCI. Na
Figura seguinte é igualmente percetível a instabilidade/descontinuidade das iniciativas implementadas pela
autoridade florestal nacional, no âmbito do PNDFCI.
Figura 7. Iniciativas desenvolvidas no âmbito do PNDFCI (2006-2012)
EXÉRCITO (Plano Vulcano)
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Fonte: Políticas de DFCI Portugal – Paulo Mateus, Seminário Fogos Florestais, Escola Superior Agrária de Bragança, 2 e 3 de maio
de 2014.

Também o Programa de Sapadores Florestais (PSF), que tinha surgido em 1999 como um instrumento de política
florestal, foi objeto de três alterações legislativas neste período. Também o seu apoio financeiro mudou de
configuração, passando do

Orçamento de Estado

para o FFP. Desde 2006, o FFP apoiava o

equipamento/reequipamento das equipas de Sapadores Florestais (eSF), mas depois desse ano assumiu cada vez
maior relevância no apoio, até ser o único instrumento de apoio financeiro do PSF. Na perspetiva dos interlocutores
auscultados, os Sapadores Florestais (SF) são uma mais-valia, funcionando como o braço armado do ICNF no âmbito
da silvicultura preventiva. Com efeito, grande parte dos interlocutores defende a ampliação do PSF, desde que
acompanhada por um melhor acompanhamento técnico, por um maior controlo na execução das intervenções
durante o serviço público, por um reequipamento que privilegie a utilização de maquinaria e por uma formação
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Este cenário deveu-se, em parte, às restrições orçamentais que a política florestal enfrentou nos últimos anos, fruto
da crise económica e financeira nacional.
Acresce a gradual perda de capacidade de intervenção do Estado nos espaços florestais (e a sua morosidade quando
ocorre), sobretudo, após a integração do Corpo Nacional de Guardas Florestais (CNGF) na GNR e a redução drástica
dos efetivos técnicos dos Serviços Florestais do Estado: a Direção Geral das Florestas (DGF), em 1997, tinha cerca de
3.300 funcionários, sendo um pouco mais de metade trabalhadores rurais; em 2014, o ICNF tinha cerca de 1.400
funcionários, incluindo os elementos do ex-Instituto para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB).
A transferência de atribuições para os municípios, através da constituição e funcionamento dos Gabinetes Técnicos
Florestais (GTF), bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta, teve como um dos objetivos
atenuar esse constrangimento.
Atribuições transferidas para os municípios (Lei n.º 20/2009, de 12 de maio)
a) Acompanhamento das políticas de fomento florestal;
b) Acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta;
c) Promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa contra
agentes abióticos;
d) Apoio à Comissão Municipal de Defesa da Floresta;
e) Elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a apresentar à Comissão
Municipal de Defesa da Floresta;
f) Proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis;
g) Recolha, registo e atualização da base de dados da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI);
h) Apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos Planos Municipais de Defesa da
Floresta;
i) Acompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis de acordo com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho;
j) Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante ao licenciamento de queimadas, nos termos
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, a aprovar pela Assembleia Municipal;
k) Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo -deartifício ou outros artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, a aprovar pela Assembleia Municipal.

Embora haja uma densidade de GTF elevada, regista-se uma capacidade diferenciada de intervenção e de
implementação dos PMDFCI, que depende, em grande parte, do risco de incêndio florestal e da importância
socioeconómica que a floresta assume nos Concelhos, mas também da sensibilidade dos Autarcas para essas
matérias e da capacidade técnica dos responsáveis pelos Gabinetes. Esta rede encontra-se relativamente
subaproveitada porque os técnicos se encontram cingidos ao seu território, nem sempre assegurando as
necessárias sinergias entre os vários GTF, nomeadamente estimulando uma lógica intermunicipal.
Relativamente aos instrumentos financeiros, denota-se uma relativa dependência de apoios comunitários para
alavancar o investimento privado na gestão do espaço florestal, nomeadamente, em projetos que visem aumentar a
resistência e resiliência dos espaços florestais aos incêndios e reduzir a incidência dos incêndios florestais e
infraestruturar o território (sub-ação 2.3.1.1. Defesa da Floresta Contra Incêndios, do ProDeR).
No período em análise, foram contratados 336 pedidos de apoio que envolveram um investimento total de mais de

(50%); no entanto, em termos de volume de investimento, as ZIF constituíram o maior beneficiário (55%). O
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segmento privado, representado no Gráfico seguinte pelos “Produtores florestais”, significou apenas 4% do número
de pedidos de apoio e 1% do investimento total.
Em termos regionais, destaca-se a Região Centro que representou 58% do número de pedidos de apoio e 64% do
volume total de investimento.
Gráfico 11. Distribuição regional dos pedidos de apoio (PA) da Ação 2.3.1.1. contratados (2006-2012)
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Fonte: Relatório de Execução do ProDeR, relativo a 2012, Autoridade de
Gestão do ProDeR, junho de 2013. Elaboração pela Equipa de Avaliação.

No que respeita ao FFP, o regulamento deste instrumento financeiro foi alterado 5 vezes durante o período 20042012 e teve 15 despachos normativos de aprovação de programas de apoios que incluíram alterações desses
mesmos programas; no Anexo 4 pode encontrar-se o descritivo dos Eixos de intervenção prioritários previstos nos
respetivos regulamentos de gestão do FFP. Do resultado dessas alterações, torna-se evidente a alteração do foco de
apoio e de acordo com os dados sistematizados no Quadro seguinte, é possível observar essas alterações: de 2004 a
2006 grande parte dos apoios do FFP era concedido a projetos no âmbito da prevenção e proteção da floresta
contra incêndios e no âmbito de ações de Investigação Aplicada, Demonstração e Experimentação; em 2011 e 2012,
esse foco mudou para o apoio ao funcionamento dos GTF e ao PSF (cf. dados constantes do Anexo 4 - Exemplos de

Quadro 1. Segmentos com maior investimento aprovado no FFP (2004-2012)
Investimento Aprovado
Protocolo/ Candidatura
Montante (€)
%
Prevenção e Proteção da Floresta contra Incêndios
20.692.109
10,0
Apoio a Ações de Investigação Aplicada, Demonstração e Experimentação
14.293.336
6,9
Promoção do Ordenamento e Gestão Florestal
20.497.411
9,9
Sensibilização
5.130.540
2,5
Gabinetes Técnicos Florestais
44.546.363
21,5
Sapadores Florestais
52.671.812
25,4
Comando Operacional Forças Terrestes (COFT), GNR, Vulcano Exército
4.770.276
2,3
Organismos Públicos (IPJ, ANPC, ICNB, Governos Civis, DGAL, ANPC, DGRF, ANAFRE)
8.690.000
4,2
Nemátodo da Madeira do Pinheiro
32.974.607
15,9
PROLUNP
2.755.205
1,3
Total
207.021.659
100,0
Fonte: base de dados do FFP, cálculos efetuados pela Equipa de Avaliação.
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A análise qualitativa dos impactos da instabilidade descrita permitiu concluir pela resistência organizativa do
dispositivo nacional de DFCI mas no quadro de uma erosão em termos operacionais e de uma inconstância dos
fluxos de investimento e, consequentemente, uma menor eficácia do investimento realizado em prevenção
estrutural, nomeadamente através de operações de silvicultura preventiva.
No entanto, as intervenções de silvicultura preventiva dependem, em grande medida, da iniciativa dos proprietários
e produtores florestais, bem como dos proprietários de edificações em meio rural. As atividades de limpeza e gestão
das áreas florestais são dispendiosas e não têm recursos financeiros para o fazer (ou antes, dos recursos financeiros
que possuem, a limpeza e gestão das suas propriedades não constitui uma prioridade). Estas condicionantes
ocorrem num contexto em que a floresta não gera expetativas positivas de retorno do investimento, sendo as
intervenções nas propriedades florestais percebidas como um custo e não como um investimento, contexto
agravado pela situação do abandono; relativamente aos proprietários de edificações no meio rural, é comum
deixarem o material ignífero aproximar-se das mesmas.
A Figura seguinte ilustra a influência direta entre o investimento na floresta e os resultados esperados.
Figura 8. Investimento florestal e Resultados esperados
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A prevenção e o combate são interdependentes e uma estrutura florestal com capacidade de intervenção pode
contribuir de forma importante para o atraso na propagação do fogo mas isso não quer dizer que não continue a
arder grandes áreas. A floresta também deve estar preparada para conter o fogo e isso não acontece em grande
parte do território, ou seja, o combate não chega a tirar partido da silvicultura preventiva (p.ex., aguardar pelo fogo
nas estradas ou linhas de água, conduzir o fogo para as descontinuidades/aceiros ou para parcelas de baixa
inflamabilidade). Neste aspeto o combate tem de evoluir sob pena de serem desperdiçados os recursos
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Redes primárias de faixas de gestão de combustível como prevenção infraestrutural de DFCI


Prevenção e combate de incêndios são complementares e interdependentes.



Efetividade das Faixas de Gestão de Combustível é incerta.



Diferença de efetividade entre intervenções lineares (compartimentação) e em área (modificação):
efeito passivo - o mosaico reduz sempre a área ardida.



FGC mais indicadas para proteção civil ou defesa de locais específicos - Mosaico (pirodiversidade) é
sinónimo de resiliência, biodiversidade e sustentabilidade.



Escala e frequência de intervenção são importantes, mas planeamento espacial é fundamental Mosaicos de usos do solo e de tipos de vegetação …

Fonte: Apresentação A necessidade de uma RPFGC e as alternativas de prevenção infraestrutural (Manteigas 27 e
28 de abril de 2011) http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/eea-grants/semin-seccaoiii/A%20necessidade%20de%201%20RPFGC_Fernandes_UTAD.pdf

O trabalho das eSF no âmbito do PSF devia ser suficiente para cobrir todo o território, sobretudo, as zonas com
maior risco de incêndio mas, para que essa cobertura ocorra, as eSF devem alcançar níveis de desempenho mais
elevados, p.ex., através da formação de brigadas, do aumento da formação profissional, do reequipamento e da
associação a maquinaria; atualmente, a área tratada por eSF é extremamente baixa (cerca de 30 hectares por ano),
o que torna o investimento no seu funcionamento pouco eficiente. O equipamento manual apenas é apropriado
para pequenas áreas ou para complementar o trabalho das máquinas pelo que a mecanização é necessária.
O trabalho destes profissionais deve, ainda, ser reconhecido no terreno pelos atores envolvidos no combate
potenciando a eficácia e eficiência dos investimentos formativos e de funcionamento realizados.
Eficácia do combate ampliado
As análises realizadas ao longo do desenvolvimento da Avaliação Intercalar do PNDFCI concluem pela existência de
dificuldades no exercício do comando e controlo em situação de combate ampliado. Com efeito, e embora se
considere que a estrutura operacional ao nível do combate tenha chegado a um patamar em que a margem de
evolução é limitada em temos de dimensão e capacidade de intervenção, é no ataque ampliado que existe, ainda,
margem para melhorar. Esta melhoria pode decorrer de quatro vertentes, desejavelmente, em simultâneo:


Refinamento dos instrumentos de planeamento. Desde a implementação do PNDFCI tem vindo a assistir-se
a um refinamento e a uma definição mais cuidada dos dispositivos terrestres e aéreos nos três níveis de
intervenção: municipal, distrital e nacional. Não obstante, esta melhoria deve ser encarada como um
processo contínuo e interativo.
Consolidação da cadeia de comando no Teatro de Operações. A estrutura combatente é relativamente
vulnerável do ponto de vista operacional, face á presença de diferentes doutrinas, estruturas organizativas
e capacidades de resposta das várias equipas intervenientes no Teatro de Operações.
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Em situações de ataque ampliado, estes constrangimentos tornam-se evidentes porque a estrutura de
comando tende a diminuir os índices de coesão e, consequentemente, a capacidade para planear e para
concretizar as estratégias de combate mais eficazes.


Formação profissional da força combatente. Os recursos assentam numa rede de voluntariado que não se
encontra totalmente disponível para esta atividade, o que coloca problemas de estabilidade. Acresce que
esta rede, assente num modelo de voluntariado, por vezes, conflitua com o modelo profissional.
Grande parte dos interlocutores auscultados sinaliza a falta de formação profissional específica que os
bombeiros possuem para fazer face aos incêndios florestais. Com os requisitos cada vez mais exigentes
(estratégias, tecnologias, trabalho de equipa, …), torna-se fundamental a especialização/aperfeiçoamento
técnico dos bombeiros e, no período de implementação do PNDFCI, não se avançou muito nesta matéria.



Utilização mais eficiente dos meios aéreos e da sua mobilização. A avaliação feita pelos comandantes de
agrupamento (que, depois, encaminham, ou não, a solicitação de meios aéreos ao comando nacional), não
deve traduzir-se num processo burocrático mas constituir matéria prioritária de forma a garantir que,
quando existem vários incêndios em simultâneo, o empenhamento dos meios aéreos pesados seja
realizado efetivamente onde são mais necessários ou tenham uma maior eficácia potencial.
O trabalho de campo apontou para a tardia definição da necessidade de meios aéreos e para uma menor
eficiência da sua gestão. As aeronaves de combate a incêndios incorporaram uma dimensão muito técnica
ao combate e alterações na gestão estratégica do dispositivo, sendo atualmente o meio mais rápido e
poderoso de ataque inicial e de ataque ampliado aos incêndios florestais, mas também o mais dispendioso.

A evolução gradual para um modelo de combate diferente é desejável, nomeadamente, o combate com medidas
táticas e tecnológicas, em função do tipo e evolução do incêndio. Nos domínios relacionados com o ataque
ampliado, no decorrer da Avaliação foram suscitadas as seguintes matérias para reflexão futura:


PMDFCI e POM - devem ser devidamente atualizados todos os anos, contemplando, para além dos
recursos humanos e materiais que podem apoiar no combate aos IF, a cartografia e um conjunto de mapas
de apoio à decisão com identificação das áreas intervencionadas em prevenção estrutural devidamente
sinalizadas no terreno.



Maior integração da análise das condições meteorológicas a qual poderá resultar numa melhoria das
estratégias de combate, mesmo que essa análise seja realizada a posteriori.



Necessidade de preparação do terreno através da atividades de prevenção e resposta de ataque inicial estes dois fatores reduzem a necessidade de manobras de combate que envolvam uma grande quantidade
de meios nos teatros de operações e consequentemente de recursos financeiros.



Para preparar melhor a resposta a incêndios que se tornam de grande dimensão há que dispor de
protocolos de atuação mais ágeis, nomeadamente, para definir quando acaba o ataque inicial e quando
começa o ataque ampliado.
Mais valias resultantes da constituição do Grupo de Reforço de Ataque Ampliado - GRUATA (novidade do
dispositivo de 2013) e utilização dos Grupos de Reforço aos Incêndios Florestais - GRIF. No entanto, não
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existem dados concretos sobre se a tecnicidade e a mais-valia destes Grupos consegue ser devidamente
aproveitada e reproduzida no âmbito do ataque ampliado.


Flexibilização do uso do fogo no combate aos incêndios - sendo aplicada com o devido planeamento
estratégico e com a tecnicidade exigida, pode constituir uma ótima ferramenta de combate e um método
alternativo para contribuir para dominar os incêndios florestais.



Utilização de ferramentas tecnológicas que permitam dar a conhecer o posicionamento de todas as
equipas de combate, tem de ser um objetivo prioritário porque possibilita uma maior eficiência/eficácia no
combate e uma maior segurança dos combatentes.



Eficácia do combate - pode sair reforçada quando favorecida a elaboração de instrumentos de
planeamento claros e que valorizem processos dinâmicos de integração dos recursos humanos e materiais
que se encontram disponíveis aos níveis municipal, distrital e nacional para uma melhor coordenação das
várias entidades envolvidas e uma mobilização mais organizada dos meios.



Esforço adicional dos agentes do SNDFCI, resultante da acumulação de ignições num pequeno período de
tempo - uma sobreposição de eventos pode resultar em incêndios florestais, dada a impossibilidade de
chegar a todos, praticamente, em simultâneo.

I.2. CUMPRIMENTO DAS METAS DO PNDFCI
O PNDFCI assume os períodos 2006-2012 e 2013-2018 como períodos temporais para o desenvolvimento das
políticas setoriais e também para o desenvolvimento dos seus objetivos e ações. De acordo com o Plano, estes
prazos de referência (2012 e 2018) assentam na confirmação das metas na perspetiva de ano n-1, de forma a
garantir o planeamento e a gestão atempada de cada um dos Eixos de intervenção. O PNDFCI contemplou o
conjunto seguinte de objetivos concretos cujas metas se encontram, igualmente, sistematizadas:



Diminuição, de forma significativa, do número de incêndios com áreas superiores a um hectare;



Eliminação de incêndios com áreas superiores a 1.000 hectares;



Redução do tempo de ataque inicial para menos de vinte minutos em 90% das ocorrências;



Eliminação de tempos de ataque inicial superiores a 60 minutos;



Redução do número de reacendimentos para menos de 1% das ocorrências totais;



Redução, para menos de 150, do número de incêndios ativos com duração superior a 24 horas;



Redução da área ardida para menos de 100 mil hectares/ano, em 2012.

Os dados disponíveis permitiram apreciar o grau de concretização das metas, sendo a sua leitura apresentada nas
páginas seguintes. No entanto, a interpretação da análise das metas deve ter sempre presente o contexto onde o
SNDFCI teve de funcionar, não podendo as metas ser analisadas como indicadores absolutos. Acresce que a
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Meta
Diminuição, de forma significativa, do número de incêndios com áreas superiores a um hectare
O número de incêndios com área superior a 1 hectare não diminuiu significativamente ao longo do período 20062012. Todavia, o Gráfico seguinte (cujos elementos em detalhe constam do Anexo 5. Elementos de suporte ao
cálculo do grau de concretização das metas do PNDFCI – Tabela 1. Evolução do número de incêndios florestais (≥ 1
ha), por classe de área ardida) mostra que, no período pré implementação do PNDFCI, o número médio de
incêndios foi bastante superior ao verificado após a implementação do Plano. Para este facto contribuiu, em parte,
o número de incêndios ocorrido em 2005 (8.192 incêndios, o número mais elevado da série de 12 anos).
O Gráfico demonstra que houve uma diminuição significativa do número de incêndios, sobretudo em valor absoluto
mas também em percentagem do total de ocorrências, até 2008, e uma inversão dessa tendência, e posterior
estabilização, desde 2010 entre os 4 e 5 mil incêndios (15 a 16% do total de ocorrências).
Como se pode observar, na linha da média móvel é percetível uma tendência de diminuição do número de
incêndios no triénio 2006-2008, a qual não teve continuidade nos anos seguintes. O número de incêndios mantevese estável de 2006 para 2007, decresceu em 2008 para depois voltar a crescer de 2008 para 2009, o ano em que
ocorreram mais incêndios no período 2006-2012. Em 2010 voltou a verificar-se um decréscimo e depois um
aumento em 2011 e uma ligeira descida em 2012. Em 2011, a área ardida decresceu em relação a 2010 (-46%) mas
o número de incêndios aumentou cerca de 27%, tendo para isso contribuído os fogos registados em outubro. Em
2012, a área ardida voltou a aumentar face ao ano anterior (51%) mas o número de incêndios sofreu uma descida (12%) - cf. Anexo 5 – Tabela 2. Área ardida em incêndios florestais, por classe de área ardida.
Gráfico 12. Número de incêndios com área superior a 1 hectare (2006-2012)
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Fonte: SGIF (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/Stat_Global_Anolist.asp), dados extraídos em julho 2014. Elaboração pela Equipa
de Avaliação.

avanços obtidos no período inicial.
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O número de fogachos não apresenta diminuição significativa nos distritos em que coincide uma forte presença
humana, o povoamento disperso, uma matriz económica fortemente baseada em microempresas industriais e de
serviços, com decrescente importância da agricultura a tempo inteiro. A densificação da rede viária, que continuou
ao longo da primeira década do século XXI, e as manchas florestais que são agora resquícios de florestas em espaço
rural há meio século, contribuem para um elevado número de ocorrências/fogachos; contudo não são suscetíveis de
gerar grandes incêndios, por haver descontinuidades de ocupação do solo, pela rapidez do alerta - a importância
dos populares no alerta mantém-se (cf. Quadro 27, pg. 111) - e pela prontidão da primeira intervenção.
Acerca da densificação da rede viária e da criação de extensas áreas de interface rural-urbano no hinterland de
distritos como Porto, Braga ou Aveiro, os Indicadores da Agência Europeia do Ambiente evidenciam a alteração de
usos de solos de 2000 para 2006, e a grande proporção devida a estruturas lineares (redes de transporte rodo e
ferroviárias) no “land take” (artificialização do solo):


o aumento de quase 12% na artificialização do solo na Região Norte, entre esses anos, correspondeu não a
um aumento da urbanização propriamente dita (apenas cerca de 3%), mas a uma forte expansão da rede
viária (449% de aumento das estruturas lineares e suas margens);



a expansão da rede viária verificou-se, igualmente, na Região Centro (+443%) e no Algarve (+367%);



um aumento da urbanização verificou-se sobretudo a sul, p. ex., no Algarve (12,2% dos 16% de
artificialização).

A fragmentação da paisagem que decorre destas alterações do padrão de uso do solo tem forte impacto na
probabilidade de ignições negligentes e, sobretudo, de ignições intencionais.

Meta
Eliminação de incêndios com áreas superiores a 1.000 hectares
No período 2006-2012 houve apenas um ano em que não se registaram incêndios com áreas superiores a 1.000
hectares. Não obstante, o número de incêndios com essa dimensão decresceu de forma significativa após 2006,
coincidindo com a aprovação e implementação de Ações do PNDFCI. Em 2009, o número destes incêndios
continuou a ser bastante inferior à média histórica e a área ardida foi relativamente modesta. Contudo, em 2010
quer o número, quer a área ardida em incêndios com área superior a 1.000 ha, cresceram substancialmente face
aos anos anteriores, situação que não se repetiu com a mesma gravidade até ao final de 2012.
Ainda neste período verificou-se a concentração destas ocorrências graves em 2010 (41,7% dos grandes incêndios
ocorridos entre 2006 e 2012) e na Região Centro (Guarda e Viseu concentraram 36,4% dos grandes incêndios). Estes
incêndios ocorreram sobretudo no mês de agosto em datas com condições meteorológicas severas de secura e

Página 30

temperatura.
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Gráfico 13. Evolução do número de incêndios com áreas superiores a 1.000 hectares (2006-2012)
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Fonte: SGIF (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/Stat_Global_Anolist.asp), dados extraídos em julho 2014. Elaboração pela Equipa
de Avaliação.

Na Tabela 3 do Anexo 5, encontram-se sistematizados todos os incêndios que ultrapassaram um volume de área
ardida de 1.000 ha. No período 2007-2012, a proporção de área ardida em grandes incêndios foi muito variável,
atingindo um máximo de 41,6% em 2010 e um valor nulo em 2008 (a média de área ardida em grandes incêndios
situou-se nos 31,5%).
Quadro 2. Incêndios com área ardida superior a mil hectares (2001-2012)
Área ardida

% Área ardida do
ano

Ano

Número

2001

23

32.508,80

29,7

2002

18

29.413,60

24,1

2003

82

338.486,10

79,9

2004

32

56.087,80

43,8

2005

64

167.133,00

49,7

2006

8

19.007,50

25,5

2007

3

21.393,00

44,8

2008

-

2009

10

18.018,20

21,2

2010

26

53.735,80

41,6

2011

6

8.694,00

11,8

2012

11

41.884,00

38,2

-

-

Uma análise sumária para os incêndios florestais de dimensão superior a mil hectares permite verificar que a meta
para a sua redução total não tem sido conseguida, aliás, com a exceção de 2008, as estatísticas dos incêndios
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florestais revelam a representatividade elevada de área ardida em fogos com estas caraterísticas. Este é um
elemento de reflexão importante, não só pelo seu peso relativo, como pelos danos causados e pelas consequências
ambientais, que costumam ser severas e onerosas, se forem disponibilizados meios para uma mitigação imediata
como se pretende no âmbito das Ações do 4º Eixo do Plano.
No entanto, e numa perspetiva diferente, há atores ligados à comunidade científica, à Administração Pública central
e regional e ao associativismo que consideram haver lugar para deixar evoluir de forma controlada alguns incêndios
de maior dimensão. Não se trata de “deixar arder” mas controlar um fogo de grandes dimensões, com condições
que minimizem as consequências e com objetivos de gestão do território que até podem estar previamente
definidos (p.ex., ecossistemas que precisam de fogo para se restaurarem). Nesta perspetiva, a decisão entre
controlar com recurso a combate musculado ou controlar, deve constituir a primeira decisão a tomar e a executar
no Teatro de Operações, tendo em conta a análise custo-benefício do combate, a capacidade de regeneração da
área ardida, a presença de equipas operativas com capacidade para fazer essa coordenação, entre outros fatores de
decisão que devem ser estabelecidos à partida.
Meta
Redução do tempo de ataque inicial para menos de vinte minutos em 90% das ocorrências
Esta meta é muito relevante na medida em que se assume a relação direta entre a rapidez de intervenção e a
duração do incêndio, sobretudo em zonas cujas condições de propagação são mais favoráveis.
De acordo com os dados disponibilizados pela ANPC (cf. Quadro seguinte), verifica-se que tempo de ataque inicial
nos primeiros 20 minutos tem sofrido variações importantes no período de implementação do PNDFCI, tendo-se
verificado valores muito próximos da meta nos anos 2011 e 2012.
Uma evolução bastante positiva dado que no biénio anterior o tempo de ataque inicial abaixo dos 20 minutos
confirmou-se apenas em 76,1% do número de ocorrências para as quais existe registo deste indicador, um valor que
se afastou bastante da meta. Todavia, o aumento do tempo do ataque inicial registado nos anos 2009 e 2010
residiu, sobretudo, no facto de 59% e 57% das ocorrências, respetivamente, terem ocorrido fora da Fase Charlie
(julho a setembro), onde não existe dispositivo permanente terrestre ou aéreo.
Uma conclusão de um trabalho anterior da DGRF em 2006 indicava que os tempos de chegada inferiores a 20
minutos correspondiam, em média, a incêndios de curta duração, isto é, inferiores a 3 horas. No entanto, há que ter
em conta que a proporção que um incêndio assume, para além do tempo de ataque inicial, depende de outros
fatores igualmente relevantes como a meteorologia, com impacto no grau de humidade dos combustíveis, a
orografia e a organização e eficácia dos meios de combate.
Embora não seja ainda possível registar a concretização da meta, faz-se notar que os tempos variam em função do
posicionamento das equipas de 1ª intervenção, sendo que há alguma dificuldade em saber em concreto quando as
equipas chegam ao Teatro de Operações - TO (nem todas as equipas reportam imediatamente). De qualquer forma,

informação relativa ao tempo de chegada.
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Quadro 3. Tempo de Ataque Inicial (ATI) entre 0 e 20 minutos
Sem
< 20 min
> 20 min
Total
informação
Nº Ocorrências
3.332
16.406
2.004
18.410
2006
%
15,3
89,1
10,9
100,0
Nº Ocorrências
957
15.962
3.304
19.266
2007
%
4,7
82,9
17,1
100,0
Nº Ocorrências
576
12.190
2.069
14.259
2008
%
3,9
85,5
14,5
100,0
Nº Ocorrências
3.472
19.642
3.418
23.060
2009
%
13,1
85,2
14,8
100,0
Nº Ocorrências
2.969
18.127
2.020
20.147
2010
%
12,8
90,0
10,0
100,0
Nº Ocorrências
23.358
2.956
26.314
2011
%
88,8%
11,2%
100,0
Nº Ocorrências
19.401
3.086
22.487
2012
%
86,3%
13,7%
100,0
Nota: Os cálculos relativos à proporção do número de ocorrências em que ATI se dá dentro dos
20 minutos ou após esse período não considerou o número de ocorrências para as quais não
existe informação.
Fonte: ANPC, setembro de 2014.
Ano

Tempos

Meta
Eliminação de tempos de ataque inicial superiores a 60 minutos
No que se refere à eliminação dos tempos de ataque inicial superiores a 60 minutos, verificou-se que, no período
2011-2012, a percentagem de ocorrências em que este tempo foi ultrapassado rondou os 0,60%, com a exceção de
2010, ano em que o indicador se aproximou mais da meta definida.
Quadro 4. Tempo de Ataque Inicial superior a 60 minutos (meta 0%)
Ano
Nº Ocorrências
2006
199
2007
254
2008
128
009
175
2010
83
2011
176
2012
137
Fonte: ANPC, setembro de 2014.

%
0,92%
1,26%
0,86%
0,66%
0,36%
0,66%
0,60%

Meta
Redução do número de reacendimentos para menos de 1% das ocorrências totais
A meta mede a eficácia do acompanhamento do rescaldo dos incêndios (4º Objetivo estratégico do 3º Eixo
estratégico do PNDFCI), de primordial importância nas condições de ondas de calor, de vizinhança de povoações e
terras agrícolas, ou de infraestruturas agrícolas e urbanas de qualquer natureza.
As operações de rescaldo estão sob a coordenação do Comandante das Operações de Socorro (COS) da ocorrência
respetiva e estão sob a responsabilidade geral dos combatentes, em primeira instância aos bombeiros. De acordo

existem, ainda, equipas com missões atribuídas para essa fase da ocorrência, nomeadamente as Equipas de
Sapadores Florestais [da responsabilidade das Câmaras Municipais (CM), das OPF, das Organizações de Baldios,
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etc.)] que, quando existem na região, ajudam nesta tarefa pela sua vocação e especialização. Este indicador mede,
por isso, de forma indireta, a eficácia dos meios de vigilância, destinados a garantir que não surgem
11

reacendimentos .
A redução dos reacendimentos, expressa em proporção do total de ocorrências (fogachos mais incêndios) é uma
meta que, ainda, não foi alcançada. Com efeito, no período em análise, não houve qualquer ano em que o número
de reacendimentos tenha ficado abaixo de 1% das ocorrências totais. O Gráfico seguinte mostra que esta meta de
1%, que parecia estar próxima entre 2006 e 2008, teve uma evolução muito negativa, sobretudo nos anos de 2010 e
2011, onde os reacendimentos atingiram valores acima dos 10%.
Gráfico 14. Percentagem de reacendimentos 2001-2012, face ao número total de ocorrências
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Fonte: SGIF (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/Stat_Global_Anolist.asp), dados extraídos em julho 2014. Elaboração pela Equipa
de Avaliação.

A um acréscimo de reacendimentos em 2011, que demonstrou ser o mais elevado desde 2001, esteve associado um
aumento substancial de ocorrências (mais 4.435 face ao ano anterior). Num contexto onde sucedem inúmeras
ocorrências ou incêndios florestais em simultâneo, torna-se muito difícil fazer o rescaldo adequadamente.
Gráfico 15. Número de reacendimentos (2001-2012)
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Fonte: SGIF (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/Stat_Global_Anolist.asp), dados extraídos em julho 2014.

Para o ano de 2011, à primeira vista, surpreende o número de reacendimentos verificados por não ter ocorrido,
nesse ano, um número elevado de grandes incêndios (apenas 6) que, em geral, dão origem a muitos
reacendimentos, sobretudo quando se verificam ondas de calor. No entanto, o ano de 2011 foi marcado por 44 dias

11

A Nota Técnica n.º1, de 10 de julho de 2012 permitiu uniformizar os parâmetros para classificação de reacendimento e
atribuir-lhe a causa respetiva – Fonte de calor do incêndio anterior.
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Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
sete dias de outubro tiveram entre 300 e 420 ocorrências por dia. Essas condições extremas, anómalas e fora da
“estação dos fogos” são uma explicação para o elevadíssimo número de reacendimentos nesses meses de 2011,
quando comparados com a média decenal, ou mesmo com 2012, em que a “pedagogia da catástrofe” do ano
anterior pode ter tido alguma influência mitigadora.
Quadro 5. Indicadores de Reacendimentos na primavera e outono
Reacendimentos Média 2001(a) / (b)
Reacendimentos
2011 (a)
2010 (b)
%
2012 (c)
março
47
31
151,6
408
abril
139
17
817,6
113
maio
98
27
363,0
19
junho
684
100
684,0
31
julho
808
284
284,5
268
agosto
522
478
109,2
258
setembro
220
201
109,5
579
outubro
1.196
37
3.232,4
9
Fonte: SGIF, setembro de 2014. Elaboração pela Equipa de Avaliação.
Mês

Este elevado número de ocorrências e a concentração temporal

12

Média 20022012 (d)
36
30
35
156
350
487
184
157

(c) / (d)
%
1.133,3
376,7
54,3
19,9
76,6
53,0
314,7
5,7

e espacial (Aveiro, Braga, Porto e Viana do

Castelo) dificultam uma vigilância ativa e dificultam muito a gestão de recursos humanos e de equipamentos. No
ano de 2011 ocorreram várias situações com estas caraterísticas.
Meta
Redução, para menos de 150, do número de incêndios ativos com duração superior a 24 horas
Esta meta é muito relevante na medida em que indica a existência da ocorrência de incêndios com grandes
proporções; de uma forma geral, quanto maior a duração do incêndio, maior a extensão de área ardida. No entanto,
e como se pode observar no Quadro seguinte, grande parte dos incêndios registados como tendo uma duração
superior a 24 horas (44,3%), têm uma classe de área inferior a 10 hectares. Esta situação é explicada pelo facto de,
no SGIF, o registo considerar que o período temporal de um incêndio é entre a data/hora de início e a data/hora de

12

23 de junho a 2 de julho – com 2.918 ocorrências; 22 de julho a 31 de julho – com 3.076 ocorrências; 9 de agosto a 15 de agosto - com
2.044 ocorrências; 17 de agosto a 21 de agosto - com 1.407 ocorrências; 1 de outubro a 7 de outubro - com 2.462 ocorrências. Nestes
períodos concentraram-se cerca de 52% das ocorrências registadas entre maio e outubro de 2011.
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Quadro 6. Número de incêndios com duração superior a 24 horas, por ano (2001-2012)
Total incêndios

com duração >
24 horas

Ano

<1 ha

1-10 ha

10-50 ha

50-100 ha

100-500
ha

500-1000
ha

> 1000 ha

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

221
72
56
34
16
27
4
271
65
59
34
25
60
16
287
82
27
16
15
51
28
216
61
35
27
23
29
19
725
194
113
87
59
157
63
253
57
40
44
28
60
17
91
17
21
25
10
13
3
51
9
14
13
7
6
2
236
42
45
50
29
54
8
392
155
52
52
30
57
25
207
38
47
44
23
38
11
109
48
6
6
4
29
6
3.059
840
515
432
269
581
202
Fonte: SGIF (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/Stat_Global_Anolist.asp), dados extraídos em julho 2014. Elaboração
de Avaliação.

12
12
68
22
52
7
2
0
8
21
6
10
220
pela Equipa

De acordo com os dados do SGIF, e negligenciando os incêndios com classe de área inferior a 10 hectares, desde a
implementação do Plano, a meta foi alcançada em todos os anos, exceto em 2006 e em 2010.
Gráfico 16. Número de incêndios com mais de 10 hectares com duração superior a 24 horas, por ano (2001-2012)
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Fonte: SGIF (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/Stat_Global_Anolist.asp), dados extraídos em julho 2014.

Meta
Redução da área ardida para menos de 100 mil hectares/ano em 2012
Considerando as metas anteriores como operacionais, ou seja, como metas que medem a efetividade das ações de
prevenção e de combate aos incêndios florestais em aspetos específicos, este indicador é o mais utilizado, avaliado
agora através de deteção remota mas que foi sempre uma preocupação em todas as estatísticas de incêndios
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florestais: a área ardida. Esta meta pode ser considerada como a meta global mais importante.
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A meta dos 100 mil hectares ardidos por ano corresponde a assumir que arde todos os anos cerca de 2,1% da área
13

florestal em sentido lato (FOWL e matos), uma vez que no Inventário Florestal Nacional de 2010 a soma destas
áreas ascende a 4.872.884 hectares, correspondendo aproximadamente a 49% da ocupação do solo de Portugal
Continental.
Pela análise do Gráfico seguinte, os valores da meta parecem ser atingíveis, sendo de destacar a redução da área
ardida simultânea com a aprovação e implementação do PNDFCI.
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Fonte: SGIF (http://fogos.icnf.pt/sgif2010/Stat_Global_Anolist.asp), dados extraídos em julho 2014. Elaboração pela Equipa
de Avaliação.

Em termos do par de caraterísticas “número de ocorrências – área ardida total”, e como se pode constatar pelo
Gráfico anterior, o período pós PNDFCI corresponde a situações menos graves do que os primeiros anos do século
XXI. No entanto, e após os anos 2006 a 2008, que representam a situação mais favorável desde a implementação do
PNDFCI, os anos 2009 a 2012 já não podem ser caraterizados da mesma forma. Com efeito, os anos de 2009 e 2011
apresentam um maior número de ocorrências, mas menor área florestal total ardida e o par de anos 2010 e 2012
apresenta um menor número de ocorrências, mas maior área florestal total ardida. No ano de 2010, pela primeira
vez desde 2005, na sequência do qual o PNDFCI foi elaborado, a meta dos 100 mil hectares de área ardida foi
ultrapassada, tendo acontecido o mesmo em 2012.
No entanto, a interpretação deste tipo de dados estatísticos sobre incêndios florestais tem de ser vista em conjunto
com outros porque estes dados são, fundamentalmente, resultado de dois tipos de fatores muito diferentes mas de
grande importância: o fator meteorológico e o fator humano (cf. Capitulo 1 deste Relatório Final).
Mais importante do que a extensão dos incêndios é a sua severidade e o tipo de vegetação que foi destruída. No
futuro terá de se refletir sobre a mudança do enfoque do impacto do incêndio. O indicador para o segundo período
de implementação do PNDFCI – percentagem dos povoamentos florestais – já vai nesse sentido mas ainda requer
14

uma melhor apropriação deste conceito .

14

Forest and Other Wooded Land, ou, floresta e outras áreas arborizadas.

A European Forest Fire Information System (EFFIS) tem trabalhado nesta temática desde há alguns anos com apoio do Regulamento Forest
Focus (2152/2003), tendo iniciado a elaboração de cartografia da severidade dos incêndios florestais.
Fire Severity Study: "Development of a simple and efficient method for field assessment of fire severity (ForFireS)"; Fire Severity Manual; Fire
Severity Field Guide; Economic Damages Final Report - Economic Damages Study: "Proposal for a harmonized methodology to assess socioeconomic damages from forest fires in Europe."
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II. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNDFCI
II.1. AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA/PERTINÊNCIA
Este Capítulo compreende a análise da relevância e pertinência dos objetivos e ações estabelecidos na estratégia
definida para alcançar as metas estabelecidas no PNDFCI, bem como a análise da participação dos agentes
envolvidos. Essas análises identificaram necessidades de adaptação da estrutura de Ações, tendo em vista induzir
maior operacionalidade, no sentido de obter a plena concretização dos objetivos de prevenção e proteção da
floresta contra os incêndios.
A avaliação da relevância e pertinência da estratégia adotada pelo PNDFCI, compreendeu dois tipos de análise:


Uma análise global, olhando para a estratégia adotada no seu conjunto, apreciando o grau de atualidade
das dimensões-problema consideradas na conceção do Plano e das tendências de evolução, de modo a
propor novas lógicas de intervenção e estrutura do Plano.



Uma análise detalhada, tendo em consideração a apreciação das ações e medidas propostas no PNDFCI,
nomeadamente no que respeita à sua relação com os resultados esperados.

Relativamente à relevância do PNDFCI, a atualização da Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) - cf. RCM n.º 6B/2015 de fevereiro, evidenciou as perdas e as perceções de risco associadas aos incêndios florestais, um cenário
confere prioridade à minimização da problemática dos incêndios no âmbito da intervenção florestal.
No que se refere à pertinência da estratégia inicialmente traçada para o PNDFCI, as dimensões-problema, bem
como as tendências de evolução consideradas no âmbito da conceção do Plano, têm um grau de atualidade
elevado. Assim, da análise dos resultados das entrevistas realizadas, foi consensual a apreciação positiva sobre a
pertinência e relevância do PNDFCI, embora seja considerado que o seu nível de implementação difere nos
diferentes territórios, e que seria essencial a priorização dos objetivos fixados, bem como a correspondente
afetação de recursos financeiros à execução de medidas e ações.
O PNDFCI foi concebido no pressuposto de que seria conduzida uma reorganização estrutural que concentraria
todas as matérias relacionadas com a DFCI mas esse objetivo acabou por não se realizar, limitando o avanço na
concretização dos objetivos traçados e fazendo com que as entidades continuem a funcionar de forma
relativamente independente (com as suas próprias agendas institucionais e de política, associadas às respetivas
atribuições e competências) e sem afetação de orçamento. A interação dos 3 Eixos de intervenção carece de uma
coordenação global consistente e contínua, não apenas no período crítico e em caso da ocorrência de incêndios.
A estratégia definida para o PNDFCI assentou num objetivo geral de intervenção concertada de curto e médio
prazos, segundo uma lógica de otimização do valor do património coletivo e da minimização das perdas sociais,
apresentando medidas que visam reajustar as funções e responsabilidades das instituições envolvidas, com os
objetivos de aumentar a capacidade de planeamento, a capacidade operacional e a eficácia da prevenção

florestais.
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Este quadro conceptual, que traduziu as orientações da ENF também tinha presente como objetivos estratégicos
transversais o ordenamento florestal e a criação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz. O perfil de domínios
de intervenção considera a tripla dimensão prevenção, vigilância e fiscalização e combate e encontra-se
sistematizado na Tabela seguinte.
Eixos Estratégicos

Objetivos principais
Prevenção estrutural
 Rever e integrar políticas e legislação;
 Promover a gestão florestal;
 Intervir preventivamente em áreas estratégicas, designadamente povoamentos
florestais com valor económico, maciços arbóreos de relevante interesse natural e
paisagístico, “habitats” naturais protegidos, bem como todas as áreas integradas em
matas nacionais, perímetros florestais, Áreas Protegidas (AP) e classificadas.

1º
Aumento da resiliência do
território aos incêndios florestais
4º
Recuperar e reabilitar os




Avaliar e mitigar os impactos causados pelos incêndios;
Implementar estratégias de reabilitação de áreas ardidas a longo prazo, visando o
aumento futuro da sua resiliência, trabalho que deve ser efetuado em duas fases:
proteção dos recursos e infraestruturas e requalificação dos espaços florestais dentro
dos princípios da DFCI.



Sensibilizar as populações, promovendo a tomada de consciência relativamente ao
perigo que representa a manipulação do fogo e de comportamentos de risco em espaços
florestais e agrícolas;
Melhorar o conhecimento das causas dos incêndios e das suas motivações, com vista a
obter incrementos de qualidade na metodologia e eficiência das práticas de investigação
das causas, que facilitem a identificação e responsabilização do agente causador e a
orientação estratégica de ações preventivas;
Aumentar a capacidade de dissuasão e fiscalização, com vista ao acompanhamento de
situações e/ou comportamentos desviantes e de comportamentos de risco, detendo e
sancionando os infratores da lei.

ecossistemas

Vigilância e Fiscalização

2º



Redução da incidência dos
incêndios


Combate



3º
Melhoria da eficácia do ataque e 
da gestão dos incêndios



5º

Âmbito de atuação transversal
Integrar os esforços das múltiplas instituições e agentes envolvidos na defesa da floresta,
fomentando quer o trabalho em equipa, quer a avaliação dos resultados das suas ações.



Estimular a aquisição de conhecimento, competência, motivação e capacidade de
liderança adequados, bem como em meios e recursos proporcionais aos objetivos a
alcançar;



Organizar e ligar institucionalmente os três níveis (Municipal, Distrital e Nacional) e, em
cada um desses níveis estabelecer ligações institucionais entre as organizações que
estão envolvidas no SNDFCI.

Adaptação de uma estrutura
orgânica e funcional eficaz

Redefinir do ponto de vista operacional a abordagem do planeamento e estratégia do
combate;
Organizar os meios de modo a dar resposta à proteção de vidas e edifícios;
Organizar um dispositivo que preveja a mobilização preventiva de meios, tendo em
conta a disponibilidade do pessoal, dos meios terrestres e aéreos e todos os outros
passíveis de se agregarem como reforço e apoio;
Melhorar a eficácia nas ações de prevenção, pré-supressão (conjunto das ações de
vigilância, deteção e alerta), supressão (1ª intervenção e combate aos incêndios
florestais, considerando o combate na sua componente de ataque, rescaldo, vigilância
pós-rescaldo);
Associar a adequada formação, validada em exercícios de âmbito municipal, distrital e
nacional;
Implementar as infraestruturas e a logística de suporte à DFCI.
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A árvore de objetivos definida na Tabela anterior aponta para um quadro concetual multivalente que enquadra um
conjunto de objetivos bastante enriquecido:


o 1º Eixo Estratégico, com dimensões de contributividade a montante, na medida em que a formulação de
objetivos estratégicos e operacionais surge mais ligada à valorização e estímulo das condições para a gestão
das áreas florestais;



o 2º Eixo Estratégico, com um somatório de objetivos das esferas da sensibilização e da fiscalização;



o 3º Eixo estratégico, com domínios de atuação orientados para a 1ª intervenção e para o ataque ampliado;
e



o 4º Eixo Estratégico vocacionado para a recuperação de áreas ardidas.

O 5º Eixo Estratégico tem um âmbito de atuação transversal ao nível da estrutura orgânico-institucional.
A coerência global dos objetivos parcelares associados aos diferentes Eixos Estratégicos não está equacionada no
Plano. A definição dos eixos estratégicos não foi efetuada de modo independente das competências e
responsabilidades associadas às diversas entidades, exigindo um órgão de coordenação inicialmente coordenado
pela Direção Geral dos Recursos Florestais (atual ICNF) de modo a garantir a articulação e coerência das atividades.
O PNDFCI ficou associado ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI) e ambos apontam
no sentido da partilha de responsabilidades entre as diversas instituições participantes no Sistema.
A organização do Plano, nos seus Eixos Estratégicos e respetivos objetivos estratégicos e operacionais mantém a
racionalidade potencial de resposta às necessidades que a DFCI apresentava na situação de partida. Não obstante,
estamos perante um período mais exigente em termos de objetivos/resultados devido, por um lado, ao
comportamento meteorológico e, por outro lado, aos progressos tecnológicos e operacionais verificados, o que se
deve traduzir na qualidade da abordagem conceptual, com uma evolução ancorada numa formulação mais apurada
de objetivos operacionais e respetivas ações.
A partir da análise efetuada é possível fazer algumas considerações gerais sobre a relevância e a pertinência das
diversas componentes do PNDFCI.
Para uma melhor definição dos objetivos gerais do PNDFCI parece fundamental uma utilização mais operacional dos
índices meteorológicos e da avaliação das perdas. O principal objetivo operacional deverá consistir mesmo em
minimizar o risco, ou seja, as perdas associadas aos incêndios que ocorrem em condições meteorológicas adversas.
Este objetivo central permitirá focar a intervenção e dar prioridade à Prevenção e Combate aos incêndios que,
ocorrendo em condições meteorológicas difíceis, não conseguem ser dominados antes de atingirem florestas ou
infraestruturas de maior valor e vulnerabilidade.
O objetivo de minimização dos riscos associados aos incêndios é já considerado a nível municipal pelas Comissões
Municipais de Defesa da Floresta e, em particular, pelos Gabinetes Técnicos Florestais, para efeitos de elaboração
da Cartografia do Risco de Incêndio, elemento fundamental no planeamento das ações de Prevenção e Combate.

monetários), resultante do produto da Probabilidade de um evento num dado espaço e num certo período de
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tempo pela perda provocada pelo impacto desse evento que, por sua vez, pode ser decomposto no Valor em risco e
na sua Vulnerabilidade, geralmente expressa numa escala de 0 a 1. Resumidamente:

Probabilidade x Valor em risco x Vulnerabilidade

Risco

No caso dos incêndios os impactos podem ser de diversa ordem e os impactos mais fortes, associados com perdas
de vidas humanas ou com feridos em resultado desses incêndios (p,ex., nos incêndios urbanos mais frequentes), em
regra, não são transformados em termos monetários. Esta não é uma questão de defesa da floresta, mas uma
questão de proteção civil podendo as pessoas afetadas pertencer à população em geral ou ser agentes associados
ao combate. Em ambos os casos são as questões de segurança as determinantes, exigindo uma adequada formação
de prevenção das populações para as questões da segurança pessoal na altura do incêndio e uma adequada
formação em segurança e experiência dos agentes associados ao combate. O objetivo de reduzir o risco de perda de
vidas humanas é, por isso, fundamental e justifica todo o ênfase dado à segurança na preparação dos agentes
intervenientes nas operações de combate diminuindo a sua vulnerabilidade.
Com maior peso nos incêndios urbanos, mas com significado importante nos incêndios rurais, estão as perdas
associadas a infraestruturas. Em 2003, os prejuízos atribuídos aos incêndios de casas de habitação foram da ordem
dos 12,8 milhões de euros, a que se somam 15,8 milhões de euros de prejuízos noutras infraestruturas. O trabalho
associado à rede secundária, de proteção de casas e outras infraestruturas, insere-se neste contexto de diminuição
do risco de afetação de infraestruturas no sentido de diminuir a vulnerabilidade das mesmas.
Para além do anteriormente exposto, as perdas económicas associadas aos impactos dos incêndios nos espaços
florestais são as que têm maior significado dentro do conceito da “Defesa da Floresta Contra Incêndios”. Por outro
lado, se assumirmos que as perdas associadas aos espaços florestais estão também associadas às perdas de vidas e
de infraestruturas, aceita-se que seja o risco florestal o mais utilizado para definição do objetivo global do PNDFCI.
Estas considerações apontam para poder concluir que o objetivo global do PNDFCI deverá ser entendido como o da
minimização dos riscos associados aos incêndios, e que a sua operacionalização poderá simplificar-se com a
indicação de o objetivo quantificado ser o de minimizar os custos e os riscos para a floresta associados aos
incêndios.
A análise da relevância e pertinência dos vários Eixos do PNDFCI e dos seus objetivos suscitou a questão da
possibilidade de formular uma nova organização para a estrutura do Plano, identificando de modo mais explícito o
objetivo geral, a sua decomposição quantitativa e as correspondentes atribuições de responsabilidades e de
recursos.
Embora a estrutura das Ações (forma de implementação e respetivos objetivos) do PNDFCI deva acolher um perfil
de continuidade, considera-se haver vantagem em incorporar um elemento de enriquecimento associado à

Na reanálise da adequação e coerência das Ações/Medidas propostas para alcançar os objetivos estratégicos e
operacionais, a Equipa de Avaliação considera que o Plano deve ser adotado como um quadro de referência
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dinâmico e aberto a ajustamentos em função da evolução das condicionantes e da avaliação da sua implementação.
Neste sentido, a Equipa de Avaliação sistematiza um conjunto de fundamentos orientados para promover uma
reestruturação que confira a atribuição de prioridades diferenciadas à implementação das ações.
Quanto à estrutura do PNDFCI, a sua organização em torno de eixos estratégicos que resultam dos objetivos
definidos, afigura-se racional, sem prejuízo de acolher contributos resultantes, nomeadamente, da análise da
relevância e da pertinência das diversas componentes.


Probabilidade de existirem condições meteorológicas severas numa determinada área e num determinado
período. Essa probabilidade não pode ser alterada, mas a previsão atempada dessas condições pode
permitir uma intervenção mais eficaz. A utilização operacional do índice DSR para a operacionalização de
ações de vigilância, prontidão de ataque e pré-posicionamento para ataque ampliado são alguns exemplos
dessa possível melhoria de eficácia.



Probabilidade de, existindo condições meteorológicas severas, acontecerem nessa área e nesse período
ocorrências de origem de incêndio. Esta probabilidade pode ser medida pelo indicador anual apresentado
para o Continente (número médio diário de ocorrências em dias de alta severidade meteorológica). Este
indicador deveria ser utilizado para estabelecer os objetivos e metas associados ao atual Eixo 2 - Redução
da incidência dos incêndios e deveria ser utilizado para avaliar o sucesso das medidas de Prevenção que
pretendem a redução do número de ocorrências.



Probabilidade de, existindo condições meteorológicas extremas e ocorrências, o incêndio atingir um
determinado ponto. Essa probabilidade depende da área média por ocorrência em dia de severidade
meteorológica alta, que é o indicador anteriormente apresentado. Este indicador deveria ser utilizado para
estabelecer os objetivos e metas associados ao combate de incêndios florestais, mas também a todo
planeamento dos espaços florestais, integrando os Eixos 1 e 3.



Vulnerabilidade dos elementos em risco. Integram-se aqui todas as questões associadas com a redução da
vulnerabilidade de pessoas e de infraestruturas, numa perspetiva de Proteção Civil e que requerem as
ações de redução de combustíveis previstas no Plano. Mas também se integram todas as questões
associadas à diminuição da vulnerabilidade da floresta aos incêndios, nomeadamente as que são efetuadas
no âmbito da gestão florestal, previstas no Eixo 1.



Valor em risco. A consideração desta componente aconselha a uma melhor definição e quantificação das
perdas associadas aos incêndios, nomeadamente, distinguindo os matos dos povoamentos florestais, e
equacionando todo o tipo de perdas, desde a perda de sequestro do carbono até ao aumento da erosão e
à necessidade de recuperação do ecossistema, como está previsto no Eixo 4. Mas o valor em risco deveria
também incluir as infraestruturas e populações, em particular na interface urbano-florestal, permitindo um
melhor posicionamento na defesa das infraestruturas na perspetiva da Proteção Civil. O valor em risco é
também importante para o Combate e para uma mais adequada intervenção espacial na Prevenção
associada à gestão do combustível.

que as suas atividades tenham a necessária coerência a todos os níveis (desde o municipal ao distrital e
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nacional), com poderes reforçados no sentido da atribuição de responsabilidades e com recursos
financeiros para alocar às prioridades definidas. Na linha do que foram as experiências da Comissão
Nacional Especializada de Fogos Florestais (CNEFF), da Agência para a Proteção contra Incêndios Florestais
(APIF) ou do Conselho de Representantes, em que era assegurado o envolvimento de todos os atore e
decisores com intervenção nesta temática, num fórum de concertação. Também, a Subdireção de DFCI da
AFN, atuou como facilitadora das questões que envolviam essa temática.
Em termos retrospetivos, e após as épocas difíceis de 2003 e 2005, houve uma preocupação pública clara de
conceber/realizar intervenções no sistema que contribuíram para que, nos dias de condições meteorológicas mais
desfavoráveis, o número de ocorrências tivesse diminuído e também a área ardida por ocorrência, revelando
melhorias na Prevenção e no Combate até 2008.
A partir dessa altura a situação alterou-se desfavoravelmente, passando o número de ocorrências e a área média
ardida por ocorrência a flutuar em torno de valores mais elevados. De acordo com esta trajetória, constata-se uma
resposta adequada na sequência dos anos difíceis de 2003 e 2005, também fruto das condições meteorológicas
mais favoráveis e da melhoria do sistema em que se incluiu o PNDFCI pós-2005. Este comportamento dos
indicadores permite antever que, se se repetirem as condições meteorológicas mais severas, os impactos dos
incêndios possam voltar a assumir níveis muito preocupantes.
A análise detalhada das ações/medidas previstas nos quatro primeiros Eixos Estratégicos do PNDFCI

15

permitiu

distingui-las segundo a maior ou menor importância que lhes era conferida:


as variáveis da adequação, da atualidade e da prioridade das ações e dos recursos financeiros a afetar,
estão associadas à pertinência das ações;



a variável da relação das ações com os resultados, é uma variável não correlacionada com as anteriores e
que poderá ser interpretada como associada à relevância das ações.

15

Esta análise foi efetuada com base num inquérito e entrevistas a peritos do setor, questionando cada uma das ações propostas relativamente:
à sua relação com os resultados esperados (Resultados); à sua adequação e coerência para alcançar os objetivos fixados (Adequação); ao seu
grau de atualidade (Atualidade); à prioridade a dar a essas ações (Prioridade); e à sua priorização na afetação de recursos financeiros (Recursos).
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Grau de relevância/pertinência das Ações, por Eixo
A análise dos resultados permite fazer algumas constatações essenciais:








1º Eixo Estratégico: destacam-se como relevantes e pertinentes as questões associadas à gestão ativa da
floresta e à utilização do modelo ZIF, à implementação de redes de gestão de combustível e de um
programa de fogo controlado. A ação das CMDF, dos GTF e as faixas de redução de combustível
(sobretudo na fiscalização) merecem destaque. A redação de novas normas no enquadramento penal
parece relevante mas pouco prioritária.
2º Eixo Estratégico: embora as ações sejam em geral consideradas de atualidade destacam-se os
programas dirigidos a grupos específicos da população rural e as ações de vigilância, deteção e fiscalização
pela GNR.
3º Eixo Estratégico: é o mais detalhado no PNDFCI, devendo ser simplificado e evitando as repetições.
Entre o conjunto denso de ações previstas, consideram-se como de relevância e pertinência, o sistema de
gestão do Risco de Incêndio Florestal, a coordenação da vigilância, o número e desempenho das eSF, a
articulação, a formação dos agentes, a importância das equipas helitransportadas, as máquinas de rasto e
as operações de rescaldo.
4º Eixo Estratégico: é o menos detalhado, destacando-se a atualidade, coerência e prioridade das ações
que respeitam à avaliação da capacidade de recuperação das áreas ardidas e dos trabalhos de
reabilitação.

II.2. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA
2. 1. Elementos de avaliação da eficiência
A avaliação da eficiência centrada na vertente da execução financeira contou com muitas limitações em termos de
disponibilidade de informação sobre a programação financeira e o financiamento das ações do PNPFCI, o que
acabou por se refletir na profundidade da análise da eficiência do Plano e na maturidade da reflexão em torno desta
importante componente da Avaliação.
O facto de o PNDFCI não contemplar um plano financeiro associado (investimento programado em cada uma das
ações) por cada um dos Eixos de intervenção e respetivos instrumentos de apoio financeiro disponíveis (FFP,
ProDeR/PDR2020, …), limitou o desenvolvimento da vertente de análise de eficiência inicialmente prevista,
nomeadamente, no âmbito da adequação dos recursos financeiros aos objetivos do Plano; e da avaliação do
desempenho das ações em função dos resultados. Acresce que os incêndios florestais são um fenómeno
estocástico: mesmo em contexto de modelação da variabilidade meteorológica, não deixa de ter resultados
inconsistentes e, se se combinar os fatores institucionais, torna-se praticamente indecifrável. Para esta situação
também contribui o facto de o período de análise ser muito curto, face ao “ciclo dos incêndios”, aos potenciais
resultados da prevenção estrutural e ao ciclo de desenvolvimento da floresta.
A inexistência de uma estimativa fundamentada dos valores em risco e das respetivas vulnerabilidades, também não
permite uma avaliação das perdas associadas aos incêndios, as quais deveriam incluir as de âmbito florestal, mas
também as referentes às infraestruturas, de uma forma equivalente à que é já solicitada na cartografia do risco de
âmbito municipal. Um dos obstáculos para avançar com esta contabilização reside no facto de ser uma tarefa
altamente consumidora de recursos (p.ex., o INE foi convidado para tratar informação dos grandes incêndios de
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compensações a atribuir aos Municípios; todavia, a estimativa efetuada revelou-se demasiado grosseira para os
objetivos ligados à análise da eficiência do Plano).
Os custos associados à DFCI são compostos por três componentes, de acordo com a estrutura do PNDFCI: a
prevenção; a vigilância e fiscalização; e o combate. Os custos associados aos incêndios são: as áreas ardidas (em
milhares de hectares), diferenciadas entre povoamentos florestais e matos; as perdas de bens e serviços; e a
recuperação de áreas ardidas.
A informação de natureza financeira encontra-se dispersa por várias entidades (ANPC, GNR; e ICNF) e para alguns
segmentos de intervenção, encontra-se agregada com as demais atividades de cada uma das entidades. No futuro
será essencial reforçar a necessidade de disponibilização de dados financeiros discriminados por entidade e por
ação do PNDFCI.
Gráfico 18. Área ardida em milhares de hectares (2000-2012)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Povoamentos Florestais

Matos

Fonte: ICNF.

Os custos das várias componentes anteriores a 2005 foram estudados pela APIF, no Relatório de preparação do
PNDFCI (ISA/ADISA,2005) e utilizados na Estratégia Nacional para as Florestas de 2006, permitindo o
desenvolvimento de algumas relações fundamentais para a elaboração do Quadro seguinte.
A atualização dos números foi feita de forma a integrar a mesma análise no processo de atualização da ENF,
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Quadro 7. Custos associados aos Incêndios Florestais e áreas em milhares de hectares (2000-2012)
6

Custos (10 Euros)
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2000-06
2007-12

Prevenção
22,1
27,3
24,0
24,2
52,7
10,9
12,4
27,7
26,6
24,0
23,2
22,9
14,8
24,8
23,2

Vigilância e
fiscalização

11,2
10,1
6,6
8,1

Área ardida (10 ha)

Perdas de bens e Recuperação de
Combate
Povoamentos
serviços
áreas ardidas
67,9
274,0
68,6
68,6
58,9
187,6
45,6
45,6
68,7
235,8
65,2
65,2
65,9
926,8
286,1
286,1
68,9
223,1
56,1
56,1
48,5
711,6
213,9
213,9
55,3
137,4
36,3
36,3
60,3
48,0
9,8
9,8
68,3
26,3
5,5
5,5
70,7
124,5
24,1
24,1
74,2
207,4
46,1
46,1
67,3
104,4
20,0
20,0
75,0
190,7
48,1
48,1
62,0
385,2
110,3
110,3
69,3
116,9
25,6
25,6

Matos
91,0
66,6
59,2
139,7
73,4
125,2
39,7
22,8
12,1
63,3
87,0
53,8
62,2
85,0
50,2

Fonte: Estratégia Nacional para as Florestas (atualização publicada em fevereiro de 2015), com atualização dos dados
financeiros de acordo com informação remetida pela ANPC e GNR (2014).

O valor associado ao PSF está incluído na prevenção, embora contribua para a vigilância e para a manutenção das
infraestruturas utilizadas pelo combate (p.ex., pontos de água).
Os custos com a Prevenção e o Combate tiveram flutuações ao longo do período 2000-2006; depois de 2006
continuaram a flutuar, mas à volta de médias relativamente constantes. Assim, para além das despesas associadas à
Prevenção, que deveriam ser bastante estáveis ao longo dos anos por não dependerem das condições
meteorológicas do próprio ano, as despesas associadas ao Combate deveriam ser também em boa parte constantes
por haver necessidade de garantir, todos os anos, um dispositivo operacional de combate pronto.
Comparando os dois períodos pré-PNDFCI (2000-2006) e pós-PNDFCI (2007-2012) verifica-se que as médias dos
custos de prevenção variaram muito pouco (de 24,8 a 23,2 milhões de euros por ano), enquanto os custos com o
combate aumentaram entre os dois períodos de 62,0 para 69,3 milhões de euros por ano, com uma correlação não
significativa com as áreas ardidas, e passando a razão Combate/Prevenção de 2,5 para 3,0. Então, pode considerar-se um valor médio de cerca de 90 milhões de euros utilizados na Prevenção e Combate como um custo
relativamente constante do sistema. A manutenção dos custos associados à Prevenção e ao Combate não poderia,
de qualquer modo, estar associada às áreas ardidas pois o custo do dispositivo continua a ser necessário
independentemente das condições meteorológicas do ano.
Para além dos custos de Prevenção e Combate, razoavelmente independentes das condições meteorológicas do
ano, existem as perdas de bens e serviços e de recuperação das áreas ardidas, que dependem estreitamente das
áreas ardidas as quais, por sua vez, dependem das condições meteorológicas e são bastante variáveis ao longo dos
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Gráfico 19. Custos em milhares de hectares (2000-2012)
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Fonte: Estratégia Nacional para as Florestas (atualização publicada em fevereiro de 2015), com atualização dos
dados financeiros de acordo com informação remetida pela ANPC e GNR (2014). Gráfico elaborado pela Equipa de
Avaliação.

No que respeita a esta componente, a ENF aponta para que esses custos sejam calculados, sobretudo, em função da
área de povoamentos florestais e de matos ardidos. Para uma avaliação global, utilizou-se um valor de cerca de 2,8
milhares de euros por hectare de floresta ardida (1,8 para perdas de bens e serviços e 1,0 para recuperação de
áreas ardidas) e 0,9 milhares de euros por hectare de mato ardido, justificados pela exigência de combate, por
poderem afetar outras áreas (p.ex., interface com áreas urbanas) e pelas consequências negativas no sequestro de
carbono.
De acordo com o Quadro seguinte, verifica-se que os valores associados às perdas de bens e serviços diminuíram de
forma muito significativa do período de 2000-2006 para 2007-2012 de um montante de 495,5 para 142,5 milhões
de euros/ano. Esta redução dos custos e riscos associados aos incêndios (cf. Gráfico anterior) decorre não só da
menor área ardida total, como também de uma menor percentagem de povoamentos florestais na área ardida
total, que passou de 51,1%, no primeiro período, para 32,4%, no segundo período.
Quadro 8. Custos e perdas médias anuais dos Incêndios Florestais nos períodos 2000-06 e 2007-12
2000-06

2007-12

Custos de Prevenção (M €)

24,8

23,2

Custos de Combate (M €)

62,0

69,3

Perdas florestais (M €)

385,2

116,9

Custos de Recuperação (M €)

110,3

25,6
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De acordo com o método de cálculo das perdas associadas aos incêndios, estas estão claramente associadas às
áreas ardidas. Assim, justifica-se que uma das principais metas a atingir definidas no PNDFCI tenha sido que a média
se situasse abaixo dos 100 mil hectares, meta que foi alcançada no período 2007-2012.
Também a meta de 0,8% da área de povoamentos florestais (cerca de 28 mil hectares), prevista para 2018, foi
atingida na maior parte dos anos do período 2007-2012, com exceção de 2010 e 2012. A evolução da percentagem
de povoamentos florestais e de matos na área ardida ao longo do período em análise é representada no Gráfico
seguinte.
Gráfico 20. Evolução da percentagem de povoamentos florestais e de matos na área ardida (2000-2012)
(milhares de hectares)
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Fonte: Estratégia Nacional para as Florestas (atualização publicada em fevereiro de 2015), com atualização dos dados
financeiros de acordo com informação remetida pela ANPC e GNR (2014). Gráfico elaborado pela Equipa de Avaliação.

A comparação dos gráficos representando as evoluções das áreas ardidas (povoamentos florestais e matos) e dos
Custos com Prevenção e Combate e com Perdas de bens e serviços e recuperação das áreas ardidas, evidencia a
grande correspondência existente entre estas variáveis.
Os Gráficos anteriores mostram as grandes diferenças existentes entre os diversos anos, tanto nos custos e perdas
como nas áreas ardidas, parecendo indiciar uma melhoria muito significativa entre os dois períodos, antes e depois
do PNDFCI. Uma avaliação simplista dos efeitos do PNDFCI conclui, com base nos custos e perdas e nos números
relativos às áreas ardidas totais e das áreas de povoamentos florestais ardidos, que as diferenças observadas entre
os dois períodos em análise, com valores claramente mais baixos no segundo período, ficaram a dever-se à
execução do próprio Plano mas também à melhoria significativa das condições meteorológicas. Estes
comportamentos evidenciam a coerência os objetivos gerais de diminuição da área total ardida com a redução dos
custos associados aos incêndios referidos à percentagem da área florestal ardida, como se propõe no PNDFCI.
Todavia, importa encontrar um maior equilíbrio dos custos entre a prevenção e o combate, com uma aposta sólida
na silvicultura preventiva partindo do pressuposto segundo o qual esta tem repercussões muito positivas no
combate e, sobretudo, no evitar de perdas sociais, aspetos realçados pelos resultados das entrevistas realizadas.
Neste contexto, refira-se que os custos associados à componente de apoio ao combate assegurada pelas eSF podem

uma problemática da proteção civil. Efetivamente, o volume de infraestruturação em presença exige um esforço
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financeiro muito elevado dadas as necessidades de manutenção - no Continente existem cerca de 31 mil pontos de
água - pelo que, no futuro, deverão ser privilegiadas infraestruturas com valências múltiplas de utilização (p.ex.,
para a atividade agrícola).

2.2. Avaliação dos sistemas de gestão, acompanhamento e avaliação
Este ponto inclui uma análise da qualidade e da adequação dos dispositivos de gestão, acompanhamento e
avaliação do PNDFCI. Os elementos de suporte para esta análise resultaram, essencialmente, das tarefas técnicas
seguintes: (i) análise dos diversos relatórios de atividades do Plano, da responsabilidade do ICNF; e (ii) análise da
informação empírica recolhida no âmbito das entrevistas semi-diretivas, nomeadamente, as realizadas à estrutura
de gestão do Plano. A Avaliação foi confrontada com um conjunto de limitações tanto na organização sistemática e
harmonizada de fluxos de informação, como na coordenação entre entidades.
2.2.1. Análise dos sistemas de monitorização, acompanhamento e avaliação em funcionamento
A operacionalização e implementação de um instrumento de planeamento da natureza do PNDFCI, exigiu uma
estrutura organizacional flexível e dinâmica que permitiu combinar esforços e recursos para a defesa da floresta
contra incêndios. No entanto, esta estrutura não encontrou reflexo em dispositivos de monitorização,
acompanhamento e avaliação adequados, funções que têm estado fortemente condicionadas, nomeadamente, no
tocante à sua conceção estrutural de base e às modalidades de alimentação. As modalidades de envolvimento e
articulação entre as entidades referenciadas na Matriz de Ações e Indicadores e a capacidade de monitorização das
iniciativas desenvolvidas por essas mesmas entidades, continuam a constituir um problema transversal à
implementação do Plano e à sua monitorização.
A proposta/recomendação de criação de uma Unidade de Gestão do PNDFCI, apresentada no âmbito dos Estudos
de Monitorização e Avaliação do PNDFCI, dos primeiros biénios com a responsabilidade de avaliação permanente da
sua eficiência, a partir de um conjunto de indicadores de execução física e financeira, não foi acolhida. A gestão
política e técnica mantém-se repartida pelos Ministérios da Administração Interna (MAI) e da Agricultura e do Mar
(MAM) e pelas entidades que constituem os pilares institucionais da DFCI: ANPC, GNR e ICNF.
O acompanhamento e avaliação das medidas para a prevenção, vigilância e combate aos incêndios florestais, para
além das entidades diretamente intervenientes no PNDFCI, também tem sido realizada pela Assembleia da
República e por órgãos de representação dos “stakeholders” do setor (p.ex.,Conselho Florestal Nacional). Não
obstante o objetivo geral de grande utilidade (contribuir para a reflexão concertada sobre a problemática dos
incêndios florestais e acompanhar o conjunto de medidas implementadas no âmbito da DFCI), estes órgãos tiveram
um caráter transitório circunstância que não permitiu a estabilidade necessária para proceder ao acompanhamento
do Plano. A partir de 2010, não foram constituídos grupos de trabalho com esta natureza.
Em suma, embora o PNDFCI contemple um dispositivo de gestão e monitorização, implícito no conjunto das metas
do Plano e na Matriz de Ações e Indicadores, as entidades que constituem os pilares institucionais do PNDFCI

na ótica da resposta a essa Matriz. O mecanismo de acompanhamento tem sido primordialmente assegurado pela
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elaboração dos Relatórios de Monitorização e Avaliação, previstos na RCM nº 65/2006, de 26 de maio, e na qual se
enquadra o presente Relatório do IESE.
Para além destes Relatórios foram elaborados diversos instrumentos de planeamento e outros documentos quer
por órgãos de acompanhamento do Plano, quer pelas entidades responsáveis pela sua implementação não
havendo, no entanto, um documento único que permita percecionar de forma sistematizada o grau de execução
das ações do PNDFCI.
A Equipa de Avaliação preencheu elementos essenciais da Matriz de Indicadores através do processamento iterativo
de informação dispersa recolhida junto de diversas entidades e pelos vários departamentos das mesmas. Uma
dificuldade acrescida resultou do facto de os dados, embora existentes, não terem sido objeto de compilação
interna sistemática, e com processamento adequado à necessidade de responder aos indicadores previstos na
Matriz.
A Tabela seguinte identifica de forma agregada as entidades responsáveis pela execução de cada um dos Eixos de
intervenção e sintetiza a natureza dos indicadores e os fluxos tipos de informação que a Equipa de Avaliação utilizou
para organizar a resposta aos mesmos. Dada a existência de um grande número de indicadores qualitativos, a
Equipa de Avaliação complementou a análise dos indicadores recorrendo aos resultados de entrevistas com as
entidades principais responsáveis pelos Pilares de Intervenção do Plano e de um processo de inquirição que
envolveu os GTF (a informação mais detalhada consta do preenchimento da Matriz de Responsabilidades e
Indicadores no Capítulo IV deste Relatório).

Quadro 9. Arquitetura de fontes de informação
Responsabilidades/
Fontes principais de dados

Principais constrangimentos
Necessidade de recorrer a vários departamentos do ICNF para obter dados
que permitam analisar a execução das ações previstas no PNDFCI.
No ICNF existe um conjunto considerável de informação, no entanto,
destaca-se a insuficiência da sistematização e do processamento dos
dados sobre as atividades no âmbito da DFCI – planeamento e
execução/manutenção (gestão/redução de combustíveis, rede primária,
rede viária, pontos de água,…) – sobretudo, provenientes dos GTF e das
eSF.
Dispersão e insuficiente sistematização dos dados sobre sensibilização
(planeamento, execução e resultados).
Dificuldade em obter os dados em formatos de fácil integração na análise
dos indicadores do Plano.

1º Eixo

ICNF
Bases de dados de execução de
instrumentos de financiamento
(ProDeR e FFP)
Estatísticas formais (IFN)

2º Eixo

GNR (SEPNA)
PJ (Oficial de ligação)
ICNF

3º Eixo

ICNF - SISF
Bases de dados de execução de
instrumentos de financiamento
(ProDeR e FFP)
GNR (SEPNA)
ANPC (CNOS)
ENB

Dispersão da informação.
Dificuldade em obter os dados em formatos de fácil integração na análise
dos indicadores do Plano.
A Equipa de Avaliação deparou-se com discrepâncias nos dados
fornecidos.

ICNF

Dispersão e insuficiente sistematização dos dados (planeamento, execução
e resultados). Não existem dispositivos de monitorização das ações de
reabilitação dos ecossistemas afetados por incêndios florestais com o
objetivo de estimar a gravidade dos impactos e a dimensão da
vulnerabilidade e riscos a que esses ecossistemas ficam sujeitos, assim
como sobre a eficácia das medidas implementadas.

4º Eixo
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No que respeita à capacidade de monitorização, na perspetiva da Equipa de Avaliação, existem grandes dificuldades
em fornecer dados com um formato adequado e em tempo útil para a análise da implementação das ações do
PNDFCI. Esta situação é mais crítica no ICNF, entidade que tem um manancial enorme de informação mas cuja
capacidade de processamento se encontra diminuída por falta de recursos humanos especializados para o efeito.
Nesse acervo de informação encontram-se dados para responder a importantes vetores de implementação do
Plano de que são exemplo a sensibilização e a execução da rede primária.
A Avaliação Intercalar constata, entretanto, a evolução registada pelo SGIF que constitui o nervo das estatísticas de
incêndios florestais a nível nacional e um instrumento fundamental para a monitorização e avaliação do Plano,
nomeadamente, para analisar o cumprimento das suas metas.
Sistema de Gestão e Informação de Incêndios Florestais
Este Sistema foi criado em 2001 e a sua manutenção é da responsabilidade do ICNF. O SGIF constitui o banco nacional de
dados relativo a incêndios florestais e indicações sobre as respetivas causas, informação que é carregada e validada pelo
SEPNA/GNR.
Este Sistema incorporou, entretanto, dois módulos que visam a integração de informação proveniente dos GTF relativa ao
planeamento e execução de atividades no âmbito da DFCI e da sensibilização.
A evolução do SGIF poderá passar pelo cruzamento da informação de determinado incêndio com informação cartográfica,
um registo cartográfico de áreas ardidas.
A gestão do SGIF e a permanente atualização da Base de Dados relativa a incêndios florestais (incluindo a comparação dos
dados com o servidor central, de forma a garantir o sincronismo da informação) presente na base de dados local e a
despistar erros de introdução de informação, encontra-se sob a responsabilidade do SEPNA/GNR. No entanto, o ICNF é a
entidade responsável pelos outros módulos de informação.
O SGIF evoluiu durante a implementação do Plano para um funcionamento, de uma forma geral, mais eficiente, em
resultado da maior coerência no carregamento dos dados e da maior fiabilidade dos mesmos.

Os dados da Avaliação vão no sentido de considerar o SGIF como um sistema dinâmico que se tem revelado de
grande utilidade pela sua atualização permanente e que tem vindo a evoluir de acordo com as necessidades das
entidades que utilizam o mesmo. O sistema encontra-se interligado entre as 3 entidades que coordenam o SNDFCI
(ICNF, GNR e ANPC) e, de acordo com as entrevistas efetuadas, mostra-se adequado à realidade e aos objetivos que
serve sendo a fonte mais fiável em termos de estatísticas ligadas ao número de ocorrências e à área ardida. Não
obstante, o sistema regista alguns constrangimentos entre os quais se destaca as discrepâncias com os dados de
base cartográfica (p.ex., o registo de um incêndio fica confinado ao concelho de origem, mesmo que alastre para
concelhos contíguos). Para ultrapassar esta questão, no futuro o SGIF deverá permitir a definição de um ponto de
início e o percurso do incêndio florestal, em associação a um Sistema de Informação Geográfica, relação importante
para ter a caraterização real da extensão do incêndio.
No que concretamente respeita aos processos de Avaliação do PNDFCI, o presente Estudo de Avaliação Intercalar
(referente ao primeiro período de implementação do Plano), cumpre o previsto na RCM nº 65/2006, de 26 de maio,
embora com um atraso significativo, que resultou na produção de resultados avaliativos e reportados aos dados de
execução referentes ao final de 2012, apenas em 2015.
A RCM nº 65/2006, de 26 de maio refere a aposta do Governo numa avaliação anual do PNDFCI. Todavia, a
perspetiva da Equipa de Avaliação vai no sentido de que este processo, dada a natureza e vigência temporal do

setoriais e para a concretização dos objetivos dada a temporalidade de algumas das intervenções, que se
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caraterizam pelo seu longo prazo. Não obstante, existem subconjuntos de ações que podem ser submetidas a uma
avaliação anual, nomeadamente, os planos anuais de sensibilização.
A avaliação da política e medidas para a DFCI (prevenção, sensibilização, vigilância, deteção, combate, supressão,
investigação e desenvolvimento, coordenação e formação de meios e agentes envolvidos) deverá, assim, adotar um
ciclo de avaliação mais longo, incidindo principalmente nos resultados e impactes da implementação do Plano e no
seu contributo para a (re)definição de políticas para o setor florestal.
Figura 10. Complementaridade entre os instrumentos de Monitorização e de Avaliação

•Análise das realizações e resultados
e alcançados, face aos objectivos
•Identificação objetiva e
fundamentada dos fatores críticos,
causas de eventuais desvios
•Apresentação de propostas para
melhorar a qualidade da
implementação do Plano
•Ajustamento das políticas para a
DFCI.

Monitorização

Avaliação

•Análise dos resultados e
impactos face às metas
previstas
•Contributo para a
(re)definição das políticas
para o setor florestal e,
em particular, para as
políticas do DFCI.

Os maiores constrangimentos para alcançar estes objetivos, nomeadamente na vertente da Monitorização, residem
na existência de um grande número de indicadores e metas qualitativas; nas lacunas de dados, referentes a diversas
ações relevantes para o cumprimento de objetivos; na inexistência de um orçamento discriminado, não permitindo
fazer uma análise cabal da eficiência e da eficácia do Plano; e na ausência de priorização de objetivos e ações.
Os dados qualitativos de avaliação (centrados, sobretudo, nos resultados de entrevistas a intervenientes da orgânica
institucional e nos documentos que caraterizam as atividades desenvolvidas no âmbito do PNDFCI) permitem
concluir, em termos globais, por uma visão positiva de racionalidade e eficácia na gestão do Plano.
No entanto, esta visão valoriza, sobretudo, o estabelecimento de práticas e procedimentos na relação com as
entidades intervenientes, procurando agilizar os circuitos de decisão/execução. O modelo de implementação do
PNDFCI, assente num leque alargado de entidades, não assegurou um envolvimento ativo e eficaz no tocante ao
reporting para o dispositivo de acompanhamento e monitorização, que se encontra implícito na Matriz de Ações e
Indicadores no âmbito da centralização da informação proveniente das diversas entidades para a avaliação da
prossecução dos objetivos do Plano. O próprio modelo não define níveis de coordenação estratégica e operacional.
A sistematização e o processamento dos dados é, ainda, insuficiente para uma monitorização expedita e diligente e
para uma avaliação aprofundada que configure um adequado suporte à formulação de decisões estratégicas e
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(Sensibilização) e 4º Eixos Estratégicos, e sobretudo, das ações executadas ao nível municipal e que se encontram
sob a responsabilidade dos GTF.
Paralelamente, existem dimensões qualitativas de impactes que são extraíveis de análises de caráter quantitativo
que poderiam ser devidamente processadas, enriquecendo a visão do quadro de efeitos/impactes (metas) e efeitos
de sinergia globais do Plano.
A Equipa de Avaliação considera que futuramente (através de um processo mais organizado de sistematização da
informação, nomeadamente, a recolhida pelo ICNF e que respeita à execução das ações previstas nos PMDFCI),
haverá condições para uma monitorização mais eficaz do PNDFCI. Com efeito, a criação de um novo módulo no SGIF
com essas caraterísticas permitirá estabelecer metas (em linha com a capacidade de realização) e respetiva
realização (correspondente à soma das ações executadas). Parte dos indicadores previstos para a monitorização e
avaliação dos 1º e 2º (Sensibilização) Eixos estratégicos do PNDFCI vão, no futuro, estar contidos no SGIF que deverá
fornecer uma informação globalmente mais abrangente na medida em que, por ser um sistema integrado, pode vir
a centralizar toda a informação existente. Inicialmente, o SGIF foi desenhado para gerir apenas as ocorrências, não
viabilizando a devolução de indicadores que permitissem estimar o essencial do conjunto de indicadores previstos
nesse Eixo de Intervenção.
No que se refere ao 2º Eixo (Vigilância e Fiscalização) e ao 3º Eixo Estratégicos, pese embora o condicionalismo
associado à dispersão da informação, quer a ANPC, quer a GNR, têm capacidade de resposta aos indicadores
relativamente rápida. No caso do 4º Eixo Estratégico volta a verificar-se uma grande dispersão da informação e uma
relativa dificuldade na resposta aos indicadores formulados, dado o facto de a sua natureza ser, sobretudo,
qualitativa.
Em síntese, o sistema de monitorização e acompanhamento da implementação do PNDFCI, bem como a avaliação
dos seus resultados, apresenta diversos constrangimentos entre os quais se destacam os seguintes: fiabilidade da
recolha de informação; capacidade de centralizar, processar e disponibilizar informação; e capacidade de resposta
aos indicadores definidos na matriz de indicadores do PNDFCI. Embora as entidades responsáveis pela
implementação do Plano estejam ligadas em permanência em atividades no terreno, a lacuna persiste no tocante à
gestão de sinergias e complementaridades em torno dos fluxos de informação; paralelamente, seria desejável o
contributo das organizações de produtores florestais e das entidades às quais cumpre a gestão dos diversos
patrimónios florestais.
Dos elementos positivos, destaca-se a ampla informação disponível online, no site do ICNF e acessível ao público em
geral (estatísticas dos incêndios florestais, relatórios, notas informativas, informação para a sensibilização,
informação sobre o Programa de Sapadores Florestais, etc.).
2.2.2. Contributos para um Dispositivo de Monitorização, Acompanhamento e Avaliação
A resposta ao conjunto de indicadores do PNDFCI implica um processo de recolha e processamento da informação

concretizar os objetivos de monitorização identificados. À luz dos níveis de conhecimento processados
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relativamente aos dispositivos de informação existentes, uma monitorização eficaz pressupõe implementar um
conjunto de medidas pragmáticas, designadamente, as seguintes:
 Criação de uma Unidade de Gestão
A responsabilidade pela monitorização do PNDFCI deverá ser partilhada entre os três pilares, entendendo a Equipa
de Avaliação que deveria ter sido definida uma Unidade de Gestão para controlar a eficácia do Plano, contribuindo
para identificar os principais desvios e propondo/recomendando medidas corretivas.
A ENF adianta como um dos objetivos específicos a garantia do cumprimento do PNDFCI (A3) tendo definido o
objetivo operacional de monitorizar o SNDFCI e o cumprimento de todos os Eixos do PNDFCI, incluindo a nível
regional (A3.1.). Para o efeito definiu como meta a criação, em 2015, de um Centro de Monitorização nacional e
cinco regionais de DFCI, tendo como instrumento financeiro de suporte o FFP.
Esta Unidade de Gestão deveria assentar, sobretudo, numa perspetiva operacional, recorrendo a mecanismos para
acompanhar a evolução da execução física das várias ações do PNDFCI. Este Centro de Monitorização poderá
constituir um valor acrescentado, na medida em que, ao assegurar o acompanhamento do Plano e a elaboração de
Relatórios de Execução anuais: (i) deixará mais espaço para uma reflexão conjunta em torno da implementação e do
desempenho das ações e dos desvios identificados face aos resultados alcançados; e (ii) vinculará as entidades
responsáveis pela implementação de cada uma das ações a maior capacidade de coordenação e de articulação.
Figura 11. Estrutura de um Centro de Monitorização do PNDFCI

FFP
SIRESP
Relatórios
atividades
GNR

PDR

SGIF

ANPC
SISF

DONDECIF
ENB

IPMA

ICNF
ICNF

GNR

i-Plan
Exército

Gestão de informação sobre a
implementação das ações

Sistematização e
processamento dos dados

Coordenação operacional

Na perspetiva desta Avaliação Intercalar, a criação de uma Unidade de Gestão poderá revestir-se também de
grande utilidade quando se der a instituição do Conselho Florestal Nacional (CFN), que tem por competência

setor (previsto na Resolução do Conselho de Ministros de 11 de dezembro de 2014).
 Redefinição de Objetivos e Metas
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Em termos de filosofia e organização global do PNDFCI, considera-se haver vantagem para uma definição mais
focada das metas aos objetivos do Plano.
A redução da área ardida total e de floresta em dias de severidade meteorológica alta é o objetivo e a meta comum
aos Eixos 1 e 3. De acordo com o defendido no Eixo 5, recomenda-se que os Eixos 1 e 3 sejam cada vez mais
integrados, de modo a garantir a coerência das ações aí incluídas, para que a gestão dos combustíveis seja
aproveitada no combate aos incêndios em condições meteorológicas mais complicadas e que a própria gestão dos
incêndios possa ser encarada na perspetiva da gestão de combustíveis.
Nessa perspetiva, importaria adotar critérios de referência para a formulação de objetivos e metas, de forma a que
os Eixos 1 e 3 sejam cada vez mais integrados, nomeadamente: (i) a utilização de indicadores de área média ardida e
de número de ocorrências por dia de grau de severidade meteorológica alto ou muito alto (DSR>15); (ii) o
estabelecimento de metas associadas nessas condições meteorológicas, como a não ultrapassagem de uma área
ardida diária superior a 1.000 hectares e de um número superior a 200 ocorrências diárias (média de 5 hectares por
ocorrência); (iii) a reflexão sobre a utilização do conceito de severidade (gravidade, tendo em conta os ecossistemas
e as perdas sociais), em detrimento da extensão (área ardida); (iv) o estabelecimento de outros parâmetros para a
quantificação do indicador relativo ao número de reacendimentos, tendo em conta situações que existem inúmeras
ocorrências ou incêndios florestais em simultâneo; e (v) a criação de outro conceito para o registo da duração dos
incêndios florestais.
A redução do número de ocorrências em dias de severidade meteorológica alta passaria a ser o objetivo central e a
meta associada ao Eixo 2. Essa definição mais focada do objetivo e da meta faria com que as todas as ações de
sensibilização e educação, o conhecimento das causas, a vigilância, a deteção e a fiscalização e dissuasão, e em geral
todas as ações de prevenção conjuntural atribuídas à GNR, se passem a centrar nas situações de meteorologia mais
difícil, com potenciais ganhos de eficiência.
No que respeita ao combate, propõe-se que as metas de redução da dimensão dos incêndios, do tempo de ataque,
de duração dos incêndios e da percentagem de reacendimentos passem a constar da bateria de indicadores, já que
são passos intermédios importantes mas não devem constituir os objetivos finais do PNDFCI.
O objetivo geral de redução das perdas florestais associadas aos incêndios e aos custos de recuperação está
claramente associado ao Eixo 4. Este objetivo deverá ser trabalhado no sentido de uma melhor avaliação destas
perdas, centradas nos povoamentos florestais mas também devendo abranger os “habitats” vulneráveis com
estatuto de conservação, e procurando encontrar soluções que possibilitem uma boa regeneração com custos
reduzidos.
O objetivo fundamental de adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz, associado ao Eixo 5, deverá
conduzir à criação de um órgão de coordenação, gestão e planeamento do Sistema Nacional de DFCI, de modo a
distribuir as atribuições e competências das diversas entidades intervenientes no PNDFCI. A esta estrutura

avaliar e acompanhar os instrumentos de planeamento e monitorização dos resultados das ações desenvolvidas no
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âmbito dos restantes Eixos Estratégicos ao nível Municipal, Distrital e Nacional, tendo em conta os indicadores e as
metas inscritas nos correspondentes planos de DFCI.
Finalmente, esta estrutura de coordenação facilitaria todo o necessário trabalho de monitorização e avaliação
periódica do PNDFCI, contribuindo para a melhoria progressiva do seu desempenho.
Este referencial de objetivos operacionais poderia ficar associado aos diferentes Eixos estratégicos com os
fundamentos e soluções seguintes, a título de exemplo:
 O objetivo de Redução do número de ocorrências em dias de severidade meteorológica alta, deverá ser um
objetivo associado ao Eixo 2, mas mais focado na redução das ocorrências que poderão ter impactos
significativos, isto é, aquelas que acontecem em condições meteorológicas problemáticas. Com esta
clarificação seria possível focar as ações de sensibilização nas que poderão ter mais efeito em dias de
meteorologia difícil e concentrar as ações de prevenção conjuntural atribuídas à GNR nesses períodos.
 O objetivo de Redução da área ardida (ou de área ardida por ocorrência) em dias de severidade
meteorológica alta é comum aos Eixos 1 e 3. De acordo com o defendido no Eixo 5, recomenda-se que os
Eixos 1 e 3 sejam cada vez mais integrados, de modo a garantir a coerência das ações aí incluídas, para que
a gestão dos combustíveis seja aproveitada no combate aos incêndios em condições meteorológicas mais
complicadas e para que o próprio combate aos incêndios possa ser encarado também na perspetiva da
gestão de combustíveis.
 O objetivo geral de Redução das perdas associadas aos incêndios e aos custos de recuperação está
claramente associado ao Eixo 4. Este objetivo, que poderia utilizar como indicador o valor das perdas por
unidade de área ardida, deveria ser trabalhado no sentido de uma melhor avaliação destas perdas, e
melhoraria com uma menor proporção de povoamentos florestais nas áreas ardidas. Em muitas áreas de
matos, que regeneram com grande facilidade, as perdas não são comparáveis às de florestas de alto valor
ecológico com dificuldades de regeneração após incêndio.
Para além destes elementos será de estabelecer uma relação clara entre a especialização do território, o conceito
de DFCI e a potencial estratégia de combate. A ponderação da zonagem do Plano com recurso a trabalho de
cartografia e contributos dos GTF, do ICNF e da ANPC, constitui uma solução, dado que a política de DFCI não pode
ser igual para todo o território (p.ex., existem zonas onde a prevenção estrutural é mais importante e zonas onde a
densidade de forças de combate é claramente superior). Essa ponderação conduziria a atuações diferenciadas, com
melhores resultados na afetação de recursos.
Os três Eixos Estratégicos devem corresponder, assim, a estes diferentes objetivos, reservando-se o último Eixo
Estratégico para a coordenação entre as diferentes atividades aí incluídas e para a integração dos vários níveis de
decisão.
Este exercício deve ser regionalizado com definição de metas a esse nível, o que permitirá um melhor

Estratégicos, mas também dos diferentes níveis de organização. Alternativamente poderia ser trabalhado o nível
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intermunicipal, ou seja, das Comunidades Intermunicipais (CIM) que começam a integrar significativamente
atribuições no domínio da Proteção Civil, e que constituem uma territorialidade mais adequada às necessidades de
intervenção eficaz e eficiente dos GTF, bem como das forças de combate.
 Elaboração de Relatórios de execução do PNDFCI
A elaboração de Relatórios de execução do PNDFCI, com responsabilidade ‘tripartida’, será útil para organizar uma
leitura conjunta da intervenção dos vários agentes envolvidos. Estes relatórios devem ser elaborados com base na
Matriz de Ações e Indicadores e permitirão verificar, regularmente, a execução das ações e os progressos alcançados
na concretização dos objetivos do Plano.
A elaboração de Relatórios de Execução permitirá, igualmente, a avaliação do desempenho de cada um dos agentes
do SNDFCI relativamente às suas atribuições, p.ex., através da relação entre ações programadas e executadas e da
análise das respetivas limitações para alcançar os objetivos delineados [GTF, p.ex., área de rede primária – criação,
manutenção; GNR, p.ex., ações de patrulhamento e vigilância e de fiscalização, ações de sensibilização; ANPC, p.ex.,
tempos de chegada aos TO, comunicações].
Neste contexto, a RCM nº 65/2006, de 26 de maio refere que a monitorização do PNDFCI será objeto de um
relatório anual de acompanhamento elaborado pela autoridade florestal nacional, apresentado e divulgado às
entidades com atribuições na defesa da floresta contra incêndios, no âmbito do SNDFCI.
 Simplificação da informação sobre as realizações e os resultados
Da análise do conjunto de indicadores do PNDFCI resulta a necessidade de proceder à sua revisão, dada a
identificação de muitos indicadores com métricas qualitativas e a insuficiente clarificação dos conceitos de
indicadores e de metas. Também as ações deveriam ser mais concretas, exequíveis e baseadas no histórico.
A simplificação dos quadros-síntese que visam avaliar o desempenho das Ações desenvolvidas no âmbito do
PNDFCI, permitirá obter uma visualização mais objetiva sobre a prossecução das realizações e dos resultados e,
assim, dispor de um quadro de evolução dos diversos domínios de intervenção.
Esta simplificação deve centrar-se: (i) na separação das ações cujas metas e indicadores correspondem a informação
qualitativa; e (ii) na distinção clara entre indicadores de realização e de resultado e de metas/impactos.
A Equipa de Avaliação considera, ainda, que as métricas se devem focar com as atividades anuais de criação de
descontinuidades (gestão de combustíveis, reconversões silviculturais ou outras opções, delineadas em faixas e/ou
mosaicos, utilizando para tal um leque diferenciado de técnicas e atividades) e com a criação e manutenção de
outras infraestruturas DFCI. Associar aos objetivos, às metas e aos indicadores da prevenção estrutural, as métricas
referentes à gestão e ordenamento florestal, como o número de ZIF ou de PGF, pode tornar-se contraproducente
pois são matérias que não dependem diretamente da “prevenção estrutural”.
Com a finalidade de garantir a concentração da informação, a mesma deverá ser registada e conservada em

informações mínimas necessárias para efeitos de monitorização e de avaliação, sendo que dever ser garantida uma
competente harmonização entre os dados fornecidos por cada uma das entidades.
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A implementação destas medidas permitirá analisar casos de sucesso e de insucesso e aproveitar para extrair lições
e boas práticas para difundir e ilustrar padrões de desempenho. Atualmente, todas as entidades intervenientes
contemplam os seus próprios instrumentos de monitorização e elaboram relatórios, mas que não são objeto de
integração, limitando a análise e a visão compreensiva das intervenções do PNDFCI.
Com a simplificação e reestruturação do conjunto de indicadores, será possível estabilizar uma bateria de
indicadores de realização, de resultado e de impacto. Neste sentido, a Equipa de Avaliação propõe uma
reestruturação da Matriz de Indicadores, de acordo com a proposta de reorganização da estrutura do PNDFCI (cf.
Ponto V.2. deste Relatório).

Tabela 1. Proposta de reestruturação da Matriz de Indicadores

Indicadores de realização

Formar, permanentemente,
todos os agentes envolvidos
no SNDFCI

De acordo com as necessidades de formação identificadas (n.º de
ações de formação realizadas e n.º de formandos)
 GNR: efetivos do SEPNA, GIPS, …
 ANPC: bombeiros profissionais e voluntários; elementos de
Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) e do
Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), …
 ICNF: sapadores florestais, credenciação em fogo controlado,
…
 Exército: sapadores, …

Indicadores de
Resultado

Definidas no
Diagnóstico de
necessidades de
formação
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Indicadores de realização
1º Eixo Estratégico - Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais

Aumentar as áreas com gestão ativa,
promovendo a introdução dos
princípios de DFCI e das melhores
práticas silvícolas no terreno.
Melhorar a performance das equipas
de Sapadores Florestais.

Ação

Indicadores de resultado

Introdução de princípios e estratégias de DFCI

Área com gestão ativa no âmbito da DFCI (inserida em ZIF e não
inserida em ZIF)

Áreas com gestão ativa
(ha)

Implementar o Programa de Sapadores Florestais

Definir outros indicadores com base no Estudo de Avaliação do
Programa de Sapadores Florestais

Aumentar o número de equipas de Sapadores
Florestais

Criação anual de 20 equipas de Sapadores Florestais até 2018

Definir indicadores de
desempenho com base
no Estudo de Avaliação
do
Programa
de
Sapadores Florestais

Implementar a rede primária delineada
Planear e executar das infraestruturas
de DFCI

Indicadores de realização

Executar ações de silvicultura
Implementar a rede viária florestal
Implementar a rede de pontos de água
Implementar a rede de mosaicos de parcelas de
gestão de combustíveis

Implementar a Rede Secundária de Faixas de Gestão
de Combustíveis
Implementar Programa de redução de
combustíveis
Formação e credenciação de técnicos em fogo
controlado (n.º)
Capacitação de equipas de Sapadores Florestais na
utilização de fogo controlado (n.º de sapadores
florestais capacitados para a utilização de fogo
controlado)
Executar ações de fogo controlado para gestão de
combustíveis (ha).

Área instalada/mantida com recurso a fogo controlado (ha)
Área instalada/mantida com recurso a meios moto-manuais (ha)
Área instalada/mantida com recurso a meios mecânicos (ha)
Área instalada/mantida com recurso a meios moto-manuais (ha)
Área instalada/mantida com recurso a meios mecânicos (ha)
Construção/manutenção (m)
Construção/manutenção (n.º)
Área instalada/mantida com recurso a fogo controlado (ha)
Área instalada/mantida com recurso a meios moto-manuais (ha)
Área instalada/mantida com recurso a meios mecânicos (ha)
Área instalada/mantida na rede viária (ha)
Área instalada/mantida na rede ferroviária (ha)
Área instalada/mantida nas linhas de transporte e distribuição de
energia de muita alta tensão (ha)
Área instalada/mantida nas linhas de transporte e distribuição de
energia de alta tensão (ha)
Área instalada/mantida nas linhas de transporte e distribuição de
energia de média tensão (ha)
Área instalada/mantida nos aglomerados populacionais (ha)
Formação e credenciação de 20 técnicos por ano
Capacitação de 80% das Equipas de Sapadores Florestais na utilização
de fogo controlado
Área onde foi executada ações de fogo controlado para gestão de
combustíveis (ha).
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2º Eixo Estratégico – Redução da incidência dos incêndios

 Objetivo estratégico: Educar e sensibilizar as populações

Sensibilização
relativamente à temática
florestal e de DFCI

Ações

Indicadores de realização

Desenvolvimento de programas de comunicação
integrada para o grande público

Pessoas alcançadas por campanhas de sensibilização
(n.º)

Desenvolvimento de programas ao nível local, e
dirigido a grupos específicos da população rural, em
função das informações históricas de investigação das
causas dos incêndios.

Pessoas alcançadas por campanhas de sensibilização
de acordo com as várias tipologias de público-alvo
(n.º)
Ações práticas de fogo controlado em conjunto com
pastores (n.º de ações e n.º de pastores envolvidos)
Ações de formação junto de professores do ensino
básico e secundário (n.º)

Formação dos professores na temática florestal
Educação escolar,
relativamente à temática
florestal e de DFCI

Workshops dirigidos a professores do ensino superior
de comunicação social (n.º)
Executar ações no domínio da educação florestal

Ações executadas no domínio da educação florestal
(n.º)

Inclusão das matérias florestais e de DFCI nos Centros
de Educação Ambiental

Centros de educação ambiental com inclusão das
matérias florestais e de DFCI

Melhorar o
conhecimento das
causas dos incêndios e
das suas motivações

Reforçar a capacidade de intervenção na investigação
de incêndios florestais

Aumentar a capacidade
de vigilância

Guarnecer os Postos de Vigia (PV) por recursos
humanos com as adequadas competências.
Guarnecer os LEE quando condições meteorológicas
assim o exigem

Aumentar a capacidade
de dissuasão e
fiscalização

Ações de vigilância, deteção e fiscalização pela GNR/
SEPNA

Efetivos do SEPNA/GNR com formação em
investigação das causas dos incêndios florestais (n.º)
Ocorrências investigadas (n.º)
Ocorrências com causas identificadas (n.º)
Formação dos elementos que vão guarnecer os PV
(n.º)
Presença dos SF nos LEE (nº de dias)
Ações de vigilância/patrulhamento (Kms percorridos)
Notificações (% do numero de situações de maior risco
identificadas)
Autos de contraordenação (% do número de
notificações)

Indicadores de resultado
Aumento da perceção do público em geral relativamente
à importância económica, social e ambiental da floresta
Aumento da perceção das atividades desenvolvidas em
torno da DFCI
Alteração de práticas com o objetivo de DFCI
Diminuição da causa de incêndio negligente associada às
queimadas
Aumento da perceção da população em idade escolar
relativamente à importância económica, social e
ambiental da floresta
Aumento das práticas no domínio da educação florestal
(tipo de práticas integradas ou tipo de práticas alteradas)
100% do total dos centros de Educação ambiental
incluem na sua programação matérias florestais e de
DFCI
Aumento da capacitação de efetivos do SEPNA/GNR em
investigação das causas de incêndios florestais (n.º de
elementos abrangidos)
Aumento da representatividade do total de causas
identificadas no total de ocorrências
Aumento do número de número de deteções realizadas
por PV
Aumento do número de número de deteções realizadas
por eSF
Aumento da cobertura territorial em ações de
vigilância/patrulhamento
Coimas aplicadas (% do número de autos de
contraordenação)
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3º Eixo Estratégico – Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios

 Objetivo estratégico – Reforço da capacidade de 1ª intervenção
Objetivos

Ações

Melhorar o desempenho da
atuação na 1ª intervenção

Indicadores de realização

Indicadores de resultado

Efetivo das equipas do GIPS (n.º)
Território abrangido com GIPS e FEB (%)

Efetivo das equipas da FEB (n.º)

SF com formação em 1ª intervenção (n.º)

Taxa de sucesso da 1ª intervenção, das equipas de
sapadores florestais

Reforçar a capacidade
de 1ª Intervenção

Formação nas CB de meios
humanos especializados, integrados
em Grupos ou Equipas,
especialmente vocacionados para o
combate a incêndios florestais (IF).

Manter um dispositivo de combate
aéreo
Formar os intervenientes para
melhorar a eficácia do rescaldo
Garantir a correta e
eficaz execução do
rescaldo

Garantir a presença de equipas
focadas no rescaldo até à completa
extinção do incêndio

Tempo entre o alerta e o despacho das equipas
helitransportadas (minutos)

Ocorrências em que a 1ª Intervenção se realizou
nos primeiros 20 minutos (n.º)

Tempo entre o despacho e a saída do meio aéreo
das equipas helitransportadas (minutos)

Taxa de sucesso da 1ª intervenção das equipas
helitransportadas
Taxa de sucesso da 1ª intervenção das equipas
terrestres

Formação especializada em combate a incêndios
florestais



Bombeiros voluntários (n.º de ações e n.º
de elementos alcançados)
Bombeiros profissionais (n.º de ações e
n.º de elementos alcançados)

Duração dos incêndios (minutos, média por distrito)
(desde a chegada ao TO até à extinção do incêndio)

Helis de ataque ampliado (n.º)
Aviões de ataque ampliado (n.º)
Ações de formação na tipologia de intervenção
rescaldo e vigilância pós rescaldo (n.º de ações, n.º
e tipologia de agentes abrangidos)
Agentes dedicados ao rescaldo (número de
agentes, por incêndio)

Diminuir a taxa de reacendimentos
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4º Eixo Estratégico - Recuperar e reabilitar os ecossistemas

Avaliação e mitigação
dos impactos causados
pelos incêndios e
implementação de
estratégias de
reabilitação a longo
prazo

Ações

Conduzir um programa específico
dirigido à recuperação de áreas
ardidas
Avaliar os trabalhos de reabilitação
das áreas afetadas

Indicadores de realização

A definir de acordo com programa específico
dirigido à recuperação de áreas ardidas

Indicadores de resultado

A definir de acordo com programa específico
dirigido à recuperação de áreas ardidas

Avaliar a capacidade de
recuperação das áreas ardidas
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III. ANÁLISE DO GRAU DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E AÇÕES PREVISTAS NO PNDFCI
Este Caderno centra-se na vertente das realizações físicas e dos resultados alcançados, relativamente aos meios e
recursos físicos mobilizados compreendendo as seguintes dimensões de análise: processo de mobilização,
capacidade, forma de participação, competências, formação e profissionalização; e articulação dos agentes
envolvidos no SNDFCI - articulação entre as estruturas de prevenção, deteção e combate, essencial ao reforço da
capacidade operacional.

1º Eixo Estratégico - Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais
A análise sobre a concretização das ações no âmbito deste 1º Eixo foi suportada na consulta de diversas fontes
documentais, nas entrevistas com ICNF e com Organizações de Produtores Florestais (OPF), bem como na realização
de estudos de caso.
O 1º Eixo Estratégico do PNDFCI reúne um conjunto de objetivos operacionais orientados para a prevenção
estrutural da floresta contra os incêndios: por um lado, a revisão e clarificação do normativo penal em matéria de
incêndios florestais, e, por outro lado, a criação e aplicação de orientações estratégicas para a gestão das áreas
florestais.
No contexto deste Eixo Estratégico, salienta-se a temporalidade dos trabalhos de avaliação de ações cuja produção
de resultados apenas ocorre a longo prazo e que necessitam de massificação na respetiva implementação para que
os resultados sejam visíveis e o seu impacto possa ser avaliado. Esta última condição não está reunida, pelo que será
inexequível uma análise concreta dos efeitos de grande parte das ações desenvolvidas no âmbito do 1º Eixo
Estratégico.
Objetivo estratégico - Rever e integrar políticas e legislação
Depois da aprovação do PNDFCI, assistiu-se a um ritmo elevado de redação de normas legais e penais em matéria de
incêndios florestais. Neste período foram publicados diplomas legais e regulamentares que visaram estruturar uma
arquitetura de gestão e responsabilização dos vários atores pela sustentabilidade dos espaços florestais,
destacando-se a redação de diplomas de natureza institucional, de natureza técnica e de ordenamento do território:

 Entre os diplomas de natureza institucional, o foco manteve-se na articulação das entidades envolvidas no
SNDFCI, sendo de destacar, pela sua ambição mas também pela relação íntima que estabelecem com a
concretização das metas estratégicas do PNDFCI, a aprovação do Código Florestal (Decreto-Lei n.º
254/2009, de 24 de setembro) e a revisão do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (aprovada em

nomeadamente, a definição e implementação de Comissões Distritais de Defesa da Floresta; a clarificação
das competências das entidades administrativas da Administração Central, Regional e LocaI; a definição de
prazos de elaboração e revisão dos planos de defesa da floresta contra incêndios; a alteração das regras
sobre edificação em zonas classificadas e em zonas de elevado ou muito elevado risco de incêndio; a
clarificação em matéria de uso do fogo (Decreto-Lei n.º 17/ 2009, de 14 de janeiro).

Página 63

Conselho de Ministros de 23 de outubro de 2008), que introduziu elementos importantes,

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
Em 2009, a Portaria n.º 35, de 16 de janeiro, aprovou o importante regulamento de organização e
funcionamento do Dispositivo de Prevenção Estrutural (DIPE), tendo sido clarificada a forma de ligação
entre os pilares do SNDFCI, designadamente o papel que o DIPE deveria desempenhar no âmbito das
Diretivas Operacionais aprovadas pela Comissão Nacional de Proteção Civil e o papel conferido à
autoridade florestal nacional enquanto responsável pela atuação no âmbito da prevenção estrutural, ao
abrigo do Programa Nacional de Prevenção Estrutural (PNPE). Este Programa visou constituir-se como um
documento orientador para as atividades de gestão florestal e de defesa da floresta, mas não foi
institucionalizado, decorrendo iniciativas individualizadas no âmbito da complexa estrutura de prevenção.
Durante este período destaca-se, ainda, a alteração do Código Penal no sentido de uma resposta mais
severa ao crime de incêndio florestal (art.º 274.º da Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro).
Após o período de análise da Avaliação Intercalar do PNDFCI (até 2012) surgiram dois diplomas de
natureza institucional que merecem destaque:
 Nova lei orgânica da ANPC – a republicação criou cinco agrupamentos distritais para coordenar as
operações de socorro e integrou um Conselho Nacional para Planeamento de Emergência, em caso
de grandes catástrofes (Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro que altera e republica o
Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio).
 Aprovação da Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), em Conselho de Ministros de 11 de
dezembro de 2014, atualizando o documento de Estratégia que datava de 2006; e aprovação do
diploma que institui o Conselho Florestal Nacional e regula a sua natureza, as suas competências, a
sua composição e o seu funcionamento.

 Entre os diplomas de natureza técnica, destaca-se a definição da estrutura-tipo dos conteúdos dos PMDFCI
(o Despacho n.º 4345/2012, de 27 de março, veio alterar a Portaria n.º 1139/2006, de 25 de outubro,
dando lugar a uma nova geração de PMDFCI, tendo a autoridade florestal atualizado o Guia Técnico para a
elaboração dos PMDFCI, que incorpora os contributos dados pelas CMDF e pelos GTF); a introdução e
definição do conceito de fogo técnico pelo Despacho n.º 14031/2009, de 22 de junho, que enquadrou as
atividades de fogo controlado e de fogo de supressão quanto à sua aplicação, à credenciação dos técnicos
e às necessidades de acompanhamento dessas atividades pelas autoridades tendo sido introduzidos os
instrumentos de planeamento (plano de fogo controlado e plano operacional de queima) e definidas as
atribuições das autoridades na sua autorização; e a definição de normas técnicas para a elaboração dos
PEIF (Despacho n.º 20194/ 2009, de 7 de setembro) os quais, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º
17/2009, substituem os Planos de Defesa da Floresta (PDF) previstos no Sistema Nacional de Prevenção e

 Entre os diplomas de ordenamento do território, destaca-se o regime jurídico dos planos de ordenamento,
de gestão e de intervenção no âmbito florestal que, em 2009, passou a considerar três tipos de Planos (de
Ordenamento, de Gestão e Específicos) em coerência com o planeamento do ordenamento do território,
de forma a que, em cada nível de desagregação territorial, houvesse a possibilidade de harmonizar
políticas multissetoriais ou horizontais (Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro). A Portaria n.º 62/2011,
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de 2 de fevereiro, volvidos dois anos, lançou as bases da revisão dos Planos Regionais de Ordenamento
Florestal (PROF), com a suspensão parcial da aplicação de vários desses planos e a identificação dos factos
relevantes que justificam tal procedimento. Esta Portaria foi, entretanto, revogada pela Portaria n.º
78/2013, de 19 de fevereiro, que tendo o mesmo objetivo acrescenta às bases para a revisão a publicação
os resultados do 6º Inventário Nacional Florestal (1ª fase).
Neste contexto destaca-se, ainda, a publicação das regras para a adoção do modelo ZIF, após três anos de
vigência do Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto, que criou as ZIF. O novo regime das ZIF aprovado
em Conselho de Ministros de 23 de outubro de 2008 (Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de janeiro), procurou
ultrapassar os vários constrangimentos detetados, tendo incidido na simplificação de procedimentos e no
alargamento do âmbito de aplicação. A legislação das ZIF foi alterada para agilizar e incentivar a integração
dos pequenos proprietários florestais, reduzindo as áreas mínimas de constituição, e para alterar também
o estatuto de gestão de forma a contribuir para uma gestão profissionalizada que inclua, nomeadamente,
a gestão económica e financeira da floresta, uma evolução desejável para que se alcance a gestão e
valorização adequada dos espaços florestais.
Em dezembro de 2011, surgiu um Manual de procedimentos de apoio à constituição de ZIF, elaborado
pela Autoridade Florestal Nacional.
Para além destes diplomas, evidencia-se o regime de apoio e definição do trabalho das Equipas de Sapadores
Florestais. Assim, o Decreto-Lei n.º 38/2006, de 20 de fevereiro foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 109/2009, de 15 de
maio, que estabelece o regime jurídico aplicável à criação e funcionamento das eSF e regulamenta os apoios à sua
atividade, e teve em vista permitir a antecipação em 8 anos (de 2020 para 2012) do alcance da meta estabelecida
no PNDFCI de 500 Equipas, acelerando a sua criação para mais de 20 equipas anuais, objetivo que não chegou a
concretizar-se (cf. Quadro 26, pg. 103).
Objetivo estratégico - Promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas
O ICNF criou e aplicou um extenso conjunto de orientações estratégicas para a gestão das áreas florestais com o
objetivo de gerir essas áreas de forma mais sustentável do ponto de vista ambiental, social e económico e, em
simultâneo, de introduzir princípios de defesa da floresta contra incêndios.
A aposta na gestão ativa e a interiorização do conceito de prevenção contra incêndios florestais deve subsistir e
resistir às alterações orgânico-institucionais. Para isso, o desenvolvimento dos instrumentos de planeamento no
âmbito da reforma florestal constituiu uma importante dimensão de suporte ao PNDFCI, com destaque para: (i) a
elaboração dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF); (ii) a constituição de Zonas de Intervenção

elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), um instrumento essencial para
a gestão das ações de DFCI, a nível local. Para além destes instrumentos de ordenamento, a Equipa de Avaliação
releva o papel a investigação científica na medida em que os processos florestais são de longo prazo e, por isso,
exigem continuidade dos processos de investigação para manter o conhecimento científico atualizado.
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Nesta perspetiva de conjunto, as Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) assumiram particular relevância, tendo sido
consideradas pela Estratégia Nacional para as Florestas (2006), como uma “forma de organização associativa a
valorizar para a promoção da gestão profissional agrupada dos terrenos, na perspetiva da evolução, no curto prazo,
das estruturas associativas”.
Até ao final de 2012, a criação de ZIF abrangeu uma superfície total de 847.712 ha (cerca de 260 mil ha mais que em
2010, estando formalmente constituídas 162 ZIF (mais 33 que em 2010), que abrangiam mais de 22 mil
proprietários. A taxa de execução desta ação do PNDFCI tem mantido um bom ritmo, ultrapassando largamente a
meta definida para 2012. A Região Centro lidera na adoção do modelo ZIF, quer em termos de número, quer em
termos de área (cf. Tabela seguinte).
Quadro 10. ZIF constituídas, por região
% do número
Área total (ha)
% da área total
total
Norte
38
23,5
145.544
17,2
Centro
75
46,3
299.071
35,3
Lisboa e Vale do Tejo
28
17,3
306.872
36,2
Alentejo
4
2,5
27.294
3,2
Algarve
17
10,5
68.931
8,1
Total
162
100,0
847.712
100,0
Fonte: ICNF, setembro de 2014. Apresentação “Ponto de situação nacional das ZIF” no
Encontro Nacional de ZIF, Seia, 30 de abril de 2013.
Região

ZIF (n.º)

De acordo com o Documento de Caraterização das ZIF – 3º Relatório de Progresso (agosto de 2012, ICNF),
observou-se um crescimento acentuado da área florestal integrada em ZIF entre 2007 e 2009, um crescimento
ligeiro em 2010 e uma recuperação em 2011, tendo voltado a crescer ligeiramente em 2012.
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Figura 12. Delimitação das ZIF constituídas, tendo em conta o cadastro geométrico

Fonte: ICNF, setembro de 2014. Apresentação “Ponto de situação Nacional das ZIF” no Encontro
Nacional de ZIF, Seia, 30 de abril de 2013.
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Outros dados de caraterização das ZIF constituídas são sistematizados nos pontos seguintes:


Gestão: das 64 entidades gestoras, 57 são Associações de Produtores Florestais e Cooperativas e 7 são
empresas;



Regime de propriedade: 97,2% da propriedade é privada; 2,4% comunitária e 0,4% pública;



Ocupação do solo: floresta (52%), matos e pastagens (29%), agricultura (16%); urbano (2%); águas
interiores e zonas húmidas (1%); e improdutivos (1%);



Instrumentos de gestão das áreas florestais: 57,8% da área das ZIF contempla Plano de Gestão Florestal
(PGF); e 58,6% da área das ZIF contempla Plano Específico de Intervenção Florestal (PEIF).

Não obstante a evolução em termos de constituição de ZIF, a sua operacionalização e capacidade de execução têm
sido condicionadas por diversos fatores sociais e económicos, com destaque para a racionalidade dos proprietários
florestais, em que é evidente a menor prioridade atribuída à gestão dos espaços florestais, e o regime e dimensão
da propriedade, condicionantes que foram objeto de referência ao longo da monitorização do PNDFCI. Apesar de
terem sido introduzidas medidas que flexibilizaram o modelo de gestão deste instrumento de planeamento e gestão
florestal, o mesmo continua a ser considerado como muito exigente ao nível da própria gestão administrativa e
burocrática e das respetivas operações culturais adequadas à boa gestão do património florestal (p.ex., introdução
de princípios estratégicos de DFCI, com possível acesso a recursos de financiamento, via Fundo Florestal
Permanente e via ProDeR).
As ZIF constituem um instrumento-chave, contribuindo para ultrapassar as questões de ordenamento do território e
de estrutura da propriedade, já que possibilitam a atualização do cadastro predial e a gestão ativa dos territórios,
principalmente em áreas com maior risco de abandono, e coadjuvam a prevenção e deteção de incêndios florestais,
o efeito da gestão no âmbito das ZIF contribuiu para a diminuição do número de ocorrências e da área ardida.
Assim, desta Avaliação resulta a necessidade de continuar a consolidar o conceito de ZIF, apostando na sua
constituição e, sobretudo, na operacionalização das ZIF que já se encontram constituídas.
Quadro 11. Efeito da gestão em ZIF sobre o número de ocorrências e a área ardida (em %)

Neste contexto, às entidades gestoras deverá ser atribuída a responsabilidade de uma efetiva gestão comum e
integrada do território, sendo que à Administração Pública deverá ser atribuída a responsabilidade de garantir as
condições para esse desiderato, nomeadamente, através da concessão de incentivos com esse fim.
Ao nível do planeamento municipal - planeamento e execução das infraestruturas de DFCI face ao risco - o Quadro
seguinte sistematiza o número de instrumentos de planeamento disponíveis a nível municipal e distrital.
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014 Média
Efeito ZIF no Nº
1
-24
2
-24
-15
-21
-38
-43
-2
-9
Sem remoção
de Ocorrências
do efeito
Efeito ZIF na
meteorológico
-143
-89
-90
-78
111
-14
-66
-100
-98
-31
área ardida
Efeito ZIF no Nº
5
-29
-8
-29
-20
-29
-22
25
75
-3
Com remoção
de Ocorrências
do efeito
Efeito ZIF na
meteorológico
31
-77
-52
-43
36
-40
-44
0
-43
-26
área ardida
Fonte: Apresentação de Eng.º Rui Almeida do ICNF no Seminário Responsabilidade individual, segurança coletiva (9 de maio de
2015).
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Quadro 12. Planeamento ao nível municipal e distrital
Ano

PMDFCI (n.º)* POM (n.º)*
0

PDDFCI (n.º)*

POD (n.º)

PEIF (n.º)*

0

0

0

0

0

0

2006

0

2007

234

2008

247

225

0

0

0

2009

265

257

1

0

1

2010

270

149

16

1

39

2011

270

259

17

11

78

2012

271

251

18

18

95

* Valores cumulativos de planos aprovados; os restantes correspondem a valores anuais.
Legenda: PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; POM – Plano
Operacional Municipal; PDDFCI – Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
POD – Plano Operacional Distrital; PEIF – Plano Específico de Intervenção Florestal.
Fonte: ICNF, setembro de 2014.

Relativamente ao número de GTF, a Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, transferiu para os municípios do Continente as
atribuições de constituição e funcionamento dos GTF, de acordo com o estipulado no Artigo 10º do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho (criação do SNDFCI/PNDFCI), que define a necessidade de planeamento municipal e
intermunicipal da DFCI, coordenada pelos respetivos Presidentes de Câmara. Até ao final de 2012, estavam
constituídos 266 GTF.
Gráfico 21..Número de Gabinetes Técnicos Florestais constituídos (2004-2012)
129

57
23
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2005

2006

33
16

2007

2008
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2

2009

2010

2011

2012

Fonte: ICNF, setembro de 2014.

No âmbito da definição das prioridades de planeamento e execução das infraestruturas de DFCI face ao risco, os
Planos Municipais (PMDFCI) e os Planos Operacionais (POM) cobrem hoje o país. Em 2012, o ICNF elaborou um Guia
Técnico para concretizar os planos: “Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) - Guia
16

17

Técnico” e foi homologado o seu Regulamento .
Os GTF que responderam ao Inquérito, classificaram o Guia Técnico como adequado relativamente à

(60,9% dos casos) e clareza das orientações (63,6% dos casos) e da linguagem (76,2% dos casos), tendo também
classificado como adequado o grau de dificuldade na aplicação das orientações metodológicas (55,0% dos casos).
Dos principais constrangimentos à elaboração do PMDFCI, os GTF evidenciaram a limitação de recursos

16
17

http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/guia-tec-pmdfci-abril12.
Despacho n.º 4345/2012. D.R. n.º 62, Série II de 2012-03-27.
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técnicos/humanos cerca de dois terços, seguido por quase menos metade dos inquiridos dos problemas existentes
na cooperação entre os parceiros (33,8%), o segundo aspeto mais relevante.
Quadro 13. Principais constrangimentos associados à elaboração do PMDFCI
Constrangimentos

% de casos
(N=151)
65,6
33,8
24,5
23,8
13,9
7,9
4,6
4,0
3,3

Limitação de recursos técnicos/humanos
Cooperação entre parceiros
Organização/gestão
Acompanhamento técnico por parte do ICNF
Não regista constrangimentos
Problemas com a cartografia/dados
Problemas com o guião metodológico
Limitação de tempo
Estrutura do plano desadequado
(N=151)
Fonte: Inquérito aos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), IESE, 2014.

As regras de elaboração dos PMDFCI incluem a atualização anual da avaliação do risco, que pressupõe o
levantamento de informação atualizada sobre a ocupação do solo. De acordo com a informação recolhida, não
existindo obrigatoriedade, os municípios fazem o levantamento da situação dos combustíveis e da alteração do uso
do solo de acordo com as suas necessidades. Os resultados do Inquérito referem que as áreas florestais de maior
perigosidade de incêndio florestal estão devidamente definidas e atualizadas no PMDFCI mas esse levantamento
não é realizado anualmente em 60,1% dos casos, sobretudo porque não se faz o levantamento do uso e ocupação
do solo com uma periodicidade anual.
No que respeita especificamente aos PMDFCI, a análise da Equipa de Avaliação concluiu pela natureza diferenciada
deste documento operacional elaborado pelas respetivas Câmaras Municipais/GTF. Em termos de atualização da
informação é usual a componente do combate estar atualizada mas há um menor cuidado na atualização da
componente da prevenção estrutural. Em termos de estrutura e conteúdos, o ICNF fez um esforço para a
harmonização dos Planos tornando disponível o Guia Técnico em abril de 2012, que se assumiu como um
instrumento de orientação e auxílio às equipas que, localmente, têm a tarefa de elaboração desse Plano, com o
objetivo de promover a articulação das características sociobiofísicas com as dinâmicas e responsabilidades das
entidades presentes no território municipal, de forma a efetivar as alterações necessárias que maximizem a DFCI.
Embora os PMDFCI sigam a estrutura definida, os graus de aprofundamento e maturação são bastante
diferenciados.
Ao nível central o ICNF tem vindo a melhorar a informação sobre combustíveis e alteração do uso do solo através de
cobertura fotográfica existindo coberturas integrais de Portugal continental com fotografia aérea digital. A 4ª

Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) e o ICNF. Desta forma, o ICNF pode ter uma maior regularidade na
produção de informação, não estando tão dependente das bases de dados da Carta de Uso e Ocupação do Solo, do
Instituto Geográfico Português, nem do CORINE Land Cover, da Agência Europeia do Ambiente, fontes e projetos
com hiatos temporais acentuados.
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No tocante à intervenção das Câmaras Municipais no âmbito da proteção das zonas de interface urbano/florestal
(IUF), a identificação das faixas de terreno que devem ser limpas é realizada em sede de CMDFCI e integrada nas
ações a desenvolver no âmbito dos Planos Municipais. As áreas a limpar abrangem, sobretudo, caminhos, aceiros e
superfícies que façam parte de infraestruturas autárquicas contíguas a espaços florestais. A intervenção ao nível
municipal pressupõe que todos os anos, até ao termo do 1º semestre, todas as situações de maior risco são
identificadas e notificados os respetivos responsáveis para que executem o estabelecido na legislação. No entanto,
os resultados do Inquérito aos GTF traduzem uma realidade diferente: apenas 49,0% fazem essa identificação
anualmente, tendo apresentado como principal motivo a falta de recursos humanos para levar a cabo essa
atividade. As dificuldades estendem-se à sequência da fiscalização e da instrução dos processos dos autos
levantados pela GNR.
Relativamente à gestão/redução de combustíveis, as operações têm como objetivo compartimentar a paisagem,
reduzindo deste modo a progressão dos incêndios e garantindo a defesa do edificado. Estas estruturas são,
igualmente, determinantes para o estabelecimento de pontos de ancoragem, essenciais ao combate a incêndios
florestais em segurança. A gestão de combustíveis é desenvolvida segundo faixas de gestão de combustíveis de três
tipos diferentes:

 A rede primária, que compartimenta a paisagem com faixas de redução e de interrupção de combustíveis
que diminuem a intensidade da frente de fogo, reduzindo a propagação dos grandes incêndios florestais
garantindo acessibilidade e atuação em segurança a meios terrestres de combate.

 O mosaico de parcelas de gestão de combustível, que se desenvolve em zonas estrategicamente
localizadas.

 A rede secundária de faixas de gestão de combustível, que se desenvolve em redor de vias de
comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas, tendo em vista a redução dos
efeitos da passagem dos incêndios assim como a defesa de pessoas e bens.
Este conjunto de ações tem potencial para se revelar eficaz na diminuição da capacidade de propagação de
qualquer incêndio florestal e no controlo das temperaturas que os incêndios atingem. Todavia, envolve custos
avultados e encontra-se limitado no seu desenvolvimento devido à morosidade dos trabalhos e à dificuldade na sua
manutenção.
A rede primária, um elemento de compartimentação do território florestal, beneficiou da implementação do Projeto
EEAGrants - Salvaguarda do Território Florestal. O Projeto foi desenhado com objetivos práticos de demonstração e
um orçamento total de 1,2 milhões €, tendo a sua área de implantação incidido em 34 municípios da Região Centro.

infraestruturas de prevenção contra os incêndios florestais, por forma a evitar os incêndios de grandes dimensões
que têm consequências catastróficas ao nível económico e ambiental.
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Projeto EEAGrants - Salvaguarda do Território Florestal
Uma Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC) é uma peça fundamental na prevenção estrutural da
DFCI que, através da compartimentação da paisagem com faixas de terreno limpo e transitável, evita a propagação dos
grandes incêndios e permite o acesso fácil de meios terrestres de combate.
A RPFGC é parte integrante das Redes Regionais de DFCI e, pela sua importância e custo, é assumida como uma prioridade
nacional e uma responsabilidade do Estado Português através da respetiva Declaração de Utilidade Pública conforme o
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que estabelece o Sistema Nacional de DFCI.
No final de 2011, havia 241 projetos aprovados no âmbito do ProDeR, com um investimento total de 19,340 Mil euros e
um apoio FEADER de 13, 867 Mil euros. A taxa de execução, todavia, era muito baixa (3%).
[http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/projeeagrants]

A RPFGC encontra-se totalmente delineada desde o primeiro trimestre de 2013, todavia, não é conhecido o grau
concreto de implementação/manutenção. A rede desenhada corresponde a 129.858 ha, sendo 16.842,2 ha em ZIF
(13%). Os distritos de Castelo Branco, Guarda, Faro e Portalegre detêm 64% da rede primária delineada.
Figura 13. Rede primária delineada

Fonte: ICNF, setembro de 2014.

Com os resultados do Inquérito aos GTF tornou-se evidente que grande parte destes Gabinetes não tem um papel
ativo no delineamento e na execução da rede primária de nível sub-regional/supramunicipal (56,8% dos casos),

contíguos, descontinuidade que se torna um problema em caso de combate a incêndios.
Apesar de a existência da rede primária ser considerada uma das ações com maior importância a nível nacional para
travar a propagação dos incêndios florestais, a dimensão dos grandes incêndios depende bastante da estrutura da
paisagem e o resultado das entrevistas e das reuniões de trabalho demonstra que continuam a persistir dúvidas
quanto à relação do seu custo-benefício, pelo avultado custo da sua execução/manutenção e pela eficácia
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problemática das intervenções. Na Avaliação da Implementação da Estratégia Nacional para as Florestas (IESE,
2012), e decorrente deste cenário, surgiu a recomendação de manter a rede primária apenas em zonas críticas e em
áreas mais pequenas, em favor de uma aposta forte na silvicultura preventiva não obstante esta envolver encargos
financeiros avultados que têm constituído o principal obstáculo à execução de trabalhos com esta natureza.
Num cenário mais abrangente, o Quadro seguinte indica a área abrangida por ações executadas no âmbito da DFCI,
designadamente, gestão de combustíveis, pontos de água beneficiados, manutenção da rede viária e rede primária.
No período 2007-2012, foram intervencionados cerca de 149 mil hectares de gestão de combustível dos quais,
aproximadamente, 16.000 hectares nas grandes faixas de rede primária contabilizando-se, ainda, 8.387 hectares
realizados com recurso a fogo controlado (cf. Quadro 14).
Quadro 14. Ações executadas no âmbito da DFCI (2006-2012)
Ano

Gestão de
combustível (ha)

Pontos de água
beneficiados (n.º)

Manutenção
rede viária (Km)

Rede primária
(ha)

2007

19.404

339

4.528

4.010

2008

39.480

865

13.294

3.865

2009

29.008

525

8.927

972

2010

21.260

307

3.556

914

2011

19.865

429

9.669

2.599

2012

19.697

431

7.103

3.616

Total

148.714

2.896

47.077

15.976

Fonte: ICNF, setembro 2014.

Grande parte das Câmaras Municipais/GTF faz o registo cartográfico anual das intervenções de gestão de
combustível (82,7%), informação que se reveste de grande importância para o planeamento anual das zonas a
executar, de acordo com níveis de acumulação de biomassa. Todavia, esta atividade é contabilizada juntamente
com as ações de gestão de combustíveis em espaços florestais, sendo difícil discernir a execução das várias
tipologias de intervenção.
Esta informação recolhida ao nível municipal e cedida ao ICNF (exigida no âmbito dos Relatórios de atividades
anuais que os GTF estão comprometidos a entregar anualmente), não permite conhecer o volume de trabalho
planeado e executado no âmbito dos PMDFCI, pelo facto de o ICNF não fazer a sistematização e processamento
dessa informação. Não obstante, esta situação está relativamente ultrapassada com a introdução de um módulo no
SGIF que recolhe este tipo de dados.
No que respeita à utilização do fogo, esta técnica é relativamente menos dispendiosa mas envolve meios humanos

(CNAF), de elementos do Grupo de Intervenção, de Proteção e Socorro (GIPS), da Força Especial de Bombeiros (FEB)
ou de bombeiros voluntários, sempre sob a supervisão de técnicos credenciados e acompanhadas por elementos de
segurança da GNR/SEPNA. Estas ações são concretizadas em janelas de oportunidade muito curtas devido a todas as
especificidades técnicas exigidas para a sua execução.
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Entre 2006 e 2009, o ICNF criou e dinamizou o funcionamento de um Grupo de Gestores de Fogo Técnico (GeFoCo),
que consistiu numa iniciativa/programa orientada para aumentar a gestão de combustíveis através de fogo
18

controlado (área públicas e privadas), cujos serviços eram contratados externamente . A atuação competente e
eficaz destes agentes, que conferia muita tecnicidade ao PNDFCI e permitia transmitir conhecimento a outros
intervenientes, foi sendo dissolvida no Sistema entre 2008 e 2009/10.
A partir de 2011, os objetivos do GeFoCo foram integrados na estrutura interna da autoridade florestal nacional,
assumindo, desta forma, uma redução substancial dos custos com este tipo de iniciativas, mas também a perda de
produtividade que as mesmas revestiam.
O fogo controlado é uma ferramenta muito útil e defensável para o controlo do combustível, pelo que seria
importante rever o assunto da integração do GeFOCO no ICNF (no texto da atual ENF é avançada a necessidade de
se elaborar e executar um Plano Nacional de Gestão Integrada do Fogo).
No entanto, a utilização de fogo controlado tem limitações muito sérias: temporais (intervalos muito curtos que
reúnam todas as condições necessárias) e necessidades de recursos humanos (exige um grande esforço em termos
de planeamento/logística e não se faz com menos de 20 pessoas - bombeiros, SF, assistentes operacionais ICNF estes elementos são mobilizados cada vez que surge uma oportunidade e, por vezes, as ações não ocorrem por falta
de condições o que implica reagendamento posterior, repetindo as tarefas.
De acordo com a Base de Dados Nacional do Fogo Controlado, da qual constam os Planos de Fogo Controlado
19

(PFC) que foram aprovados pelas respetivas CMDF, e com o SGIF, que regista a execução, a área planeada para
executar ações de fogo ascendeu, no período 2006-2012, a 5.538 ha, sendo que a execução ultrapassou essa meta.
A existência de valor de execução superior ao planeado justifica-se pelo facto de existir área executada ao abrigo da
figura de queimada, licenciada pelos respetivos municípios (Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro), e que não
carece de Plano. No entanto, no período 2011/2012, a área executada ficou aquém da área planeada tendo sido
executadas ações de fogo controlado em 93,3% da área planeada.
Quadro 15. Ações de fogo controlado (planeamento e execução)

2006

0

Área executada (ha)
(SGIF)
0

2007-2008

456

2.907

2009-2010

2.613

3.348

2011-2012

2.286

2.132

Ano

Área planeada (ha)

Neste âmbito, a informação recolhida no terreno leva a concluir pela complexidade excessiva dos procedimentos
para realizar ações de fogo controlado e pela falta de capacidade das autarquias para acompanhar essas ações.
18

Regulamento do Fogo Controlado: Portaria 1061/04; Regulamento do Fogo Técnico: Despacho n.º 14031/2009; Integrado no Dispositivo
Prevenção Estrutural (DIPE) ‐ D. L. n.º 35/2009.
19
Os PFC são sempre elaborados e executados sob a responsabilidade de um técnico credenciado. A sua aprovação é da competência das CMDF,
de acordo com o disposto no artigo 13.º do Regulamento do Fogo Técnico. Após a sua aprovação é a CMDF que envia ao ICNF o referido PFC, e

o registo dos mesmos é feito numa base de dados nacional gerida pelo ICNF.
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Total
5.355
8.387
Fonte: Base de Dados Nacional do Fogo Controlado, ICNF,
julho 2014; SGIF, ICNF, novembro 2014.
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A maior utilização do fogo controlado podia, igualmente, permitir a realização de ações de sensibilização e formação
prática com pastores e agricultores. De acordo com os interlocutores auscultados, as intervenções em fogo
controlado devem constar, num futuro próximo de um Plano Nacional de Fogo Controlado (ou mesmo de um Plano
Nacional de Gestão de Combustíveis), o qual deve ser a soma do planeado a nível municipal, sendo a
responsabilidade atribuída aos GTF mas em permanente articulação com as OPF; neste encadeamento, o ICNF devia
exigir a execução das atividades previstas.
Este contexto conduz a situações de queima ilegal (esta é uma questão geracional/comportamental). As queimadas
devem poder fazer-se mas com a definição de condições para as realizar e de forma controlada o que sugere
também a necessidade de criação de um esquema de acompanhamento, mesmo durante o período crítico.
No tocante à formação, há vários elementos do SNDFCI que podem ter formação no âmbito desta técnica, desde
logo os Sapadores Florestais. Os formadores têm de estar inscritos na bolsa nacional de formadores em fogo
controlado constituída por 18 formadores e cuja gestão e atualização é da competência do ICNF. Todos os
formadores inscritos estão habilitados a ministrar formação nos cursos para credenciação de novos técnicos em
fogo controlado. A Equipa de Avaliação não acedeu a informação sobre as ações de formação ministradas pelas
entidades que tiveram o seu plano de formação reconhecido pelo ICNF, nem sobre a distribuição dos técnicos
credenciados.
O número de técnicos credenciados em fogo controlado, que têm desenvolvido a sua atividade na prevenção
20

estrutural, em agosto de 2012, era de 155 .
Relativamente à utilização dos meios das Forças Armadas, foi efetuado um protocolo entre a Autoridade Florestal
Nacional e o Comando Operacional das Forças Terrestres do Exército designado Plano Vulcano, orientado para a
beneficiação de infraestruturas, a abertura de aceiros e de caminhos e também para patrulhamento e combate ao
fogo em 1ª intervenção incluindo, entre outras tarefas, a abertura de linhas de quebra-fogo, através do
empenhamento de meios de Engenharia Militar. As Equipas de Sapadores do Exército para a DFCI (SEDFCI) ficaram
sob a responsabilidade da Autoridade Florestal Nacional, entidade que assegurou a formação e a entrega de
equipamento e fardamento adequados.
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Plano Vulcano contribuíram para a melhoria das acessibilidades no caso
do combate aos incêndios florestais e para o reforço do sistema de aceiros que permitem evitar a propagação dos
referidos incêndios. Todavia, a colaboração entre a Autoridade Florestal Nacional e o Exército não teve continuidade
em 2012 (não estava previsto no âmbito da DON-DECIF) surgindo em 2014 sob outra designação: Plano Faunos, que
estende o que já é feito pontualmente, ao nível de algumas câmaras municipais. No entanto, este Plano tem

O Plano Vulcano contém também uma componente importante de intervenção na reparação de caminhos da rede
viária florestal e na abertura e/ou limpeza de faixas de interrupção de combustível, maioritariamente da rede

20

http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/fc/tec-credenciados_v16. A credenciação e renovação de credenciação
de técnico em fogo controlado é da competência do ICNF, I.P. A obtenção de credenciação observa os requisitos expostos no n.º
2 e 4 do Artigo 5.º do Regulamento do Fogo Técnico, anexo ao Despacho n.º 7511/2014, de 9 de junho.
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primária. Os recursos utilizados implicam um Destacamento de Engenharia com grande capacidade de trabalho
(Equipa de Construções Horizontais, Equipa de Segurança, tratores de lagartas e viaturas táticas), mas que se
encontra limitada ao número de operadores e ao número de zorras disponíveis para transporte dos tratores de
rastos.
A perceção dos interlocutores auscultados sobre a intervenção do Exército no âmbito do Plano Vulcano e Faunos é
que, à semelhança do Plano Lira, é demasiado onerosa e que os trabalhos são executados sem a sensibilidade
exigida para as questões de conservação dos espaços florestais. Neste sentido, a Equipa de Avaliação considera que
deveria ser realizada uma análise de custo-benefício desta relação e, porventura, comparar com a contratação de
empreiteiros florestais para executar as ações atualmente executadas pelo Exército. Um concurso público para
executar este tipo de ações poderia resultar numa redução dos custos e numa maior clareza no processo de
contratação de serviços (p.ex., de acordo com os dados do FFP, o Comando Operacional das Forças Terrestres, nos
anos 2009 e 2010, foi beneficiário de 1.334.000,00€ no âmbito do Plano Vulcano).
A análise da redução de combustíveis deveria ser realizada em função da técnica utilizada pois a morosidade, o
custo (avultado ou não) e as limitações são específicas de cada uma das diferentes técnicas: motomanual,
mecanizada e fogo controlado. A Equipa de Avaliação não dispõe, contudo, de elementos suficientes para
concretizar esta análise, nomeadamente, a distinção entre as técnicas utilizadas e os custos associados à execução
desta atividade.
Em termos de recursos, a redução de combustíveis envolve recursos humanos, materiais e financeiros
consideráveis. Este tipo de trabalho envolve principalmente as eSF, podendo também envolver militares do Exército
(Plano Vulcano) e, quando utilizado fogo controlado, os técnicos devidamente credenciados para executar esse tipo
de ações.
Na Tabela seguinte faz-se referência às problemáticas/limitações e às virtudes de cada uma das principais forças
que executam atividades no âmbito da gestão/redução de combustíveis.

Motomanual
(sobretudo eSF)
Fogo controlado
(técnicos credenciados,
com apoio de eSF)
Mecanizada
(sobretudo Militares do
Exército)

Problemáticas/Limitações

Atributos

Elevado custo e morosidade pelo facto de,
muitas vezes, o trabalho não ser associado a
maquinaria

Trabalho contínuo, com relativa eficácia
Capacidade de trabalho em áreas em que
não é possível a entrada de maquinaria
pesada

Janelas de oportunidade exíguas e exigência
em termos de recursos humanos
especializados para coordenar a sua correta
utilização
Elevado custo e disponibilidade de meios
(nomeadamente, de zorras de transporte e
de operadores qualificados).

Baixo custo, custo moderado e elevada
eficácia
Elevada eficácia
Capacidade para executar áreas extensas.

Neste tipo de intervenções merece realce a importância do trabalho executado pelos Sapadores Florestais, o qual,
na opinião da Equipa de Avaliação, está insuficientemente evidenciado no âmbito deste Eixo Estratégico do PNDFCI.
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Neste contexto, na execução da rede primária e nas atividades de silvicultura deve ser privilegiada a associação à
técnica de fogo controlado e a máquinas e equipamentos, com o maior envolvimento de outras equipas para além
dos Sapadores Florestais (nomeadamente, GeFOcO, GAUF, GIPS e FEB) e o acompanhamento e apoio operacional
do ICNF.
No que se refere às medidas de condicionamento dos trabalhos/acessos a áreas florestais durante o período crítico,
os interlocutores auscultados evidenciaram a necessidade da sinalização de estradas para os bombeiros, tendo
ocorrido situações em que os bombeiros, por não terem acessos bem sinalizados ou por terem vias de difícil acesso,
não conseguiram chegar ao local para onde tinha sido destinada a sua intervenção, em tempo útil.

2º Eixo Estratégico – Redução da incidência dos incêndios
A análise que incide sobre as ações concretizadas no âmbito deste 2º Eixo foi suportada na consulta de diversas
fontes documentais e nas entrevistas com ICNF, GNR/SEPNA, PJ, Movimento ECO, GTF e OPF (no Anexo 4
apresentam-se exemplos de iniciativas ocorridas no biénio 2011/2012, cuja informação foi recolhida,
essencialmente, através de pesquisa na Internet).
As ações delineadas no âmbito deste Eixo Estratégico do PNDFCI assentam na necessidade de uma intervenção
cuidada que tem como objetivo reduzir ou anular a possibilidade de se iniciar um incêndio. Contudo, a
sensibilização/educação sobre floresta e DFCI tem sido intermitente.
No decurso do trabalho de avaliação do PNDFCI ficou patente, de uma forma transversal, que um dos grandes
constrangimentos ao alcance de melhores resultados é o número de ignições. Com efeito, a persistência de um
elevado número de ignições com concentração acentuada no espaço e no tempo justifica que, a complementar os
estudos efetuados sobre as causas dos incêndios (e o perfil sociopsicológico do incendiário florestal português),
sejam desenhadas estratégias de comunicação e sensibilização, bem como estratégias de patrulhamento/vigilância
e fiscalização destinadas a evitar esse número tão elevado de ignições.

 Objetivo estratégico - Educar e sensibilizar as populações
O Objetivo estratégico Educar e sensibilizar as populações é operacionalizado em dois objetivos operacionais: a
Sensibilização da população e a Sensibilização e educação escolar. Ambos os objetivos visam a “promoção da
tomada de consciência relativamente ao perigo que representa a manipulação do fogo e de comportamentos de
risco em espaços florestais e agrícolas”.
O esforço na educação e na sensibilização das populações pressupõe que o conhecimento dos riscos, a educação

nomeadamente nos dias de maior risco de incêndio, de forma a diminuir as ocorrências por negligência,
responsáveis por cerca de 38% das ocorrências no cômputo das investigações de causas no período 2001-2012.
A Autoridade Florestal Nacional tem dado continuidade aos Programas de Sensibilização e Informação Pública
envolvendo três tipos de ações: dirigidas ao público generalista; dirigidas a grupos específicos e à população rural; e
dirigidas à população em idade escolar.
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No que concerne ao objetivo operacional Sensibilizar a população, o Relatório de Monitorização e Avaliação do
PNDFCI relativo ao biénio 2009/2010 evidenciou um conjunto de conclusões que apontavam para um crescente
(re)conhecimento público das campanhas de sensibilização, em particular “Portugal sem fogos depende de todos”,
embora com evidente saturação do modelo comunicativo praticado. A Equipa de Avaliação recomendou, então, a
atribuição de maior assertividade e riqueza de conteúdos nas mensagens das campanhas, aliada ao incremento dos
fluxos de comunicação específicos para cada unidade territorial, de acordo com a sua realidade florestal/vivência.
No período inicial da implementação do PNDFCI houve um foco importante nas campanhas de sensibilização,
nomeadamente, através dos protocolos celebrados com as Federações das Organizações Produtores Florestais em
2006, 2007 e 2008 e que eram dirigidos para grupos específicos (pastores, agricultores, etc.). Essa experiência, não
sendo uma ação com grande impacto mediático, considera-se que terá tido resultados positivos dada a
possibilidade de evitar grandes incêndios no ano imediato não se podendo ignorar que basta alterar o
comportamento de um único pastor para que o reflexo no sistema possa ser muito significativo. De acordo com as
OPF entrevistadas, esta experiência constituiu uma boa prática que foi, entretanto, interrompida devido a
constrangimentos de recursos humanos e financeiros daquelas organizações.
Embora tenha ocorrido um relativo desinvestimento na área da sensibilização, quer em termos de planeamento,
quer em termos financeiros a partir do ano 2011 por parte da AFN, existe um Despacho n.º 5600/2011, de 31 de
março, que determina a elaboração de um Plano de Comunicação para a sensibilização da população para a
proteção da floresta contra incêndios (2011-2013), até 16 de maio de 2011.
O Despacho refere que a elaboração do Plano de Comunicação, sob a responsabilidade da autoridade florestal
nacional, devia incluir a metodologia para a avaliação dos impactos e um orçamento global, sendo o seu
financiamento apoiado pelo FFP, através do Eixo de intervenção “Sensibilização e informação”. Com efeito, o
documento define três formas de atuação complementares, relevando a componente da sensibilização como
vocacionada para adotar uma estratégia de comunicação mais didática e educativa, uma postura considerada
relevante quando se tem por objetivo alterar comportamentos e atitudes que estão enraízados há décadas; define
igualmente os objetivos estratégicos e operacionais, os vetores de atuação e os materiais de comunicação; e,
finalmente, define o orçamento para o desenvolvimento das iniciativas inscritas.
Independente deste Plano de Comunicação, o ICNF tem apresentado, anualmente, um “Plano Nacional de
Sensibilização para a Defesa da Floresta”. Todavia, e sendo estes instrumentos uma mais-valia no tocante ao
contributo para a programação de uma estratégia de comunicação consistente e eficaz, não existe informação sobre
a sua execução e o seu cabal cumprimento. No ICNF não existe um quadro de registos das iniciativas no âmbito da

realidade, nomeadamente, através dos GTF, mas não contemplam dados sobre as ações executadas (p.ex., houve
anualmente distribuição de grandes quantidades de folhetos nas portagens de fronteira, com grande incidência em
Vilar Formoso e Vila Real de Santo António, nos fins de semana tradicionalmente conhecidos pelas movimentações
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de emigrantes; em 2014 foram distribuídos 144 mil folhetos informativos sobre 14 temas pelas cinco estruturas
21

regionais do ICNF mas centralmente não há informação sobre o destino desses materiais) .
De qualquer forma, os constrangimentos orçamentais são reais, conduzindo a uma estratégia de sensibilização e
informação baseada na comunicação, em detrimento de ações presenciais e de iniciativas que envolvam os
públicos-alvo, porventura, com maior impacto. A exceção tem ocorrido nas iniciativas promovidas pela GNR, as
quais continuam a privilegiar o contato direto com os diversos públicos-alvo.
No que respeita à atividade dos GTF no âmbito da sensibilização em matéria de DFCI, o processo de inquirição
revelou uma apreciação positiva quanto à preocupação relativa a esta temática: do conjunto de GTF que respondeu
ao Inquérito, mais de 90% qualificou como importante as atividades educativas e de sensibilização e 93,3% referiu
promover ações de sensibilização com uma periocidade que pode ocorrer ao longo do ano (53,2% dos casos), sem
uma rotina estável (29,8% dos casos), somente em datas festivas ou uma vez por ano (17,0% dos casos). No Quadro
seguinte pode observar-se que as iniciativas junto à população escolar e a distribuição de material informativo são
os tipos de ações de sensibilização mais comuns.
Quadro 16. Tipo de ações de sensibilização promovidas pelo GTF
Tipo de ações de sensibilização promovidas

% casos

Iniciativas junto da população escolar
Distribuição de material informativo
Iniciativas junto da população em geral
Iniciativas junto da população rural (agricultores, proprietários e produtores florestais, …)
Divulgação de informação através dos órgãos de comunicação social
Promoção/participação em ações de formação junto de docentes do ensino básico,
secundário e superior
Promoção/participação em ações de formação junto de profissionais da comunicação
social
(N=141)
Fonte: Inquérito aos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), IESE, 2014.

85,8
82,3
72,3
63,8
41,1
14,2
2,8

Quanto à utilidade das ações, a perceção dos GTF vai no sentido de considerar as iniciativas junto da população
escolar e da população rural como as mais úteis. No decurso do trabalho de avaliação ficou patente a aposta dos
municípios na sensibilização e informação destes dois tipos de público-alvo. Os materiais utilizados são, na maioria
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O registo das ações de sensibilização e informação começou a ser solicitado, designadamente aos GTF, em 2014, através de
um módulo informático criado para o efeito na plataforma do SGIF.
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Figura 14. Perceção dos GTF quanto à utilidade das ações de sensibilização
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Fonte: Inquérito aos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), IESE, 2014.

Os GTF indicaram, em 93,4% dos casos, trabalhar em conjunto com outras entidades nas ações de sensibilização,
mas revelaram a inexistência ou a rara frequência da colaboração entre os respetivos técnicos e o ICNF no
desenvolvimento de campanhas de sensibilização e na organização de sessões de esclarecimento (41,5% dos casos)
ou apenas quando é necessário (43,4% dos casos).
Quadro 17. Entidades que trabalham em conjunto com GTF em ações de sensibilização
Entidades

% de casos

GNR
86,6
Escolas
78,0
Associações de Produtores e Proprietários Florestais
58,2
Bombeiros
22,0
ICNF
7,1
Junta de freguesia
6,4
Proteção Civil
4,3
Empresas privadas
13,5
Outros serviços municipais
2,1
Santa Casa da Misericórdia
1,4
(N=142)
Fonte: Inquérito aos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), IESE, 2014.

Nas Câmaras Municipais que têm eSF é relativamente frequente o envolvimento destes profissionais em atividades
de sensibilização e informação embora estas atividades tenham contornos informais, na maioria dos casos. A Equipa

âmbito (p.ex., Semana da Reflorestação Nacional, uma iniciativa que se realiza todos os anos por altura da
celebração do Dia da Floresta Autóctone, a 23 de novembro).
Em 2011, constatou-se a renovação da Campanha “Portugal sem fogos depende de todos”, com a criação de novos
spots (imagem e som divulgados em todos os canais televisivos e nas principais rádios nacionais, outdoors, sites,…)
de cariz mais marcante. Esta renovação da Campanha foi ao encontro da recomendação da Equipa de Avaliação e,
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simultaneamente, dos resultados do Estudo de Avaliação do Impacto das Campanhas de Sensibilização para a
Defesa da Floresta Contra Incêndios realizadas até ao final do período crítico de 2010 (janeiro de 2011) que
apontavam para um grau de eficácia percebida das campanhas mediano, bem como uma relativa ineficácia no
contributo das campanhas para alterar comportamentos.
Como se pode observar na Figura seguinte, o investimento orientado para a sensibilização teve grandes oscilações
ao longo do período 2004-2012 e em 2012 não se verificou qualquer investimento neste segmento de intervenção.
A sensibilização e informação contemplou um investimento anual de cerca de 1.159 mil Euros, ou de 1.076 mil
Euros se se tiver em conta apenas o período de implementação do PNDFCI. Estes montantes correspondem a 4,9%
ou a 3,5% da receita total do FFP, respetivamente.
Figura 15. Montante de investimento aprovado e executado no âmbito do Eixo 1 - Sensibilização e Informação do FFP
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Fonte: Fundo Florestal Permanente, 2014.

Adicionalmente, a comemoração do Ano Internacional das Florestas, em 2011, com o lema “Todos contra os fogos.
Floresta para todos” proclamado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), revelou-se um
forte impulso para o despertar da sensibilidade da população em geral e das empresas para a temática, resultando
na diversificação e maior envolvimento de um leque de entidades públicas e privadas. As ações concretizadas no
biénio 2011 apontam para um maior investimento de entidades como a Forestis, o Movimento Eco, a Quercus e
outras na promoção de campanhas de sensibilização para a DFCI, no entanto, sem o apoio do Eixo 1 do FFP.
Embora não tenha sido disponibilizada à Equipa de Avaliação informação sobre a realização das Campanhas com um

apresentam-se exemplos de iniciativas ocorridas no biénio 2011/2012, cuja informação foi recolhida,
essencialmente, por via de pesquisa na Internet.
O resultado das entrevistas aos mais diversos interlocutores foi no sentido de considerar que as ações de
sensibilização são úteis/muito úteis e que é possível uma alteração de comportamentos, embora gradual e lenta,
pelo que a persistência é fundamental, contribuindo para reforçar a consciencialização dos públicos-alvo no que
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respeita à importância da floresta e os fatores de risco de incêndio florestal e no que respeita à adoção de
comportamentos mais prudentes, que diminuam a probabilidade de ocorrência de incêndios. Esta apreciação é
confirmada pelos GTF, como se pode observar na Figura seguinte.
Figura 16. Perceção dos GTF quanto ao impacto das ações de sensibilização

[VALOR]%

[VALOR]%
[VALOR]%
[VALOR]%
[VALOR]%
O público-alvo fica O público-alvo fica mais Não tem elementos O público-alvo intervém
sensibilizado e começa sensibilizado/alerta que permita avaliar o
ativamente na
a alterar os seus
impacto das ações de disseminação de boascomportamentos
sensibilização
práticas de DFCI

Não nota qualquer
impacto

Fonte: Inquérito aos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), IESE, 2014.

No âmbito das ações de sensibilização, destaca-se, ainda, o Protocolo de Cooperação interministerial “Trabalho Social
22

Pelas Florestas” , assinado em junho de 2010 entre o Ministério da Administração Interna, o atual Ministério da
Agricultura e do Mar, e o atual Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Este protocolo visou
promover um conjunto de atividades com o objetivo de, por um lado, incutir a valorização e proteção das florestas
e, por outro lado, contribuir para a melhoria das condições de empregabilidade de desempregados inscritos nos
Centros de Emprego abrangendo beneficiários de subsídio de desemprego, de subsídio social de desemprego e de
rendimento social de inserção.
Através da assinatura deste protocolo, pretende-se dinamizar os Contratos Emprego-Inserção (CEI) e Emprego
Inserção+ (CEI+), no quadro do mercado social de emprego, tendo por objetivo a ocupação socialmente útil de
desempregados que, no caso deste protocolo, consiste em atividades de proteção e valorização das florestas que
visam:


A prevenção de incêndios florestais e a minimização dos seus efeitos, nomeadamente através da
concretização de ações de silvicultura preventiva (gestão de combustíveis em faixas de contenção e de

Em 22/04/2013 foi feito um aditamento ao Protocolo de Cooperação “Trabalho Social Pelas Florestas” que alargou o seu
âmbito, passando a ser incluídos os projetos no âmbito do CEI-Património, desde que enquadrados numa das áreas de atividade
previstas no Protocolo. Com este aditamento, o Protocolo passou a abranger também os desempregados não subsidiados, nem
beneficiários do RSI, inscritos nos centros de emprego ou nos centros de emprego e formação profissional há pelo menos 4
meses (CEI-Património).
Com a revogação da Medida CEI-Património e, simultaneamente, com a entrada em vigor das alterações produzidas na legislação
que regulamenta as medidas CEI e CEI+ (Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, alterada pelas Portarias n.º 294/2010, de 31 de
maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, de 31 de dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro), o Protocolo sofreu nova revisão e aditamento, celebrado em maio de 2014. Esta
revisão possibilitou a integração de desempregados que se encontrem numa das seguintes situações: (i) inscritos há pelo menos
12 meses; (ii) integrem família monoparental ou cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem
igualmente desempregados; (iii) e vítimas de violência doméstica.
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proteção de aglomerados populacionais) e de manutenção e beneficiação de infraestruturas e
equipamentos no âmbito da defesa da floresta contra incêndios;


A (re)florestação, nomeadamente, através do desenvolvimento de ações de preparação do solo para
plantação e/ou sementeira, instalação de novos povoamentos arbóreos e acompanhamento fitossanitário
de povoamentos recém-instalados;

 A vigilância dos espaços florestais.
No âmbito do Protocolo “Trabalho Social Pelas Florestas”, registou-se a aprovação de 363 projetos envolvendo
1.120 desempregados até ao final de 2012 (cf. Quadro seguinte).
Quadro 18. Execução física do Protocolo “Trabalho Social pelas Florestas”
Ano

Protocolo

2010
2011

Protocolo anterior a
25-06-2012

2012

2012
2013
2014

2014

Protoloco que
vigorou entre 25-06-2012 e 12-05-2014

Protocolo assinado a
12-05-2014
Total

Nº Projetos

Nº
Destinatários

38

85

161

585

84

248

283

918

80

202

25-06 a 31-12 de 2012

457

1582

1-01 a 31-12

82

208

Aprovações até 12-05 2014

619

1992

158

567

777

567

Período de implementação

Protocolo Anterior a 25-06-2012

Projetos aprovados entre
12-05 e 30-09 de 2014

Fonte: Dados do SGC – Sistema de Gestão de Candidaturas do IEFP.

Este Protocolo, até ao final de 2012, abrangeu 1.120 pessoas. Em termos de áreas projeto assinala-se uma maior
adesão na área de “Prevenção dos incêndios florestais e minimização dos seus efeitos”, seguida da área da
“Vigilância dos espaços florestais”. Relativamente às entidades promotoras, as Autarquias Locais e Juntas de
Freguesia, destacam-se como as que mais têm recorrido a projetos de trabalho socialmente necessário no âmbito
deste Protocolo (cerca de 65% dos projetos aprovados), seguidas das Associações e das Corporações de Bombeiros.
Em termos regionais, há uma distribuição mais ou menos equitativa entre as regiões em que se destacam Centro e
Lisboa e Vale do Tejo, seguidas, por ordem de importância, Norte, Alentejo e Algarve.
O número de pessoas abrangidas aumentou substancialmente até ao final de 2014 (3.477 pessoas), mantendo-se a
distribuição por áreas de projeto e por entidades promotoras, mas alterando-se a distribuição territorial: 45,1%, no

Dos elementos recolhidos no trabalho de campo realizado há duas perceções diferentes sobre a integração de
desempregados neste tipo de atividades: por um lado, considera-se que é importante a mobilização de pessoas para
este tipo de atividades para que ganhem sensibilidade para a questão de DFCI e para que sejam executados os
trabalhos necessários à maior proteção da floresta contra incêndios florestais; por outro lado, questiona-se a

Página 82

Norte; seguida de 23,2%, no Centro; 14,9%, no Alentejo; 13,7%, em Lisboa e Vale do Tejo; e 3,2%, no Algarve.

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
utilidade da integração de pessoas sem qualquer vocação e interesse neste tipo de atividades, sob pena de
perderem os apoios concedidos pelo IEFP.
Neste sentido, seria interessante conhecer os resultados do protocolo “Trabalho social pelas Florestas”.
Relativamente à iniciativa conjunta de entidades privadas Movimento ECO - Empresas contra os fogos, um
movimento da sociedade civil que nasceu em 2007 com o propósito de congregar vontades políticas, empresariais e
sociais na prevenção e combate aos incêndios florestais, corporiza uma parceria entre empresas/marcas, o
Ministério da Administração Interna (MAI) e o Ministério da Agricultura e do Mar (MAM) e constitui uma das
campanhas de referência no Verão português ventilando o objetivo principal de acionar a responsabilidade social
das empresas e instituições no sentido da prevenção e do combate aos incêndios florestais, potenciando
capacidades de disseminação aos cidadãos de mensagens de prevenção relativamente a comportamentos de risco.
O acordo de parceria com o Movimento ECO, que tem como objetivo complementar a campanha de sensibilização
coordenada pela tutela da Agricultura e Florestas e pelo MAI, foi fortalecido com a entrada de grandes empresas,
contando anualmente a colaboração de 35-40 empresas. Estas empresas envolvem-se mediante um convite do
Movimento, disponibilizando as suas infraestruturas logísticas e a sua capacidade de comunicação para passar a
mensagem (p.ex., sacos de compras em grandes superfícies e anúncios em postos de abastecimento), agindo como
agentes de prevenção. A formalização dos protocolos com cada uma das empresas, é feita pelos dois ministérios.
A mega campanha conjunta para a disseminação da mensagem Portugal sem fogos depende de todos resultou num
investimento anual de cerca de 1,5 milhões de Euros, até 2011, que englobou: a conceção da campanha; o
desenvolvimento de todos os suportes de comunicação, a produção desses suportes, que inclui filmes de tv e rádio;
o planeamento e a compra de espaço nos meios de comunicação; o contacto e a gestão da relação com as
empresas, a preparação dos materiais para as empresas utilizarem; os eventos; o acompanhamento da execução da
campanha; e os relatórios de avaliação do impacto da campanha e das ações implementadas pelos parceiros). No
caso de haver investimento envolvido, os protocolos revestiam-se de um carácter diferente (protocolos adicionais) e
implicavam a divulgação da mensagem em canais televisivos e em estações de rádio de alcance nacional e com
“spots” pagos. A informação relativa às ações concretizadas em cada um das campanhas, encontra-se sintetizada no
Anexo 11.
Em suma, o papel do Movimento ECO tem funcionado como reforço da campanha nacional de sensibilização
embora, mesmo estando para além do período de avaliação, seja de referir uma diminuição da sua ação nos últimos
anos, designadamente 2013 e 2014, devido à falta de coordenação e de articulação entre o Movimento ECO e os
dois ministérios. Com efeito, os ministérios consideraram que o Movimento ECO deve constituir-se como uma

relativo desaparecimento.
No entanto, em termos de expetativas futuras, o Movimento espera tornar-se uma Associação de modo a viabilizar
o acesso direto ao FFP. De qualquer forma, a capacidade de angariação de empresas depende do poder de
comunicação junto dos empresários, o qual é alimentado pela visão sobre a problemática dos incêndios florestais
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mas também pelo suporte político, sugerindo a necessidade de estabelecer uma ação de concertação com os dois
ministérios.
Este é um ato de mecenato reconhecido e valorizado pela sua capacidade de alcançar o grande público, com um
custo relativamente baixo. As necessidades de apoio deverão rondar os 150 a 200 mil Euros/ano para que o
Movimento ECO tenha capacidade para manter uma estrutura mínima e para realizar campanhas de sensibilização
anuais divididas em três fases: final de ano, período da Páscoa e período de Verão (as duas primeiras associadas à
necessidade de gestão dos espaços florestais e a última associada aos comportamentos que podem resultar na
deflagração de incêndios florestais).
De acordo com os interlocutores auscultados, não negligenciando o contributo relevante deste Movimento para a
sensibilização da população em geral, há que refletir sobre outras opções reservando o FFP para as questões mais
diretamente ligadas com a gestão ativa do espaço florestal. Esta opinião resulta da sensibilidade dos interlocutores
quanto às motivações das empresas: nenhuma empresa envolvida sente o compromisso, estando ligadas a este
movimento por uma questão de mediatismo e porque existem benefícios fiscais para os mecenas.
Em matéria de sensibilização destaca-se, ainda, a atuação do SEPNA. Embora os programas nacionais de
sensibilização sejam da responsabilidade do ICNF, a GNR tem desenvolvido um enorme esforço no empenhamento
de meios nesta área, tirando partido da grande dispersão do seu dispositivo no terreno e da proximidade ao
cidadão, numa perspetiva segundo a qual a sensibilização concorre de forma importante para o objetivo de diminuir
as ocorrências de incêndios. A “Operação Floresta Protegida” começou numa unidade já extinta (Brigada n.º 2), foi
apadrinhada pela Direção Nacional do SEPNA e implementada a nível nacional em 2011, e tem como objetivo
desenvolver ações de sensibilização junto das populações com o intuito de alertar para a importância de todo um
conjunto de procedimentos preventivos a adotar, nomeadamente sobre o uso do fogo, a limpeza e remoção de
matos e a manutenção das faixas de proteção, sob o estímulo do grande contributo para a redução dos riscos de
incêndio florestal.
A intenção do Comando do SEPNA consiste em integrar estes objetivos na rotina diária dos Guardas, apoiada por
todo o dispositivo territorial e pelas Unidades de Intervenção do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro
(GIPS/UI), no período compreendido entre 1 de abril e 14 de maio (antes do início da Fase Bravo que acontece no
dia 15 de maio pois, a partir desse período, as responsabilidades acumulam-se e a capacidade para desenvolver
iniciativas de sensibilização diminui). O trabalho desenvolvido tem os contornos-objetivo seguintes:
 realizar, em toda a Zona de Ação da GNR, ações de sensibilização e esclarecimento, visando despertar
consciências para a problemática dos fogos florestais e aproveitar a classe estudantil, para que ela própria

 transmitir à população um sentimento de responsabilidade, segurança e confiança na GNR; e
 fomentar condutas de respeito pela natureza e pelo ambiente, junto da população.
Nesse sentido, a GNR tem vindo a desenvolver centenas de ações de sensibilização, as quais têm maior incidência
em zonas consideradas de maior risco (cf. Anexo 6). Os fatores utilizados para definir essas zonas são os seguintes:
histórico dos incêndios, densidade florestal, interface urbano/rural e condições meteorológicas. A avaliação das
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zonas de maior risco de incêndio é feita em conjunto com as Delegações Regionais do ICNF, com os Gabinetes
Técnicos Florestais e os Gabinetes Ambientais das Câmaras Municipais, tendo em vista desenvolver programas de
sensibilização e prevenção, de forma mais incisiva e prioritária.
A estes fatores acresce a diversidade de públicos-alvo: a população em geral, a população específica (associações de
proprietários e produtores florestais, agricultores, apicultores, caçadores, etc.). No entanto, a GNR tem apostado
muito especialmente na comunidade escolar (cf. análise desta matéria no âmbito do objetivo operacional
Sensibilização e educação escolar).
Em termos de sensibilização da população em geral, o SEPNA aproveita a realização de eventos nas localidades
(festas, feiras, romarias, …) e o contacto com entidades inseridas nas comunidades (paróquias, órgãos de
comunicação locais, associações de caçadores, associações de proprietários e produtores florestais, …).
A monitorização da “Operação Floresta Protegida” é realizada ao nível local/distrital, sendo que a informação
quantitativa não é trabalhada com detalhe ao nível do Comando nacional. Em termos gerais, no período de 2006 a
2012, a GNR realizou as ações sistematizadas no Quadro seguinte, a que acrescem, naturalmente, as ações de
sensibilização efetuadas pelas patrulhas do GIPS que rondarão cerca de uma centena anualmente. No Anexo 6
encontra-se o detalhe das ações desenvolvidas junto do público alvo alcançado (pessoas presentes).
Quadro 19. Número de ações de sensibilização realizadas pelo
SEPNA/GNR (2006-2012)
Ano

Ações de
sensibilização (n.º)

Pessoas abrangidas
(n.º)

2006

376

36.587

2007

517

47.228

2008

1.088

33.235

2009

2.175

35.593

2010

1.765

51.359

2011

808

28.134

2012
971
Fonte: GNR/SEPNA, setembro 2014.

19.126

À semelhança do que ocorreu com as campanhas de sensibilização geridas pela AFN, o número de ações de
sensibilização, bem como o número de pessoas que foram abrangidas pelas mesmas, diminuiu nos anos 2011 e
2012. Para esta diminuição contribuiu o fator corte orçamental que limitou, nomeadamente, os custos associados
aos combustíveis rodoviários.
Os Municípios, através das CMDF e dos GTF, têm vindo a contribuir também para a missão de sensibilizar e educar a
população através da execução das atividades inscritas nos PMDFCI, contando com um conjunto de entidades

de Bombeiros (CB), Agrupamentos de Escolas, Associações de Produtores Florestais, outras Associações e outras
entidades quer públicas, quer privadas.
Acresce a estas iniciativas, o trabalho desenvolvido em 2012 no âmbito da parceria entre a ENB e o grupo Portucel
Soporcel, Projeto-piloto Floresta Segura, com o objetivo de reduzir o número de ignições com origem em fogueiras
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ou queimas de sobrantes agrícolas. Este projeto de sensibilização incidiu sobre os princípios básicos da utilização do
fogo e da prevenção de incêndios e foi implementado em 9 municípios-piloto com diferentes tipologias de incêndio:
Alenquer, Góis, Gondomar, Lousã, Mafra, Paredes, Torres Vedras, Valongo e Vila Nova de Poiares.
De acordo com a informação disponível, foram claras as vantagens do projeto para as populações rurais, que
tiveram oportunidade de esclarecer questões de legalidade e de uso do fogo (cf. resultados do Projeto-Piloto
Floresta Segura 2012, ENB, junho de 2013). As entidades locais (autarquias, bombeiros, entre outras) aproveitaram
a oportunidade para alertar diretamente as populações sobre a problemática dos incêndios florestais na sua
localidade.
Este projeto ganha importância na medida em que mais de metade dos incêndios florestais em Portugal resultam de
atos negligentes, sobretudo provocados pelo mau uso do fogo para eliminação de sobrantes agrícolas.
No que respeita à Sensibilização e Educação escolar, destaca-se o PROSEPE - Projeto de Sensibilização e Educação
Escolar, que surgiu há 20 anos na Região Centro e que lentamente se estendeu a todo o território nacional, com o
objetivo geral de promover atividades relacionadas com a sensibilização e educação da população escolar para a
preservação da floresta, através do conhecimento da sua importância, bem como da promoção dos
comportamentos e das atitudes mais apropriadas para a conservação do espaço florestal e a defesa da floresta
contra incêndios.
Ao longo dos anos, as centenas de ações de formação desenvolvidas versaram sobre diferentes objetivos e
atingiram diferentes públicos-alvo específicos, sempre com a preocupação de:


Formar cidadãos conscientes para a problemática do ambiente em geral e do ambiente florestal em
particular, nas questões ligadas à defesa da floresta contra os incêndios.



Fomentar nos jovens conceitos, princípios, valores e atitudes que lhes permitam viver em harmonia com os
espaços naturais nos seus múltiplos usos.

Trata-se do maior projeto de educação florestal atualmente existente em Portugal, quer pelo número de atividades
desenvolvidas, quer pela Rede de Escolas Aderentes, quer, ainda, pelo número de participantes ativos que
constituem os Clubes da Floresta. Estes Clubes resultam de um esforço realizado por cada escola que (re)lança esse
projeto com um programa de atividades variado e aliciante para a respetiva população escolar. As atividades
dirigidas a este público são bastante diversificadas e promovem o envolvimento prático dos jovens nas temáticas,
potenciando também a participação da comunidade envolvente (pais, restantes familiares e amigos).
Paralelamente, os recursos já criados e disponíveis nos sites do ICNF, nos Clubes da Floresta, nos Centros de

ferramentas de trabalho para aqueles que, junto da população escolar, promovem a educação ambiental,
obrigatória nos programas curriculares do Ensino Básico e Secundário.
A evolução do número de Clubes da Floresta aumentou significativamente nos primeiros anos, quando era apoiado
pela Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais (CNEFF) mas nos últimos anos de funcionamento desse
organismo, sucessivas mudanças de dirigentes criaram alguma instabilidade no projeto, a que se seguiram
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vicissitudes várias que levaram a uma progressiva redução do número de Clubes da Floresta; nos últimos anos, a
tendência é para uma estabilização em torno dos 170 Clubes (cf. Gráfico seguinte).
Gráfico 22. Evolução do número de Clubes da Floresta

Fonte: http://www.uc.pt/fluc/nicif/PROSEPE/Historia/Escolas_Aderentes, extraído em 12 de dezembro de 2014.

Entretanto, vicissitudes várias levaram a uma substancial redução e a grandes atrasos no apoio financeiro (que foi
nulo em alguns anos) o que fez reduzir substancialmente as atividades desenvolvidas e o número de Clubes da
Floresta que as dinamizam. Apesar desses contratempos, muitos professores não esmoreceram, pelo que, no ano
letivo de 2012/13, o PROSEPE celebrou 20 anos de existência a “Prevenir os Incêndios Florestais pela Educação”
tendo adquirido o estatuto de maior e mais longo projeto de educação florestal e de sensibilização da população
escolar.
Ainda neste contexto, destaca-se o papel que a GNR/SEPNA tem vindo a desempenhar no âmbito da Operação
Floresta Protegida a qual tem atribuído grande importância à população escolar, partindo do princípio que a
mensagem transmitida aos jovens acolhe maior recetividade e tem um efeito transversal e abrangente, dado que
acaba por ser transmitida pelos jovens aos amigos, familiares, auxiliares educativos e professores. As equipas do
SEPNA responsáveis por esta componente de trabalho têm tirado partido dos seus programas e recursos especiais,
nomeadamente das equipas da "Escola Segura". Tem havido um grande investimento, nomeadamente em termos
de trabalho preparatório das diversas equipas para se adaptar a esse público (p.ex., com a utilização de uma
linguagem atrativa para os jovens e de novas tecnologias). As matérias incluídas nas ações de sensibilização
compreendem a proteção da natureza, a conservação da floresta e os incêndios florestais.
Como anteriormente referido, continua a verificar-se uma fraca sistematização e descrição da execução das
atividades pelas entidades que as promovem, o que não permite avaliar o grau de cumprimento das metas. Esta

aponta para uma fraca dinâmica de avaliação das atividades e do impacto das mesmas junto da comunidade.
Contudo, é importante perceber junto da população (geral, rural e escolar) qual o impacto que as campanhas e
todas as ações realizadas têm sobre o comportamento e sensibilidade das pessoas quanto aos fatores de risco de
incêndio florestal, bem como quanto à perceção do valor da floresta, ou seja, se as atividades de sensibilização e
informação executadas (e quais delas) tiveram maior contributo para esses objetivos.
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 Objetivo estratégico - Melhorar o conhecimento das causas dos incêndios e das suas motivações
Este objetivo estratégico é operacionalizado em três objetivos: o reforço da capacidade de intervenção na
investigação de incêndios florestais, o qual está diretamente ligado ao segundo objetivo de aperfeiçoamento da
metodologia de apuramento das causas dos incêndios florestais e um terceiro, associado ao aumento da capacidade
de dissuasão e fiscalização. Todos os objetivos concorrem para o objetivo de diminuir o número de ignições.
A perceção sobre as causas dos incêndios florestais é essencial, por um lado, porque permite afinar as estratégias
de sensibilização e informação e, por outro lado, permite ajustar as ações de dissuasão e fiscalização. Neste sentido,
este objetivo estratégico reveste-se de uma grande importância.
A intervenção na investigação de incêndios florestais, em primeira linha, encontra-se sob a responsabilidade da GNR.
Na Diretiva “Floresta Segura”, as orientações para as Unidades Territoriais da GNR incluem acorrer aos locais onde
deflagrem incêndios florestais, para recolha de indícios, investigação das causas e validação da ocorrência, devendo
preferencialmente, as patrulhas dos Postos Territoriais, comparecer em primeira instância, a fim de preservar os
indícios. Num momento posterior, os elementos do SEPNA que possuem a formação adequada dedicam-se à
determinação das causas dos incêndios florestais e à investigação dos ilícitos, dando preferência às ocorrências que
resultaram em maior área ardida. Perante uma situação em que existam suspeitas de origem criminosa, ou seja,
quando são reconhecidos traços de incêndio imputável a título de dolo, dá-se a intervenção da PJ após contacto da
GNR.
A formação específica em investigação de causas dos incêndios florestais não tem sido realizada com a regularidade
desejada. Com efeito, entre os anos 2006 e 2012, o número de elementos com formação adequada à determinação
das causas dos incêndios florestais e à investigação dos ilícitos apenas cresceu em 2007 tendo vindo a decrescer a
partir desse ano. A trajetória descendente foi invertida em 2014 quando o número de elementos da GNR/SEPNA,
com formação adequada à determinação das causas dos incêndios florestais, aumentou para 481 elementos.
Figura 17. Nº de elementos dedicados à investigação das causas dos incêndios florestais
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Fonte: Dados fornecidos pelo SEPNA/GNR, dezembro 2014.

intervenção (caça, pesca e floresta). No entanto, no período de implementação do PNDFCI, realizaram-se apenas 8
cursos de formação específica em investigação das causas dos incêndios florestais, no ano 2007, os quais
envolveram 120 elementos; estas ações de formação foram ministradas pela PJ.
Esta situação deveu-se, em parte, à dependência de entidades externas (sobretudo, técnicos do ICNF e
investigadores da Polícia Judiciária) para planear e realizar as ações de formação. Assim, para evitar que a situação
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se mantenha, a GNR empreendeu recentemente num novo modelo de formação que envolve a utilização dos
recursos internos, tirando partido da experiência acumulada de alguns elementos na investigação das causas dos
23

incêndios, p.ex, os elementos do ex-Corpo Nacional da Guardas Florestais (CNGF) , que incorporaram um legado
técnico e experiente na GNR/SEPNA, mas também em outras áreas como o comportamento do fogo (elementos do
GIPS) e a investigação criminal (elementos do corpo de investigação criminal da GNR).
Não obstante a diminuição dos elementos com formação específica para investigar as causas dos incêndios, no
período de implementação do PNDFCI registou-se uma evolução muito positiva no tocante ao número de
ocorrências investigadas e na identificação dos fatores causadores de incêndios florestais (a identificação das causas
é posteriormente carregada no SGIF, sendo associadas a cada uma das ocorrências). De acordo com a GNR/SEPNA,
a obtenção de prova é cada vez mais frequente devido à progressiva experiência e prontidão na investigação.
Recorrendo a dados de um período mais amplo, é possível observar o aumento substancial do número de
ocorrências com causa registada, evolução que pode ser associada à implementação do PNDFCI.
Figura 18. Ocorrências investigadas e identificação dos fatores causadores de incêndios florestais
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Fonte: ICNF, novembro 2014.

As estatísticas das causas dos incêndios permitem fazer alguma avaliação da evolução dos fenómenos que lhes dão
origem. No entanto, é de realçar que o PNDFCI e a concretização da passagem do Corpo Nacional da Guarda
Florestal (CNGF) da Direção Geral dos Recursos Florestais (DGRF) para as Brigadas Verdes da GNR, em 2006,
conduziu a uma modificação importante na determinação das causas, permitindo um muito maior volume de dados

desconhecidas.
A investigação resulta no apuramento de uma das cinco grandes causas de incêndios: naturais (resultantes de
descargas elétricas provocadas por trovoadas); negligentes (resultantes de acidentes, do uso negligente do fogo ou
23

De acordo com informação disponibilizada pela GNR/SEPNA e tendo em conta o Relatório de Atividades da GNR – ano 2012, a carreira
especial de Guarda Florestal da GNR contava com 377 elementos, o que representa 39,8% dos efetivos afetos ao SEPNA (948
elementos).
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por brincadeiras); intencionais (relacionadas com o uso doloso do fogo); desconhecidas (relacionadas com a
impossibilidade de determinação da causa); e reacendimentos

24

(relacionados com fonte de calor do incêndio

anterior).
Figura 19. Causas dos incêndios florestais, no período 2006-2012
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Nota: No ano 2012, soma-se os reacendimentos como a causa de 8% dos incêndios florestais.

Fonte: GNR/SEPNA, setembro de 2014.

Um dos objetivos da GNR consiste na investigação de todas as ocorrências. Não obstante, a análise aqui efetuada
tem de ser lida com a precaução relativa aos critérios utilizados, apesar da tentativa de uniformidade dos
procedimentos a nível distrital ocorreram situações em que a profundidade da investigação se revelou desigual.
A aposta na quantidade de ocorrências investigadas, em detrimento da qualidade da investigação foi um tema
bastante debatido nas entrevistas da Avaliação. De acordo com a as opiniões recolhidas, havia vantagem em fazer a
investigação de uma amostra e não da totalidade das ocorrências registadas. Com esta estratégia seria possível
fazer uma investigação mais aprofundada dos incêndios selecionados, para que a identificação da causa seja
absolutamente fiável, o que não acontece em alguns casos (em Portugal não se utiliza o conceito de “causa
provável” como em Espanha ou em França). A amostra podia ser constituída de acordo com objetivos previamente
definidos (p.ex. extensão da área ardida, severidade do incêndio, valores ambientais, perdas materiais, perdas de
potencial produtivo).
A investigação das causas dos incêndios, por vezes, acontece demasiado tarde para recolher as evidências
necessárias para explicar o início de determinado incêndio florestal ou mesmo com a identificação do ponto de

que determina uma taxa de “origem desconhecida” que, apesar de ter diminuído substancialmente, continua a ter
uma grande representatividade (cerca de 30%).

24

Esta categoria foi acrescentada em 2012 em função da Nota Técnica n.º1, de 10 de julho de 2012, à qual está associada a causa fonte
de calor do incêndio anterior.
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Gráfico 23. Evolução da distribuição das causas indeterminadas (2002-2012)
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Fonte: ICNF, novembro 2014. Gráfico elaborado pela Equipa de Avaliação.

Relativamente às causas determinadas, a Figura seguinte ilustra a distribuição dessas causas, tendo em
consideração a classificação geral subdividida em causas Intencionais, Naturais e Negligentes. Como se pode
verificar, registou-se ao longo de todo o período uma pequena representatividade das causas naturais; e, no
período de implementação do PNDFCI, ao contrário do que seria expetável, aumentou a percentagem de incêndios
associadas a atos negligentes. Aliás, as causas Negligentes passaram a ser claramente mais frequentes do que as
causas Intencionais como mostra o detalhe das causas Negligentes e Intencionais sistematizado no Anexo 8.
Gráfico 24. Evolução da distribuição das causas conhecidas (2001-2012)
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Fonte: ICNF, novembro 2014. Gráfico elaborado pela Equipa de Avaliação.

Quando há indícios de crime dá-se a intervenção da PJ, que dispõe de um Serviço de Prevenção aos Incêndios, o
qual funciona a nível nacional e de forma permanente (24 horas/365 dias). Os investigadores da PJ deslocam-se ao
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local da ocorrência o mais rapidamente possível, onde realizam a investigação judiciária, com vista ao apuramento
do ponto de ignição, à confirmação da causa do incêndio e à eventual recolha de vestígios. Nos casos em que se
torne necessário, poderá ocorrer ainda a intervenção do Laboratório de Polícia Científica (LPC), quer para recolhas,
quer para realização de perícias laboratoriais. Após esta fase inicial, a investigação segue os seus trâmites, sendo
realizadas as diligências apropriadas até à conclusão do inquérito.
Relativamente à formação na investigação das causas dos incêndios florestais, todos os elementos da PJ colocados
na área de investigação de incêndios, têm formação contínua sendo a mesma iniciada com a frequência de um
módulo genérico de Determinação de Causas de Incêndio aquando do Curso de Formação de Inspetores, sendo
seguida por dois níveis do Curso com essa mesma designação.
Em termos de processo de aperfeiçoamento da metodologia de apuramento das causas dos incêndios florestais, na
PJ existe um Gabinete Permanente de Acompanhamento e Apoio relacionado com esta matéria que realiza
anualmente reuniões entre todos os responsáveis pela investigação de incêndios florestais (Investigadores, LPC e
Gabinete de Psicologia e Seleção), com vista à análise e avaliação do ano precedente, assim como à preparação e
uniformização de métodos e estratégias para o ano seguinte, tendo em conta metodologias/práticas de
investigação técnica e criminal e respetiva eficiência. Os resultados destas reuniões podem traduzir-se em
alterações/adaptações na prática de investigação.
O Gabinete de Psicologia e Seleção da Escola da Polícia Judiciária, tem sido responsável por traçar e atualizar o Perfil
Psicológico do Incendiário Florestal Português, com a colaboração de todas as Brigadas de Investigação Criminal de
Fogo Posto da PJ, bem como através de informação recolhida junto de indivíduos detidos pela prática deste crime.
Com a análise das variáveis que definem o comportamento do incendiarismo, é possível identificar um conjunto de
fatores de risco que explicam a reincidência do comportamento criminal, e que são consideradas para elaborar
estratégias de prevenção e intervenção neste tipo de criminalidade.
Dos mais de 10 mil inquéritos registados foram detidos e presos preventivamente apenas 283 e 106 indivíduos,
respetivamente, o que resulta numa taxa de detenção de 2,7% e numa taxa de prisão de 1,0% tendo em conta
todos os inquéritos registados.

Ano

Inquéritos
registados

Detidos

Prisão preventiva

2006

1.458

46

18

2007

1.646

37

12

2008

1.258

10

4

2009

1.759

45

15

2010

1.378

50

25

2011

1.303

35

14

2012

1.493

60

18

Total

10.295

283

106

Fonte: PJ, novembro de 2014.
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Quadro 20. Inquéritos e detenções registados pela PJ
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Mesmo tendo em conta que um indivíduo pode ser responsável por mais de 1 incêndio (o que frequentemente
acontece), esta realidade está longe do número de incêndios que foram originados por causas intencionais.
Relativamente aos indivíduos referenciados (suspeitos, arguidos e condenados) pela prática do crime de
incendiarismo, são contactados pela PJ ao abrigo do Art.º 250º do Código de Processo Penal, que prevê a
identificação de suspeito e pedido de informações (na alínea 1 refere que os órgãos de polícia criminal podem
proceder a vigilância policial, sempre que sobre determinado individuo recaiam fundadas suspeitas da prática de
crimes). Este contacto tem como objetivo a atualização dos dados de identificação, saber se os mesmos possuem
informações sobre incêndios recentes ocorridos nas imediações da sua área de residência e alertar os visados para a
gravidade da conduta pela qual foram indiciados, procurando assim exercer uma ação pedagógica visando
desencorajar eventuais intenções criminosas.
De todos estes contactos é elaborado um Relatório que é remetido aos Serviços do Ministério Público da respetiva
Comarca, nos termos do Art.º 253º do Código de Processo Penal, que prevê a elaboração de um Relatório onde se
mencione, de forma resumida, as investigações levadas a cabo, os resultados das mesmas, a descrição dos factos
apurados e as provas recolhidas.
No que respeita ao objetivo operacional Aumentar a capacidade de dissuasão e fiscalização, e na sequência do
quadro de competências atribuídas através da Diretiva Nacional “Floresta Segura”, a GNR coordena e monitoriza a
prevenção operacional, na vertente da vigilância, deteção e fiscalização nos três níveis territoriais: municipal,
distrital e nacional, definindo a estratégia de atuação de acordo com as características território. Entre 15 de maio e
31 de outubro de cada ano, em todo o território nacional, a GNR: (i) intensifica as ações de patrulhamento e
vigilância das zonas florestais, em coordenação com os restantes órgãos de proteção civil, para prevenir e detetar a
eclosão de incêndios florestais, e fiscalizar as atividades ilícitas contra a floresta; (ii) coordena toda a atividade de
vigilância e deteção de incêndios, levada a efeito pelas diferentes entidades; (iii) faz a primeira intervenção nos
perímetros expressamente designados; (iv) determina as causas dos incêndios; e (v) investiga os ilícitos a eles
associados a fim de colaborar, ativamente, na proteção da floresta contra incêndios, validando as áreas ardidas.
Neste enquadramento, a intenção do Comandante é:
 empenhar todos os meios disponíveis no patrulhamento da floresta, para participar no subsistema de
vigilância e alerta, dar visibilidade à autoridade do Estado e colaborar na prevenção ativa dos incêndios
florestais, impedindo as atividades ilícitas contra a floresta;
 empenhar forças a cavalo nas zonas acidentadas e equipas náuticas nas águas interiores, para maximizar a
observação e reduzir a presença de viaturas motorizadas nos ambientes florestais;

 reforçar as Unidades Territoriais, em função das necessidades; e
 adaptar o dispositivo em função da evolução da situação.
De acordo com os dados transmitidos pela GNR, esta é a força com maior presença, cobrindo 94% do território
nacional e praticamente 100% do território florestal. O Quadro seguinte mostra os recursos humanos e materiais do
dispositivo de prevenção operacional no final de 2012 correspondendo ao efetivo dos meios terrestres da GNR
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 efetuar a primeira intervenção de combate aos incêndios, nos perímetros expressamente designados;
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incluídos no dispositivo DFCI e de acordo com o estabelecido na Diretiva Operacional Nacional, anualmente
elaborada pela ANPC e homologada pela tutela.
Quadro 21. Efetivo dos meios terrestres da GNR incluídos no dispositivo DFCI
Fases da Alerta
Fase Bravo (15 de maio a
30 de junho)
Fase Charlie (01 de agosto
a 30 de setembro)
Fase Delta (01 de outubro
a 31 de outubro)

GIPS

SEPNA

73 equipas, num
total de 591
militares e apoiados
por 73 viaturas

Postos de vigia

a

70 Postos de Vigia, guarnecidos
b
394 equipas, num
por 140 elementos civis
total de 948
237 Postos de Vigia, guarnecidos
elementos (militares
c
por 948 elementos civis
e civis), apoiados por
Os PV cessam a atividade a 30 de
394 viaturas
setembro

(a)

(b)

Os elementos civis são contratados anualmente e de acordo com critérios definidos pelo Comando da GNR; De forma
a salvaguardar a uniformidade de procedimentos. Nesta fase, os PV funcionam apenas em regime diurno,
(c)

preferencialmente entre as 11H00 e as 19H00; e De forma a salvaguardar a uniformidade de procedimentos. Nesta
fase os PV funcionam 24 horas por dia, divididos em 3 turnos de 8 horas.

Fonte: GNR, setembro de 2014.

A articulação com as restantes entidades que exercem a vigilância é feita a nível local. O planeamento é feito no
âmbito dos PMDFCI e a coordenação e monitorização é feita no âmbito das CMDF. Aliás, é comum o investimento
das Câmaras Municipais em protocolos com o objetivo da vigiar os territórios florestais e detetar precocemente
ocorrências (p.ex., clubes de motoqueiros e escuteiros); todavia, este esforço não é registado nem contabilizado.
No caso da GNR é elaborado um Relatório de Atividades anual, bem como do SEPNA (este no âmbito da Diretiva
Operacional Nacional "Floresta Segura”).
No início da implementação do PNDFCI foram identificados alguns constrangimentos em termos de coordenação,
nomeadamente, na delimitação pouco clara das áreas de vigilância. Estes constrangimentos foram relativamente
ultrapassados pois, em termos de estratégia de atuação ao nível municipal, compete à GNR definir os giros de
patrulhamento das suas forças, bem como das forças pertencentes a outras entidades e que concorrem para o
sistema de DFCI. Ainda no contexto municipal, compete ao Comandante do Destacamento Territorial da GNR, com
jurisdição na área do município, representar a GNR nas CMDF e assegurar a coordenação da prevenção operacional.
Para o efeito, articula-se com as demais entidades empenhadas e recolhe toda a informação necessária de forma a
garantir a rentabilização (articulação e complementaridade) dos meios empenhados no terreno. Em relação ao
serviço policial, segue-se a mesma estratégia.
Também os constrangimentos assinalados na primeira Avaliação do PNDFCI (2007) relativos à falta de
equipamentos (p.ex., viaturas adequadas à missão) foram ultrapassados em 2008 com um reforço pronunciado de
veículos ligeiros e motociclos.

Equipas de Sapadores Florestais, Corporações de Bombeiros e, em anos anteriores a 2011, elementos do Exército,
jovens integrados nos Programas Voluntariado Jovem, entre outros.
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Quadro 22. Patrulhamentos de vigilância
2006

2008

2009

2010

2011

2012

Patrulhas Efetuadas

126.000

122. 668

90.734

77. 587

69.372

67.099

Efetivos

315.583

345. 765

268.525

187. 255

178.418

175.947

3. 522. 165

4.472.789

3. 405. 606

2.039.486

2.515.298

Km Percorridos
Horas de patrulha

735.797

Nota: O detalhe das Ações de Vigilância realizadas pela GNR encontra-se no Anexo 5.
Fonte: Dados das sessões públicas de avaliação do dispositivo de defesa da floresta contra incêndios florestais.

A Figura seguinte ilustra a diferença na repartição do esforço de patrulhamento, com a GNR/SEPNA a assegurar a
componente partilhada com o Exército e os Programas de Voluntariado Jovem (os dois protocolos deixaram de
existir no âmbito do SNDFCI).
Figura 20. Repartição do esforço de patrulhamento de vigilância em 2006 e 2012
[VALOR]%
[VALOR]%

Outros
Programa voluntariado Jovem

[VALOR]%

Exército

[VALOR]%
[VALOR]%

Corporações de Bombeiros

[VALOR]%
[VALOR]%

Sapadores Florestais

[VALOR]%
[VALOR]%

GNR

[VALOR]%
0
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20
2012

30

40

50
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70
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Fonte: Dados das sessões públicas de avaliação do dispositivo de defesa da floresta contra incêndios florestais.

A Avaliação dos GTF relativa à estruturação e articulação dos sistemas de vigilância e deteção nos respetivos
municípios vai no sentido da sua adequação (55,4% respondeu adequada e 26,4% respondeu muito adequada). No
que respeita à classificação da eficiência das eSF nas atividades de patrulhamento/vigilância, os GTF classificaram a
mesma como boa em 27,5% dos casos e elevada em 63,7% dos casos.
No que respeita à fiscalização, o Quadro seguinte apresenta os resultados da atividade da GNR. Ao longo do período
em análise verifica-se uma maior eficácia na identificação de suspeitos e na detenção de indivíduos em flagrante
delito decorrentes do número de autos por crime de incêndio e, de acordo com a informação recolhida, uma maior

incêndios que não são frequentes).
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eficácia no controlo dos suspeitos mais frequentes (o problema reside no controlo dos indivíduos causadores de
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Quadro 23. Elementos relativos à fiscalização (2006-2012)

2006

N.º de Autos
de contraordenação
levantados
3.343

1.341

112

22

2007

6.878

1.143

94

20

2008

6.568

4.144

74

12

2009

4.176

7.418

115

16

2010

4.011

4.175

55

9

2011

3.564

3.700

423

21

1.010

30

Ano

N.º de Autos
por crime de
incêndio

N.º de
suspeitos
identificados

N.º de detidos
em flagrante
delito

2012
2.730
5.836
Fonte: GNR/SEPNA, setembro 2014.

Todavia, registou-se um decréscimo acentuado do número de autos de contraordenação levantados. Note-se que
grande parte das quais respeitam a faixas de Gestão de combustível (cerca de 72%), sendo a segunda
contraordenação mais relevante a queima de sobrantes de exploração (cerca de 13%) e a terceira as queimadas
ilegais (cerca de 7% dos casos). Os restantes casos respeitam a fogueiras, maquinaria e equipamentos, depósitos de
madeira, fogo controlado e técnico ilegais, não remoção de material queimado por incêndios, foguetes e outros
artefactos pirotécnicos e condicionalismos das zonas florestais (com expressões residuais).
As dificuldades fixam-se nos procedimentos que dão sequência à fiscalização, ou seja, na instrução dos processos
dos autos levantados pela GNR. De acordo com esta entidade, a aplicação de coimas representa uma percentagem
residual face aos processos instruídos em 2011, tinham sido instruídos menos de 10% dos autos e as decisões
aplicadas foram, na sua maioria, apenas admoestações ou mesmo arquivamentos.
Dada esta situação ocorreu uma alteração importante em 2014, com a aplicação do Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23
de maio, que vem ajustar as competências para a instrução dos processos de contraordenação e para a aplicação
das respetivas coimas e sanções acessórias. Assim, a aplicação das coimas, bem como das sanções acessórias,
compete ao Ministério da Administração Interna e ao Conselho Diretivo do Instituto do ICNF.
Esta circunstância depende muito da forma de atuação das CM, havendo casos em que é notória uma grande
preocupação com esta matéria e casos em que não há qualquer prioridade atribuída aos procedimentos necessários
para aplicar as coimas. O conceito inicial deste processo consistia num maior envolvimento das CM no SNDFCI,
nomeadamente, serem alertadas para a necessidades da gestão das áreas contíguas às edificações. Questionados
sobre qual a intervenção de sequência, quando a GNR levanta autos de contraordenação, os GTF indicaram

Página 96

situações diversas, descritas no Quadro seguinte.
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Quadro 24. Intervenção do GTF quando a GNR levanta autos de contraordenação
Tipo de intervenção dos GTF (*)
Deslocação ao local para confirmação da infração pelo GTF; em caso
afirmativo, notifica-se o proprietário. Frequentemente inclui a
deslocação posterior para verificar se situação foi regularizada
Sem qualquer intervenção
Dado conhecimento dos autos recebidos na CM. Frequentemente é
solicitado ao GTF o apoio na identificação dos proprietários e/ou
análise e parecer técnicos que suportam a tomada de decisão para a
instrução do processo.
A CM dá o seguimento ao processo de acordo com o estipulado na
legislação
Processo remetido para os Serviços Jurídicos do Município
Sem conhecimento de quaisquer autos levantados pela GNR
Atua ao nível da auscultação dos visados, sensibilizando para a
necessidade da execução dos trabalhos e alertando para o
cumprimento da Lei. Faz o acompanhamento da situação.
Total
(*) Situação prévia ao Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio.
Fonte: Inquérito aos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), IESE, 2014.

N.º

%

26

20,5

26

20,5

25

19,7

19

15,0

15
8

11,8
6,3

8

6,3

127

100

No caso em que a CM dá seguimento ao processo, há lugar à notificação dos proprietários dos terrenos para, no
prazo de 10 dias, efetuar a gestão de combustível; findo esse prazo o GTF faz a verificação. Caso o proprietário
efetue a gestão de combustível, o processo é arquivado; caso o proprietário não tenha dado cumprimento à
notificação, muitas vezes os trabalhos são efetuados pelos serviços da Câmara Municipal, sendo imputados os
custos ao proprietário do terreno e é instaurado processo de contraordenação (os trabalhos efetuados
coercivamente são mais comuns em CM que sejam detentoras de uma eSF); caso sejam executados, aplica-se
apenas as custas do processo; e caso não sejam efetuados, aplica-se as custas do processo mais a coima prevista.
Em cerca de 20,5% dos casos não há intervenção dos GTF, não significando que não exista intervenção da CM:
nestes casos pode ser tratado como um processo administrativo, que segue os trâmites legais dentro dos serviços
competentes/Jurídicos. Aliás, todos os processos, independentemente do tipo de intervenção dos GTF, acabam por
ser encaminhados para os serviços jurídicos das CM. Estes resultados levam a crer que existe articulação entre a
GNR e a grande maioria dos GTF que responderam ao Inquérito.
Não obstante, os resultados do trabalho de campo revelaram dificuldades administrativas e jurídicas para o
cumprimento das notificações e o levantamento dos autos de contraordenação, bem como ao nível da aplicação
das coimas (p.ex. dificuldades na identificação dos proprietários). Mais de 80% dos inquiridos consideram que a GNR
devia ter um papel mais interventivo (p.ex., aplicando as coimas), indo ao encontro do objetivo do Decreto-Lei n.º
83/2014, de 23 de maio.

raramente, questões sociais importantes, ou por debilidade económica ou mesmo por desconhecimento sobre a
necessidade de intervenção. Para além das dificuldades administrativas e judiciais que resultam na dificuldade de
gerir estes processos, as CM convivem com estas situações com um sentido de preocupação social, o que resulta
em menor aplicação de coimas. Na perspetiva dos interlocutores auscultados, surge ainda a questão da
razoabilidade das exigências estabelecidas na lei, sobretudo, em áreas cujo risco de incêndio é diminuto.
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De qualquer forma, deverá ser evitada uma atuação mecânica da GNR pois este tipo de situações envolve, não
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3º Eixo Estratégico – Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios
A análise que incide sobre as ações concretizadas no âmbito deste 3º Eixo foi suportada na consulta de diversas
fontes documentais e estatísticas e nas entrevistas com ANPC, ICNF, GNR/SEPNA e OPF.
As intervenções delineadas no âmbito deste Eixo de Intervenção do PNDFCI assentam no conceito segundo o qual,
em qualquer situação de perigo, deve ser dedicada a maior atenção ao combate dos incêndios nascentes porque só
assim se evitarão grandes incêndios. O sucesso do combate conduz a uma diminuição da gravidade dos
impactos/custos sociais.

 Objetivo estratégico - Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª intervenção
Este Objetivo estratégico divide-se em três objetivos operacionais, sendo o primeiro orientado para a definição de
um sistema nacional de gestão do “Risco de Incêndio Florestal” e o segundo e o terceiro orientados para a
estruturação de um sistema de vigilância integrado, de cariz municipal e distrital.
As ações previstas no objetivo operacional Definição de um sistema nacional de gestão do “Risco de Incêndio
Florestal” confirmam a importância de um sistema com estas caraterísticas na medida em que permite conhecer
previamente os territórios [e respetivas particularidades] que estão sujeitos a um maior risco de ocorrência de
incêndio e permite fazer uma gestão mais adequada dos meios. Para além destas vantagens, permite também dar a
conhecer à sociedade civil os territórios onde terá de se ser conduzida uma gestão mais cuidada dos espaços
florestais, bem como incorporar atitudes que previnam a ocorrência de incêndios florestais.
Para além do risco de incêndio conjuntural, que é calculado diariamente pelo IPMA e divulgado nos principais meios
da comunicação social e nos sites do ICNF e da ANPC, registam-se melhorias em termos da qualidade da informação
fruto da atualização dos instrumentos tecnológicos utilizados para elaborar a cartografia de risco de incêndio
florestal e da afinação da metodologia base. Atualmente, esta cartografia constitui um instrumento operacional
eficaz e permanentemente utilizado nas ações de prevenção e combate dos incêndios florestais.
Os mapas de perigosidade são, ainda, utilizados para definir e implementar as redes primária e secundária de DFCI e
integrados na nova geração de PMDFCI e de Planos Diretores Municipais (PDM). Com efeito, a obrigatoriedade de
os PDM de 2ª geração assentarem em cartografia atualizada e validada, favorece a elaboração da cartografia de
risco de incêndio, num processo dinâmico de integração dos esforços municipais com os objetivos de nível nacional.
A questão da DFCI encontra-se relativamente circunscrita pelo ordenamento do território, desde logo a decisão
sobre a criação das faixas de gestão de combustíveis da Rede Primária onde é frequente haver sensibilidades
diferentes entre as Câmaras Municipais e o ICNF, podendo conduzir à descontinuidade dessas faixas entre

Acresce o facto de os mapas de perigosidade não serem, por vezes, considerados nas operações de construção e
dar-se a edificação em zonas de alto risco que não segue regras básicas de segurança como a construção de
estruturas de defesa (p.ex., muros de pedra e utilização de material pouco inflamável). Por outro lado, e enquanto à
medida que os mapas de perigosidade se alteram de ano para ano, os PDM mantêm-se relativamente estanques.
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No que respeita ao objetivo operacional de Estruturar e gerir a vigilância e a deteção como um sistema integrado de
cariz municipal, foi assegurado o guarnecimento das torres da Rede Nacional de Postos de Vigia (RNPV) por recursos
humanos com as adequadas competências. Depois dos constrangimentos assinalados na Avaliação do PNDFCI em
2009, em que se registou a dificuldade em manter os recursos humanos estáveis, dada a seleção ter sido efetuada
com base nos desempregados inscritos nos Centros de Emprego. Embora em 2010 esta componente se encontrasse
mais estabilizada pela contratação de pessoas locais (como a AFN procedeu em anos anteriores), nesse ano ainda se
registaram dificuldades em manter os PV em funcionamento, fruto dos procedimentos mais rígidos inerentes à
contratação de pessoal por parte da GNR (a substituição das pessoas que abandonaram a atividade de vigia deu-se
com grandes dificuldades de ordem contratual ou não ocorreu de todo).
Estas questões foram ultrapassadas nos anos seguintes: o recrutamento de operadores deu-se a nível local e os
critérios de seleção, definidos pelo Comando da GNR, foram aplicados transversalmente para haver
homogeneização dos recursos (idade, área de residência, transporte próprio e experiência anterior). A RNPV
continua a ser constituída por 237 Postos de Vigia, os quais são guarnecidos por 948 elementos civis.
Quadro 25. Número de PV e respetivos elementos, de acordo com as fases de perigo
Fases de perigo

2011

2012

N.º PV

N.º elementos

N.º PV

N.º elementos

Fase Bravo

70

210

70

140

Fase Charlie

237

711

237

948

Fonte: DON-DECIF, abril de 2011 e março de 2012.

O número de PV manteve-se nos dois anos, mas o número de elementos sofreu uma redução importante na Fase
Bravo pois deixou de haver vigilância noturna e o horário preferencial de funcionamento fixou-se no período 1119h. Pelo contrário, o número de elementos na Fase Charlie aumentou, permitindo uma vigilância de 24h (3 turnos
de 8 horas mais um elemento para cobrir as folgas).
Ao longo do tempo têm surgido discussões sobre o custo-benefício da RNPV; no entanto, as opiniões sobre manter
a presença humana nos PV são consensuais, ao contrário do que acontece para o sistema de videovigilância. A
análise da vantagem da presença humana nos PV não é limitada ao número de deteções pois também funciona
como elemento dissuasor pela visibilidade que as estruturas têm e, no caso de ocorrência de um incêndio, podem
ser muito úteis no acompanhamento da evolução do fogo. No que respeita à taxa de deteções, a percentagem de
incêndios detetados pelos PV entre 2006 e 2012 é de 6,8%; no entanto, há distritos em que essa taxa é bastante
superior, destacando-se pela positiva os distritos de Vila Real (17,9%) e Castelo Branco (15,2%) e, por uma menor
25
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eficácia, os distritos urbanos de Porto (2,9%) e Lisboa (3,3%) (cf. Figura seguinte).

25

A percentagem de alerta dos PV respeita apenas ao seu período de funcionamento entre 15 de maio a 30 de setembro, sendo que o
número de PV evolui de forma faseada.
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Gráfico 25. Taxa de deteção de incêndios florestais pelos Postos de Vigia (2006-2012)
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Fonte: ANPC, novembro de 2014.

Para evitar as “zonas sombra” a GNR faz uma avaliação contínua do posicionamento dos PV, em conjunto com o
Instituto Geográfico do Exército e podem ocorrer (re)ajustamentos com vista a privilegiar a triangulação (p.ex.,
26

houve PV a passar para a rede primária e vice-versa) .
Figura 21. Carta de visibilidades de Rede Nacional de Postos de Vigia

Fonte: ICNF.

O dispositivo territorial da GNR (Postos e Destacamentos) tem um papel importante no funcionamento da RNPV

contínua. Toda a informação reunida pela Equipa de Manutenção e Exploração de Informação de Florestal (EMEIF) é
disponibilizada ao Oficial de Ligação da GNR.

26

O reposicionamento dos PV é sempre possível mas envolve uma complexa operação de transporte e, por isso, é uma situação a evitar.
Pode acontecer a cedência de PV mais desatualizados para haver mais uma torre de controlo mas sem que pertença à RNPV situação
ocorrida, p.ex., no Campo Militar de Santa Margarida, onde a torre passou a ser gerida pela unidade militar.
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dado que presta todo o apoio necessário aos operadores dos PV e acompanha e avalia o seu desempenho de forma
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Quanto à videovigilância, a autorização para a montagem deste tipo de sistemas deve ser atribuída pela GNR, dada a
sua responsabilidade no sistema de vigilância e deteção de incêndios florestais. Alguns projetos de deteção remota
estão localizados no Parque Nacional de Peneda Gerês (PNPG), em Sintra (considerado um bom caso dado o
esquema de ligação com as equipas de socorro e combate) e no Parque da Arrábida (ICNF).
No que se refere à atuação dos Sapadores Florestais, no final de 2012, existiam 278 equipas operacionais. O ritmo
de constituição de eSF foi bastante inconstante ao longo do período de implementação do PNDFCI. Todavia, cumpre
a meta com a constituição de uma média de cerca de 20 equipas anualmente no período 2006-2012.
Quadro 26. Equipas de Sapadores Florestais constituídas, por ano (2006-2012)
Ano
N.º de eSF constituídas

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20

20

39

5

39

11

2

Fonte: Apresentação “Avaliação do Programa de Sapadores Florestais” (Seminário
Final do Protec | Georisk - Proteção Civil e Gestão de Riscos no Alto Minho “A Mudança
Climática e o Risco Potencial dos Grandes Incêndios Florestais. Estamos preparados?”,
14, 15 e 16 de maio de 2013, Vila Nova de Cerveira).

As eSF foram constituídas mediante concurso público prévio, após o qual, e para as candidaturas aprovadas, o
Estado assegurou a formação específica dos elementos candidatos a Sapadores Florestais e assegurou a aquisição
do equipamento individual e coletivo inicial, indispensável ao exercício das suas funções. Ao Estado compete a
concessão de apoios às eSF nas áreas da formação, equipamento e funcionamento; o apoio ao funcionamento
corresponde aos trabalhos de serviço público de gestão florestal e de defesa da floresta (referentes a seis meses ao
serviço do Estado) e ascendeu a 43.685.077,48 Euros, no período 2006 a 2012 (representa 23,8% de todos os
pagamentos do FFP nesse período), tendo sido financiado via do Fundo Florestal Permanente (FFP). Como se pode
constatar na Figura seguinte, o peso do Programa de Sapadores Florestais no FFP tem vindo a aumentar desde a sua
integração neste Fundo (em 2006), tendo atingido os 71,5% em 2012; a este facto não é alheia a diminuição da
dotação anual do Fundo.
O apoio ao funcionamento das Equipas de Sapadores Florestais dá cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º
109/2009, de 15 de maio, que estabelece o regime jurídico aplicável à criação e funcionamento das eSF e
regulamenta os apoios à sua atividade. Este apoio insere-se no Eixo de Intervenção “Prevenção e Proteção da
Floresta”, previsto na sub-alínea i) da alínea b) do artigo 3.º-A do Regulamento do FFP, aprovado pela Portaria n.º
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113/2011, de 23 de março, alterada pela Portaria n.º 296/2013, de 2 de outubro.
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Gráfico 26. Pagamentos efetuados às entidades gestoras de eSF
através do Fundo Florestal Permanente (2006-2012)
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Fonte: Base de Dados do Fundo Florestal Permanente, disponibilizada pelo ICNF. Elaboração da Equipa Técnica de Avaliação.

As 278 Equipas de Sapadores Florestais distribuíam-se por todo o território continental, estando concentradas na
zonas Centro e Norte, em consonância com a distribuição das manchas florestais. A Equipa de Avaliação concluiu
também pela relativa adequação entre a localização das eSF e os níveis de perigosidade mais elevados, refletindo o
critério “risco de incêndio espacial”, que foi utilizado até 2008; a mesma adequação não é totalmente evidente na
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distribuição das eSF constituídas a partir de 2009.
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Figura 22. Áreas de intervenção das Equipas de Sapadores Florestais
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Fonte: Apresentação “Avaliação do Programa de Sapadores Florestais” (Seminário Final do Protec | Georisk - Proteção Civil e
Gestão de Riscos no Alto Minho “A Mudança Climática e o Risco Potencial dos Grandes Incêndios Florestais. Estamos preparados?”,
14, 15 e 16 de maio de 2013, Vila Nova de Cerveira).
27

O perfil profissional do Sapador Florestal encontra-se definido no Catálogo Nacional das Qualificações , em
consonância com o definido na Decreto-lei 109/2009, de 15 de maio. De acordo com esse enquadramento legal, as
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eSF desenvolvem as atividades/objetivos operacionais sistematizados na Tabela seguinte.

27

Publicado no Despacho n.º 13456/2008, de 14 de maio, que aprova a versão inicial do CNQ. 1ª Atualização em 08 de dezembro de
2012. 2ª Atualização em 08 de agosto de 2013. Associado ao perfil de sapador florestal, incluído no CNQ, consta o Referencial de
Formação Profissional de Nível 2 de Sapador Florestal.
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Tabela 2. Atividades e Objetivos operacionais das Equipas de Sapadores Florestais
Objetivos operacionais/Atividades
[Decreto-Lei 109/2009, de 15 de maio]

• (Aumentar a) Intervenção em silvicultura preventiva na floresta privada.
• (Contribuir para a) Instalação e manutenção das redes de gestão de combustível.
• (Intensificar as ações de) Vigilância e primeira intervenção, integrando o dispositivo de prevenção
regional.
• (Apoiar no) Combate a incêndios florestais, nas operações de rescaldo e vigilância pós incêndio.
• (Reforçar as) Ações de controlo e eliminação de agentes bióticos nocivos, particularmente do
nemátodo da madeira do pinheiro.
• Sensibilizar a população rural para normas de conduta em matéria de prevenção florestal.

No serviço normal, sob a responsabilidade das entidades gestoras, as eSF devem preferencial e prioritariamente
efetuar trabalhos de gestão de combustíveis dentro das áreas de intervenção para as quais foram constituídas.
Contudo, desde que não prejudiquem a sua área de intervenção ou não invadam a área de intervenção de outras
equipas, podem efetuar trabalhos fora dela, como forma de garantir a sua sustentabilidade financeira.
Gráfico 27. Funcionamento das eSF durante o serviço público - executado (médias)
Beneficiação de pontos de água
Fitossanidade
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[VALOR]%

Apoio aos incêndios florestais

[VALOR]%

Gestão combustíveis (fogo controlado)
Formação

[VALOR]%
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Fonte: Apresentação “Avaliação do Programa de Sapadores Florestais” (Seminário Final do Protec | Georisk Proteção Civil e Gestão de Riscos no Alto Minho “A Mudança Climática e o Risco Potencial dos Grandes Incêndios
Florestais. Estamos preparados?”, 14, 15 e 16 de maio de 2013, Vila Nova de Cerveira).

No serviço público, é frequente as eSF efetuarem trabalhos de gestão de combustíveis, bem como de vigilância,
deteção, 1ª intervenção, combate e rescaldo, fora das suas áreas de intervenção; as entidades gestoras suportam os
custos da deslocação dos sapadores florestais. Esta situação ocorre, sobretudo, quando às áreas de intervenção das
eSF está associado um menor risco de incêndio e/ou quando os espaços florestais públicos não existem ou têm uma
área residual. Na Figura seguinte, salienta-se o diferencial que existe em termos de formação, estando previsto a

essa atividade.
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ocupação de 11,5% do tempo de serviço público com formação quando apenas 1,0% foi, de facto, ocupado com
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Gráfico 28. Funcionamento das eSF durante o serviço público - Executado face ao planeado
(médias)
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Nota: A gestão de combustíveis (motomanual) executada, corresponde à soma da gestão de combustíveis também
com fogo controlado; no entanto, não há dados disponíveis que permitam discernir o que foi executado com
recurso a equipamento motomanual e com recurso a fogo controlado.
Fonte: Apresentação “Avaliação do Programa de Sapadores Florestais” (Seminário Final do Protec | Georisk Proteção Civil e Gestão de Riscos no Alto Minho “A Mudança Climática e o Risco Potencial dos Grandes Incêndios
Florestais. Estamos preparados?”, 14, 15 e 16 de maio de 2013, Vila Nova de Cerveira)

Sempre que o nível de Alerta do DECIF for amarelo ou superior, as ações de prevenção estrutural são suspensas
devendo iniciar-se o processo de vigilância e de pré posicionamento para o ataque inicial (ATI), por forma a
poderem agir numa eventual primeira intervenção. No entanto, e se essa for a decisão após articulação entre cada
CODIS e o respetivo Coordenador de Prevenção Estrutural (CPE), podem manter-se em ações de prevenção
estrutural desde que assegurem disponibilidade e capacidade operacional (veículo, comunicações, equipamento de
proteção individual -EPI, ferramentas manuais de sapador, equipamento hidráulico, …) para ATI imediato, quando
solicitado pelo CDOS.
Relativamente às suas atividades face a um incêndio florestal, as DON-DECIF caracterizam as eSF como equipas
contratualizadas qualificadas para a execução de missões de ATI e apoio ao rescaldo e indicam todos os
procedimentos de atuação durante o período crítico. As eSF e o CNAF intervêm na vigilância e na deteção, sob a
coordenação da GNR, e nas ações de ATI, sob a coordenação do respetivo CDOS. A sua intervenção desencadeia-se
na dependência técnica do ICNF e na dependência operacional do COS, participando também em ações de rescaldo
e de vigilância ativa pós-rescaldo, desde que requisitados pelo COS. Em suma, embora os sapadores florestais
estejam integrados no DECIF, não fazem parte do dispositivo de combate propriamente dito nem são elementos
pertencentes ao Teatro de Operações (TO), o que, por vezes, pode arredar estas esquipas dos procedimentos

Proteção Civil (PMEPC), p.ex., em rendições e alimentação.
A AFN elaborou, em março de 2012, um Guia de Procedimentos para vigilância, 1ª intervenção, apoio ao combate,
rescaldo e vigilância pós-incêndio para os SF, o CNAF, os Sapadores do Exército (SEDFCI) e outras equipas de defesa
da floresta, que teve como objetivo harmonizar procedimentos aquando da integração do dispositivo de vigilância
de incêndios florestais coordenado pela GNR e aquando da necessidade de dar apoio no ataque inicial e no ataque
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logísticos considerados nos Planos Operacionais Municipais (POM) e nos Planos Municipais de Emergência de
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ampliado, bem como no esforço do rescaldo e da vigilância pós incêndio, quando solicitado pelo Comando Distrital
de Operações de Socorro (CDOS).
Os Gráficos seguintes mostram o número de serviços de 1ª intervenção, de apoio ao combate e de rescaldo, por
fase de alerta.
Gráfico 29. Número de serviços de 1ª intervenção das eSF, por fase e ano (2006-2012)

Fonte: Balanço provisório da atividade das eSF - Resultados da atividade operacional, nas fases ALFA, BRAVO,
CHARLIE e DELTA, ICNF, outubro de 2012.

O volume de intervenções registado na fase ALFA de 2012, apenas é comparável ao registado no ano de 2009, em
que se assinalaram 15 dias seguidos de alerta amarelo no mês de março.
Gráfico 30. Número de serviços de apoio ao combate das eSF, por fase e ano (2006-2012)
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Fonte: Balanço provisório da atividade das eSF - Resultados da atividade operacional, nas fases ALFA, BRAVO,
CHARLIE e DELTA, ICNF, outubro de 2012.
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Gráfico 31. Número de serviços de rescaldo das eSF, por fase e ano (2006-2012)

Fonte: Balanço provisório da atividade das eSF - Resultados da atividade operacional, nas fases ALFA, BRAVO, CHARLIE e DELTA,
ICNF, outubro de 2012.

O Programa de Sapadores Florestais (PSF) foi avaliado em 2010 num Relatório produzido pela Autoridade Florestal
28

Nacional intitulado “Programa de Sapadores Florestais 1999-2009 – Análise de 11 anos de atividade” . Esse
Relatório contém uma descrição e análise extensiva do PSF (a sua evolução, as funções dos sapadores florestais, …),
uma avaliação estratégica face ao risco estrutural de incêndio florestal e aos objetivos do PNDFCI, bem como uma
análise retrospetiva dos apoios do Estado. Dos resultados emergiu a identificação dos fatores que constituem os
principais pontos fortes e pontos fracos e as principais oportunidades e fraquezas do Programa de Sapadores
Florestais, bem como um conjunto alargado de medidas para melhorar o funcionamento e eficácia das eSF.
Tabela 3. Análise SWOT do Programa de Sapadores Florestais

 Conhecimento do território e presença permanente
no terreno por parte das eSF;
 Tempo de resposta curto na 1ª intervenção de
incêndios florestais;
 Elevada taxa de sucesso na 1ª intervenção de
incêndios florestais;
 Trabalhadores especializados no desenvolvimento de
atividades de prevenção no domínio silvícola e de
apoio ao combate a incêndios florestais;
 Capacidade de criar emprego em zonas do País mais
carenciadas e com maior tendência para o
despovoamento;
 Única estrutura de âmbito nacional dotada de um
conjunto de funções específicas na prevenção
estrutural;
 Programa com 15 anos de existência;
 Reconhecimento da existência das eSF pela
população rural.

28

Principais Pontos Fracos

 Falta de clarificação da fonte de financiamento do
Programa;
 Inexistência da carreira de sapador florestal;
 Demora e qualidade da formação;
 Baixo salário para a exigência física e responsabilidade do
trabalho;
 Existência de poucos formadores especializados nas
vertentes de silvicultura e incêndios florestais,
designadamente nas componentes práticas da formação
do sapador florestal;
 Elevada rotatividade dos elementos das eSF;
 Número elevado de equipamentos com o tempo de vida
útil ultrapassado (viaturas, equipamentos coletivos e
equipamento de proteção individual);
 Relutância no uso do equipamento de proteção individual
nas ações de silvicultura;
 Contratação de elementos pelas Câmaras Municipais face
à legislação dos contratos de trabalho em funções
públicas;
 Falta de formação dos novos elementos de equipas já
constituídas e de reciclagem periódica dos elementos mais
antigos.

Em 2015 foi realizada uma Avaliação do Programa dos Sapadores Florestais com o objetivo global de analisar aspetos de
relevância, eficiência e eficácia da atividade das eSF, de modo a identificar falhas conducentes à introdução de ajustamentos e
correções na regulamentação e que conduzam ao aumento do seu rendimento produtivo. Os resultados preliminares sobre o
funcionamento das eSF confirmam grande parte dos elementos constantes da análise SWOT.
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Principais Oportunidades

Principais Ameaças

 Elevado número de candidaturas à constituição de
eSF;
 Dificuldades de disponibilização atempada e regular dos
apoios à constituição, funcionamento, equipamento e
 Metas definidas e calendarizadas para a constituição
reequipamento das eSF;
de eSF e desenvolvimento do programa de
sapadores florestais, no âmbito dos instrumentos de  Dificuldade de implementação de procedimentos
planeamento setorial;
estabelecidos;
 Capacidade de iniciativa e adaptação a situações  Falta de rotinas na manutenção do equipamento, manual,
imprevistas dos elementos das equipas;
motomanual e outro coletivo;
 Grande dispersão pelo território nacional;
 Falta de formação/prática na atuação no Teatro de
Operações (passagem de comando e comunicações);
 Multiplicidade de entidades envolvidas num mesmo
programa e com objetivos comuns;
 Dificuldades na utilização de novas ferramentas/
/tecnologias;
 Desenvolvimento e implementação do SISF (interface
web), que possibilita uma gestão permanente de  Falta de acompanhamento técnico permanente das eSF
dados;
por parte das entidades patronais;
 Existência de métodos de avaliação do desempenho  Falta de iniciativa por parte das entidades patronais na
das eSF;
procura e estabelecimento de mercados de trabalho na
área da silvicultura preventiva;
 Possibilidade de existir um maior acompanhamento
das eSF por parte dos técnicos regionais, conduzindo  Crescente número de extinções dada a falta de
ao estabelecimento de rotinas de funcionamento;
sustentabilidade financeira das entidades patronais; e
 Processo de acreditação do ICNF como entidade  Falta de recursos humanos na gestão do Programa de
formadora;
Sapadores Florestais, face aos recursos humanos e
financeiros envolvidos.
 Estabelecimento de uma Diretiva Operacional de
Prevenção Estrutural.
Fonte: “Programa de Sapadores Florestais 1999-2009 – Análise de 11 anos de atividade”, AFN, abril de 2010.

No trabalho de campo efetuado pela Equipa de Avaliação, foi unânime a apreciação dos serviços dos sapadores
florestais como essenciais, como um “braço armado” do PNDFCI e como bastante interessante em termos de
conhecimento empírico (local/regional).
Embora seja um Programa dispendioso, diversos interlocutores consideraram que essas equipas devem ser
ressarcidas de um serviço e não financiadas como acontece atualmente ou, por oposição, trabalhar em regime de
exclusividade no âmbito do serviço público. Acrescem as questões associadas ao desempenho destas equipas, o
qual poderia ser melhorado se o trabalho fosse complementado com máquinas (p.ex., destroçadores) e se
recorressem mais frequentemente ao uso de fogo controlado, sendo necessário, neste caso, uma maior aposta na
formação profissional no âmbito desta tática de combate aos incêndios florestais.
De acordo com os resultados do processo de inquirição aos GTF, 62,8% das Câmaras Municipais contam com a
colaboração de eSF na concretização das ações de gestão previstas no PMDFCI. Aliás, em grande parte dos casos é o
GTF que articula diretamente com a(s) eSF relativamente à definição (73,6%), gestão (63,3%), monitorização
(65,6%) e avaliação (62,7%) do seu trabalho.

combate aos incêndios florestais (1.ª intervenção) e às subsequentes operações de rescaldo (67%), patrulhamento e
vigilância (63,7%) e silvicultura preventiva (54,9%). A prevenção e proteção contra agentes bióticos e abióticos e a
sensibilização do público em matéria de prevenção de incêndios, do uso do fogo e da limpeza das florestas, são
tarefas que as eSF desempenham com um grau de eficiência globalmente ‘bom’ (32,6% e 45,1%, respetivamente).
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O XVIII Governo Constitucional (2009-2011) estimou poder ter 500 equipas no final de 2012, antecipando em 8 anos
relativamente ao definido na Estratégia Nacional para as Florestas (Resolução do Conselho de Ministros n.º
114/2006, de 15 de setembro), que estabelecia como meta a existência de 500 eSF, em 2020. Todavia, os resultados
das entrevistas e reuniões de trabalho efetuadas vão no sentido da necessidade de redefinir esta meta,
concentrando a seleção de eSF para territórios onde sejam realmente necessárias e para entidades gestoras com
projetos que garantam a sua sustentabilidade a médio/longo prazo.
Em termos de dispositivo de vigilância (móvel e fixa) e deteção de cariz municipal, destaca-se o papel das Equipas de
Sapadores Florestais, dos elementos civis dos Postos de Vigia, dos elementos das unidades territoriais e dos GIPS da
GNR/SEPNA, podendo intervir as ECIN das CB, e ainda pessoas inseridas no Protocolo Trabalho Social pelas Florestas
e, por vezes, militares do Exército. A organização e a agilização das atividades de vigilância desenvolvidas pelas
diversas entidades cabe às CMDF e consta do PMDFCI. Os GTF consultados no processo de inquirição consideram os
sistemas de vigilância e deteção nos municípios globalmente “adequados” (55,4%) e “muito adequados” (26,4%), ao
nível da sua estruturação e articulação. Os dados sobre as atividades de vigilância desenvolvidas pela GNR/SEPNA
foram atrás analisadas e são referidas no preenchimento das Tabelas referentes ao grau de cumprimento das metas
dos diferentes Eixos do PNDFCI.
Para além da vigilância efetuada por recursos afetos a esta função existe também a designada deteção passiva,
efetuada por cidadãos. No Quadro seguinte é possível observar as fontes de alerta e respetiva representatividade e
constatar que os populares são a fonte de alerta com maior representatividade (quase 50%); que os alertas feitos
por outras fontes encontram maior representatividade nas regiões Norte e Centro; e que os alertas transmitidos

Norte

Centro

Sul

Quadro 27. Fontes de alerta, por distrito (2006-2012) - %*
Postos de
Distrito
112
117
Populares
Vigia
Viana do Castelo
4,4
15,9
10,4
41,1
Braga
0,5
23,4
6,8
63,6
Porto
1,4
19,8
3,0
55,1
Vila Real
4,8
24,2
18,7
31,2
Bragança
3,8
18,1
12,8
34,9
Aveiro
3,4
16,0
3,9
68,9
Viseu
1,5
11,6
9,5
56,5
Guarda
7,3
35,5
11,9
23,1
Coimbra
5,9
21,8
6,0
44,9
Castelo Branco
25,8
24,3
15,6
20,4
Santarém
21,7
20,6
5,5
43,5
Leiria
22,4
16,5
7,5
44,6
Lisboa
25,7
10,4
3,4
44,3
Setúbal
7,3
10,0
4,3
64,6
Évora
23,0
7,8
8,2
50,6
Beja
24,9
15,3
10,1
34,5
Portalegre
20,4
10,3
10,8
46,8
Faro
36,2
15,8
3,7
35,1
Total Geral
8,7
18,2
7,3
49,3

Outros (SF,
CB, etc.)
28,2
5,7
20,7
21,1
30,4
7,8
20,9
22,2
21,4
13,9
8,8
8,9
16,2
13,8
10,4
15,2
11,6
9,1
16,6

(*) Representatividade percentual face ao total de alertas. Assinaladas a cor as situações que se encontram acima
da média.

Fonte: ANPC.
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Se se fizer a análise por anos, é possível observar a variabilidade das fontes de alerta. No entanto, a partir de 2007
(inclusive), observa-se que a designação de “fonte de alerta desconhecido” deixou de existir; que o número de
alertas transmitidos pelos PV aumentou a partir de 2008; e que os alertas provenientes das eSF, das CB e outros,
teve um aumento substancial de 2006 para 2007, mas diminuiu progressivamente a partir desse período.
Gráfico 32. Fontes de alerta, por ano (2006-2012)
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
112

117

Postos de Vigia

2006

2007

2008

Popular

2009

Outros
(Sapadores,
CB´s, etc)
2010

2011

Desconhecido

Falsos alertas

2012

Fonte: ANPC.
Nesta análise é indissociável a apreciação do número de falsos alertas que, apesar de ter diminuído, continua a
representar uma percentagem importante do total de alertas (no final do primeiro período de implementação do
PNDFCI representou 14%). Os falsos alarmes assumem importância no SNDFCI, provocando um grande desgaste às
equipas que são mobilizadas para a 1ª Intervenção. Este tipo de situações ocorre com muita frequência em locais
com obras, em que o pó é confundido com fumo; no entanto, há casos em que são as pessoas a iludir as forças de
prevenção e de combate.
Neste âmbito, será de valorizar o desenvolvimento das medidas necessárias para evitar a alocação desnecessária de
recursos, nomeadamente, através de uma maior interligação entre as estruturas de deteção e as estruturas de
comando e organização operacional (CDOS).

 Objetivo estratégico – Reforço da capacidade de 1ª intervenção
A 1ª intervenção é, porventura, o passo do combate mais importante, na medida em que pode suprimir um

relação direta que existe entre a rapidez de intervenção e a duração do incêndio, sobretudo, em zonas com
condições de propagação de incêndios mais favoráveis.
Este objetivo é operacionalizado através da estruturação dos níveis Municipal e Distrital de 1ª intervenção,
destacando-se uma cada vez maior estabilidade na estruturação e definição de responsabilidades e
operacionalização dos mecanismos para uma 1ª intervenção eficaz, nos níveis Municipal e Distrital. Para este
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desiderato contribuem os instrumentos PMDFCI/PDDFCI e POM/POD; as CMDF, os SMPC e os CDOS; e os meios e
recursos empenhados.
As CMDF têm um papel importante, na medida em que os representantes das diversas entidades que integram o
dispositivo de DFCI têm a oportunidade para assegurar a mobilização, prontidão, empenhamento e a gestão dos
meios e recursos, tendo em vista garantir um elevado nível de eficácia. Na elaboração dos PMDFCI e POM integra-se
a atuação das diversas forças de empenhamento permanente na execução de missões de 1ª intervenção, de acordo
com os dados sistematizados no Quadro seguinte.
Quadro 28. Evolução do número de equipas com capacidade de 1ª intervenção (2006-2012)
Ano

BB

EIP

SF

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1000*
1.054
1.062
983
958
811
811

0
0
0
120
120
152
152

176
206
203
261
299
280
280

CNAF/
AGRIS 3.4
0
86
150
64
21
22
22

AFOC.

GIPS

FEB

ICNB

Exército

Total

54
29
29
51
57
57

12**
83
92
98
98
81
74

9**
28
28
44
44
44
44

0
62
37
37
37
37
37

0
20
20
20
20
0
0

1.197
1.593
1.621
1.656
1.648
1.484
1.477

Legenda: BB - Brigada de Bombeiros; EIP - Equipas de Intervenção Permanente; SF - Sapadores Florestais; CNAF – Corpo Nacional de
Agentes Florestais; AFOC – AFOCELCA; GIPS – Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro; FEB – Força Especial de Bombeiros.
* Inclui equipas helitransportadas de bombeiros voluntários; ** Inclui apenas equipas helitransportadas.
Valores referentes à Fase Charlie de cada DECIF.

Fonte: ANPC – DON’s e DECIF, novembro de 2014.

Como se pode constatar, após um aumento considerável do número de equipas com capacidade de 1ª intervenção
em 2007, fruto da implementação do PNDFCI, ocorreu uma relativa estabilização no período 2007-2010, para voltar
a diminuir a partir de 2011. A diminuição do número de equipas deu-se transversalmente, verificando-se um maior
peso ao nível das Brigadas de Bombeiros, também pela sua representatividade. No entanto, e neste contexto,
destaca-se a manutenção de equipas profissionais como os GIPS e os FEB (helitransportadas e terrestres).
Ainda neste contexto, salienta-se o facto de as Equipas de Sapadores do Exército para DFCI (SEDFCI) terem deixado
de intervir na 1ª intervenção a partir de 2011; e o papel da AFOCELCA (um Agrupamento Complementar de
Empresas privadas detentoras de cerca de 250 mil hectares de floresta), responsável pela 1ª intervenção nas áreas
que se encontram sob a sua jurisdição, através de meios aéreos, equipas helitransportadas e equipas terrestres.
Com um investimento anual de cerca de 2 milhões de euros, a AFOCELCA gere uma estrutura eficiente e flexível,
com o objetivo de reduzir os custos de proteção e minimizar os prejuízos que os incêndios florestais representam
para as empresas do Agrupamento.
De acordo com a DON-DECIF, a AFOCELCA (em articulação permanente com o CDOS respetivo), deve: assegurar a

zonas de sua propriedade e responsabilidade; apoiar o combate a incêndios florestais com os seus helicópteros
bombardeiros e equipas/brigadas de sapadores florestais, apoiar tecnicamente os Postos de Comando Operacional
(PCO), quando solicitado; e disponibilizar, sempre que a situação o justifique e dentro das suas possibilidades, um
Técnico para integrar o PFC
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ou os Centros de Coordenação Operacional Distritais (CCOD) dos distritos onde se localizem áreas que se
encontram sob a sua jurisdição.
Em geral, mantém-se a aposta no reforço da capacidade de 1ª intervenção do dispositivo operacional, que
compreende também meios aéreos [Helicópteros de Ataque Inicial (HEATI) e Aviões de Ataque Inicial (AVATI)] de
empenhamento permanente.
Quadro 29. Evolução de alguns indicadores operacionais e de eficácia dos meios aéreos na 1ª intervenção (2006-2012)
Indicadores

90%
96%
96%
94%
94%
93%
91%

Tempo entre o
alerta e o
despacho
0:02
0:02
0:02
0:05

Tempo entre o
despacho e a saída
do meio aéreo
0:05
0:07
0:06
0:08

95%
91%
94%
91%

0:02
0:02

0:06
0:08

Ano

N.º meios

N.º missões

Eficácia

Helis Ataque Inicial

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

34
34
35
35
35
-

2.239
3.918
4.717
6.228
6.774
6.056
4.256

Aviões Ataque Inicial

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

14
14
14
14

868
1.138
1.418
1.953

Meios

Não houve empenhamento deste meio
Não houve empenhamento deste meio

Nota: A informação disponibilizada pela ANPC não possibilitou preencher algumas células do quadro.

Fonte: ANPC.

A leitura do Quadro anterior permite salientar, relativamente aos meios aéreos empenhados na 1ª intervenção, o
acréscimo do número de saídas mas uma evolução negativa, embora pouco expressiva, da taxa de sucesso.
Relativamente aos dados sobre a rapidez da 1ª intervenção, não existe informação devidamente sistematizada, por
tipologia de equipa ou de meios. Os dados são globais e associados à ocorrência e à entidade que primeiro
intervém, em função da proximidade.

Ano Ocorrências S/ informação
Nº
%
Nº
2007
%
Nº
2008
%
Nº
2009
%
Nº
2010
%
Nº
2011
%
Nº
2012
%
Fonte: ANPC.
2006

3.332
15%
957
4,7%
626
4,2%
941
3,5%
908
3,9%
964
3,5%
401
1,8%

]0, 10 MIN.]

]10, 20 MIN.]

]20, 60 MIN.]

>=60 MIN.

Total

10.173
47%
8.980
44%
9.003
60,7%
12.708
47,9%
12.788
55,3%
14.070
51,6%
10.706
46,8%

6.233
29%
6.982
35%
4.114
27,7%
9.185
34,6%
7.352
31,8%
9.287
34,0%
8.695
38,0%

1.805
8%
3.070
15%
1.092
7,4%
3.419
12,9%
1.909
8,3%
2.780
10,2%
2.949
12,9%

199
0,9%
234
1,2%
0
0,0%
273
1,0%
152
0,7%
176
0,6%
137
0,6%

21.742
100,0%
20.223
100%
14.835
100%
26.526
100%
23.109
100,0%
27.277
100,0%
22.888
100%
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Um dos fatores positivos a assinalar é a diminuição dos registos sem informação, a partir de 2007, inclusive. Em
termos de tempos, o PNDFCI define como meta a realização da 1ª intervenção nos primeiros 20 minutos após a
ocorrência do incêndio. A análise dos tempos de chegada permite verificar que a percentagem de ocorrências em
que a 1ª intervenção foi realizada nos primeiros 20 minutos foi de 75%, em 2006; de 79%, em 2007; de 88%, em
2008; de 83%, em 2009; de 87%, em 2010; de 86%, em 2011; e de 85%, em 2012.
Quanto à eliminação dos tempos de chegada superiores a 60 minutos (outra meta do PNDFCI), os registos
apresentados respeitam, na sua maioria, a situações que se verificam sobretudo nas fases ALFA e ECHO, as quais
não dispõem de um dispositivo dedicado de resposta imediata, ainda que registem incêndios florestais.
No Quadro seguinte, indicam-se os tempos médios de resposta desde o alerta até ao despacho dos meios aéreos e
terrestres (em minutos). Estes valores representam os tempos do total de ocorrências, tal como os dados dos
tempos de ATI; um elemento positivo a destacar é a diminuição da duração total da ocorrência.
Quadro 31. Rapidez média da intervenção (2007-2012)
Un.: minutos
Tempos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Despacho de meios

2.00

2:00

2:39

2:14

1:78

2:34

Chegada ao TO

12.55

11:00

11:37

10:08

12:89

13:02

Duração total da ocorrência

220.00

180:00

80:00

96:00

46:88

49:89

Fonte: ANPC.

Apesar dos progressos observados, ainda não foram totalmente alcançadas estas metas do PNDFCI. No entanto,
estes tempos dependem de muitos fatores que não estão associados aos agentes intervenientes (p.ex.
simultaneidade de um grande número de ocorrências na mesma zona e fases de prontidão de meios) o que leva a
crer que o ATI está bem consolidado (triangulação meios terrestres com meios aéreos) e que está a ser utilizada a
eficiência possível.
Os GTF consultados no processo de inquirição consideram os meios de ataque inicial dos municípios como
“adequados” em 53,4% dos casos e como ‘muito adequados’ em 33,8% dos casos. Este resultado confirmou a
informação recolhida nas entrevistas e reuniões de trabalho, onde foi salientada, a evolução positiva da criação de
equipas profissionalizadas para combater incêndios nascentes, nomeadamente, as equipas helitransportadas.

 Objetivo estratégico – Reforço da capacidade do ataque ampliado
Este objetivo estratégico centra-se no aumento da capacidade de comando das operações, de coordenação das

ao nível Municipal, Distrital e Nacional.
Os resultados da análise efetuada vão no sentido de considerar que a estrutura operacional ao nível do combate
chegou a um patamar em que a margem de evolução é limitada em temos de dimensão e capacidade de
intervenção, nomeadamente porque os recursos assentam numa rede de voluntariado que não se encontra

Página 113

várias entidades envolvidas e da mobilização dos meios, quando as ocorrências exigem combate terrestre e aéreo

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
totalmente disponível para esta atividade e, portanto, nunca pode ser completamente estável pois,
frequentemente, conflitua com o modelo profissional.
Outro resultado vai no sentido de considerar a estrutura combatente vulnerável do ponto de vista operacional, na
cadeia de comando e na intervenção em incêndios florestais face às diferentes doutrinas, estruturas organizativas e
capacidades de resposta em presença. Em situações de ataque ampliado, estes constrangimentos tornam-se
evidentes porque a estrutura de comando tende a perder coesão e, consequentemente, capacidade para planear e
para concretizar as estratégias de combate mais eficazes. Neste sentido, a evolução gradual para um modelo de
combate diferente é desejável: combate com medidas táticas e tecnológicas em função do tipo e evolução do
incêndio, em detrimento de um combate demasiado musculado.
No que respeita à formação profissional dos elementos das forças de combate a incêndios florestais, a entidade
responsável por estruturar e ministrar ações de formação é a ENB, nomeadamente, no Centro de Formação
Especializado em Incêndios Florestais (CFEIF); desde 2010, os cursos podem decorrer nas Unidades Locais de
Formação (ULF) implementadas em 30 CB e que preenchem todos os requisitos do Referencial de instalação (p.ex.,
dispor de salas de formação e de terrenos florestais para simulação). A implementação das ULF, que resulta de
protocolos de cooperação entre a ENB e as CB, decorreu de uma política de descentralização formativa preconizada
pela ENB que visou aproximar a formação de acesso na carreira de bombeiro, bem como minimizar as deslocações
dos bombeiros, proporcionando-lhes horários mais compatíveis com as suas atividades profissionais, um fator
importante se se considerar que a maioria se dedica voluntariamente às missões de proteção e socorro.
Em termos de formação, o CFEIF dispõe de uma equipa interna constituída por Técnicos da ENB e, anualmente,
seleciona formadores com base em pré-requisitos exigentes para constituir a bolsa de formadores que possui 1.300
técnicos de formação nas diversas áreas, indicados de acordo com as necessidades e que passam por um processo
de recertificação de três em três anos. Este sistema permite que cada CB tenha um conjunto de formadores à sua
disposição; habitualmente os formadores deslocam-se dentro de cada um dos Distritos. Esta bolsa é reforçada
pontualmente com recurso a especialistas de outras entidades, tais como a ANPC, o ICNF, o Instituto de
Meteorologia (IM), a FEB e, com maior assiduidade, a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica
Industrial (ADAI) através do seu Centro de Estudos de Incêndios Florestais, com o qual existe um protocolo de
colaboração.
No final de 2014, o processo de implementação nacional de ULF não estava, ainda, concluído, sendo objetivo da
ENB instalar, preferencialmente, duas Unidades por distrito, com exceção de Lisboa e Porto. O processo de
instalação de uma ULF inicia-se com a demonstração de interesse por parte da CB, sendo que esse interesse é

módulos obrigatórios de acesso a bombeiro de 1ª de acordo com o Despacho que regula a Promoção da Carreira do
Bombeiro Voluntário; o mais recente é o Despacho n.º 4205-A/2014, de 20 de março.
Nos últimos anos, assistiu-se ao aumento do número de bombeiros voluntários a frequentar ações de formação
profissional, nas mais diversas áreas. O volume de ações de formação e de formandos teve um pico em 2007, depois
conheceu uma trajetória descendente até 2009 que foi invertida e cresceu até 2011, para voltar a descer em 2012.
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Não obstante, e de acordo com a informação recolhida, estes números voltaram a aumentar nos anos seguintes e
em 2014 (até 31 de outubro) tinham ocorrido 251 ações de formação que abrangeram 3.812 formandos.
Gráfico 33. Volume total de ações de formação e de formandos (2006-2012)
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Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, dezembro de 2014

A oferta formativa (cursos e módulos de formação) ao nível do combate aos incêndios florestais é abrangente mas
concentrou-se, no período 2006-2012, em cursos de formação em condução fora de estrada que teve como
objetivo aumentar a segurança e diminuir a sinistralidade com veículos de emergência (40% das ações e 18,5% dos
formandos) e em cursos de formação para Chefes de Equipa de Combate a Incêndios florestais (7,6% das ações de
formação e 10,1% dos formandos). O descritivo do volume e tipologia de formação encontra-se sistematizado no
Anexo 9.
Estas ações de formação envolvem, também, a qualificação dos quadros de Comando e Chefia que integram, ou se
preveja que venham a integrar, o dispositivo operacional. A ENB ministra formação de Chefes de Grupo de Combate
a Incêndios Florestais (CGCIF), destinada ao aperfeiçoamento técnico de quem poderá vir a liderar os bombeiros nas
suas possíveis estruturas modulares de organização: Grupo de Combate a Incêndios Florestais (GCIF), Grupo de
Reforço de Incêndios Florestais (GRIF) ou uma Companhia de Combate a Incêndios Florestais (CRIF). Esta formação é
preferencialmente reservada a elementos de comando, oficiais bombeiros e chefes e concebida para aprofundar
conceitos relacionados com a logística, mobilização e organização de meios no Teatro de Operações
O ano de 2011 foi marcante por dois motivos: (i) pela aposta no reconhecimento, validação e certificação de
29

competências de âmbito profissional – “RVCC Pro-Bombeiro” (da Iniciativa Novas Oportunidades ) sendo que, até
31 de dezembro de 2011, foram certificados 41 bombeiros; todavia, todos os Centros de Novas Oportunidades
(CNO), bem como a Iniciativa homónima, foram extintos em março de 2012, pelo que o processo de certificação de

permite centralizar toda a informação relativa às ações de formação e apresentar e registar diretamente as
necessidades de formação das CB.

29

Os Centros de Novas Oportunidades (CNO), bem como a Iniciativa homóloga foram extintos em março de 2012.
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A criação desta plataforma teve como objetivo permitir à ENB uma resposta mais célere e eficaz às necessidades de
formação. Os Comandantes fazem a inscrição das necessidades de formação na plataforma da ENB, as quais são
devidamente validadas pelos coordenadores distritais. Previamente a este sistema, eram aplicados inquéritos às CB
para fazer o levantamento das necessidades de formação e havia uma maior intervenção dos delegados distritais de
formação (representantes da ENB) neste processo.
De qualquer forma, grande parte dos interlocutores auscultados denunciou a falta de formação profissional
específica que os bombeiros possuem para fazer face aos incêndios florestais, e muitos bombeiros estiveram em TO
sem qualquer formação em combate a incêndios florestais. Com as necessidades cada vez mais exigentes, torna-se
fundamental a especialização/aperfeiçoamento técnico dos bombeiros, objetivo que não registou avanços
significativos no período de implementação do PNDFCI.
No entanto, nos últimos anos têm ocorrido evoluções qualitativas e qualitativas importantes ao nível da formação
profissional dos bombeiros, acompanhada pelo desenvolvimento da equipa técnica (formadores), bem como por
legislação regulamentadora da formação profissional que os bombeiros devem possuir para progredir na carreira
e/ou para aperfeiçoamento técnico (Despacho n.º 21722/2008, de 20 de agosto; Despacho n.º 713/2012, de 18 de
janeiro; e Despacho 4205-A/2014, de 20 de março).
A regulamentação mais recente da formação profissional destina-se a todos os bombeiros dos quadros de comando
em ativo nos corpos de bombeiros dependentes de associações humanitárias de bombeiros e, ainda, aos bombeiros
voluntários dos diversos quadros e carreiras dos corpos de bombeiros detidos por municípios (antes de 2012, o
Despacho não era aplicável aos Corpos de Bombeiros pertencentes aos municípios), ou seja, em termos de
obrigações legais, todos os bombeiros devem ter formação adequada ao desempenho no âmbito das intervenções
de combate e de socorro.
Neste sentido, a ENB apostou na generalização da modalidade de formação contínua a nível nacional e assegura a
qualidade e utilidade da formação profissional através da sua comissão científica que desenvolve, harmoniza e
valida os conteúdos técnicos da formação. As lacunas que persistem têm-se revelado de difícil resolução:


Treino e simulação, que devem ser realizados ao longo do período de Inverno. Estes dois formatos de
formação implicam uma maior disponibilidade dos operacionais e condições de realização. As CB estão
confrontadas com constrangimentos financeiros para a aquisição de equipamentos, ferramentas
manuais,… e com constrangimentos logísticos (p.ex., encontrar terrenos florestais para simulações e provas
de orientação e capacidade para organizar exercícios conjuntos).
Uniformização do perfil dos bombeiros em termos de condições físicas e atributos pessoais (nível etário,
nível de conhecimentos e de capacidade de aprendizagem). Relativamente à preparação física, há uma
consciência para essa necessidade, com formação nessa componente desde 2005 e há um manual de
preparação física para os bombeiros. No entanto, não há controlo sistemático da mesma e o nível de
desempenho dos bombeiros pode ficar aquém das expetativas. No caso dos bombeiros e outras forças
profissionais (EIP, FEB, EIP, ECIN, …), este controlo é feito pela ANPC.
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Relativamente às relações interpessoais e ao comportamento e atitude dos bombeiros, estas matérias são
tratadas com psicólogos e no âmbito dos Cursos de Chefe de Equipa (existe, pelos menos desde 2008, um
curso de formação com 25 horas em Liderança e Motivação humana), nos quais estiveram envolvidos cerca
de dois mil bombeiros no período 2006-2012; este curso tem vindo a ganhar importância nos últimos
anos.
Todavia, a componente pessoal é muito complicada gerir, sobretudo, em momentos de pressão psicológica
e física. Mesmo nos briefings, por vezes, não é possível chegar a uma versão/perceção dos
constrangimentos que ocorreram nos TO, mas está a ser feito um esforço para que esta componente seja
trabalhada, também nas salas de formação, bem como nos treinos e simulações.
Entre os desenvolvimentos recentes em termos de formação profissional, a Equipa de Avaliação, destaca os
seguintes:


Colaboração com a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI): cursos de
segurança e comportamento do fogo; o protocolo foi renovado em 2014. Estes cursos preveem transmitir
conhecimentos sobre o comportamento do fogo em cenários diferentes (declives, vento, tipo de
combustíveis, efeito chaminé, fogo de copas, …) e sobre a gestão operacional de um incêndio florestal,
recorrendo aos produtos do IPMA (interpretação da dados meteorológicos).



Colaboração com a Escola Superior Agrária de Coimbra: permuta de formação em alguns módulos, sendo
que a ENB, através do CFEIF concede formação em Sistemas de Informação Geográfica (SIG).



Colaboração com Centro de Operações e Técnicas Florestais (COTF): cursos de formação de formadores
com módulos sobre a utilização de motosserras e respetivas medidas de segurança.



A partir de 2012, a formação de Quadros de Comando implica conhecimentos em novas tecnologias (FWI,
Google Earth, cartas militares digitais, …), em práticas de orientação e de marcação de pontos e em
utilização de estações meteorológicas portáteis.

Relativamente aos objetivos ligados à eficácia do combate terrestre, a mesma pode sair reforçada quando é
favorecida a elaboração de instrumentos de planeamento claros e que valorizem processos dinâmicos de integração
dos recursos humanos e materiais que se encontram disponíveis aos níveis municipal, distrital e nacional para uma
melhor coordenação das várias entidades envolvidas; e uma mobilização mais organizada dos meios. Estes dois
elementos resultarão em ganhos de capacidade de comando das operações, sendo importante destacar a
importância dos exercícios conjuntos embora, aparentemente, não exista uma política para a sua execução regular.
De acordo com os interlocutores auscultados, os exercícios são realizados numa perspetiva de articulação de
agentes e não numa perspetiva técnica e tática (cenarização muito dispendiosa), este elemento somado com a

para o planeamento e execução, o que leva a um menor resultado na relação custo beneficio.
Desde a implementação do PNDFCI tem vindo a assistir-se a um refinamento dos instrumentos de planeamento e a
uma definição atempada dos dispositivos terrestres e aéreos nos três níveis: municipal, distrital e nacional, bem
como a uma importância acrescida ao nível da segurança individual na frente do combate.
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O planeamento municipal tem um carácter executivo e de programação operacional, devendo cumprir as
orientações e prioridades distritais e locais, numa lógica de contributo para a organização a nível nacional (n.º 4 do
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14
de janeiro).
Os PMDFCI e os POM contemplam as entidades envolvidas em cada ação e o inventário de viaturas e equipamentos
que podem apoiar no combate aos incêndios florestais, bem como as funções e responsabilidades do dispositivo
operacional, a cartografia e um conjunto de mapas de apoio à decisão (rede de vigilância e deteção de incêndios,
locais estratégicos de estacionamento, …).
O principal objetivo do PMDFCI é constituir uma ferramenta ao nível do concelho, que permita a implementação das
disposições presentes no PNFDCI, sendo um instrumento operacional do planeamento e programação de ações de
prevenção, apoio ao combate e reabilitação de áreas ardidas. Neste contexto, anualmente, o PMDFCI procede ao
levantamento dos meios disponíveis na área do Município e planeia as manobras logísticas mais adequadas.
Para evitar constrangimentos ao trabalhar com o nível Municipal, a ANPC realizou reuniões preparatórias com todos
os Presidentes de Câmara, em que também estiveram presentes representantes do ICNF, da GNR e o do CDOS, no
sentido de alertar para as necessidades em termos de planeamento, de rever situações que possam ter constituído
constrangimentos na operacionalização dos PMDFCI em anos anteriores e de assegurar as boas condições de apoio
ao combate (p.ex., pontos de água para apoiar os meios aéreos).
Do lado das Câmaras Municipais foi evidenciado o financiamento como um claro constrangimento para a
concretização das ações previstas nos PMDFCI, segundo 90,5% dos GTF que responderam ao Inquérito.
No que se refere à participação das várias entidades nas estruturas municipais e distritais de DFCI, tem havido um
aprofundamento do seu envolvimento.
No âmbito do combate terrestre salienta-se o papel assumido pelo Grupo de Análise e Uso do Fogo (GAUF). A este
Grupo compete apoiar a decisão dos comandos operacionais e da ANPC, colaborar na análise, gestão e coordenação
de meios e, sempre que possível, usar o fogo como “ferramenta de supressão”. O GAUF é um recurso de elite
constituído por 6 equipas a nível nacional altamente especializadas, que tem desenvolvido a sua atividade sob duas
perspetivas: fogo controlado (6 a 8 meses do ano); e fogo de supressão no apoio ao combate (3 a 4 meses do ano).
Por definição, as equipas GAUF são constituídas por 3 elementos (1 da AFN + 1 da GIFF + 1 da FEB). Em 2012
atuaram 6 equipas GAUF no território nacional.
Todavia, após 2009, o GAUF foi extinto enquanto instrumento ligado à estrutura técnica da Autoridade Florestal

Em termos operacionais, a Equipa de Avaliação refere o emprego e articulação dos meios imediatos de reforço
rápido (GRR) dos vários Distritos, previstos no dispositivo de forças tendo as DON-DECIF de 2011 e 2012 adotado
uma designação ligeiramente diferente dos anos anteriores: Grupo de Reforço para Incêndios Florestais (GRIF).
Estes grupos reúnem meios de CB de um ou mais distritos, de acordo com a gravidade do incêndio e intervêm à
ordem do CNOS, com o objetivo de reforçarem de forma rápida e especializada os TO.
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Para além dos GRIF, existem Grupos Logísticos de Reforço (GLOR) que incluem veículos tanque de grande
capacidade e as respetivas equipas, bem como Companhias de Reforço a Incêndios Florestais (CRIF), que resultam
do agrupamento de 3 (três) GRIF e respetivo apoio logístico (p.ex., Veículo para Operações Específicas - VOPE).
Mais recentemente (desde 2013 – NOP 2301) ocorreu a constituição dos Grupos de Reforço de Ataque Ampliado
(GRUATA) cujo conceito assenta no reforço estruturado de meios humanos e materiais, para os TO em incêndios
florestais que ultrapassem as capacidades das forças disponíveis no local (Município e/ou Distrito). Para a
constituição destes Grupos, a ANPC contratualiza os meios humanos e materiais com as entidades detentoras dos
Corpos de Bombeiros (previsto na Lei n.º 32/2007, de 13 de agosto, que estabelece o regime jurídico das
Associações Humanitárias de Bombeiros).
A constituição destes Grupos dá-se na sequência do reconhecimento da dificuldade em controlar os grandes
incêndios dada a sua complexidade. Assim, a estratégia da ANPC passou por constituir um dispositivo permanente
para uma intervenção estruturada e profissional em caso de necessidade de ataque ampliado a incêndios florestais.
Para a constituição dos GRUATA são recrutadas as capacidades e competências que o Comandante Nacional
considera adequadas para garantir intervenções de alto nível (conjunto de princípios fundamentais baseado nas
áreas da formação dos elementos, das caraterísticas dos equipamentos e da autonomia e capacidade de reação).
O reforço nacional, para além de 4 CRIF constituídas por meios dos CB, à ordem do CNOS, pode contar com a
constituição de até 10 GRUATA, resultantes de um processo de seleção e contratualização com uma ou várias
entidades detentoras de CB, e também com o acionamento de meios de outras organizações, públicas ou privadas,
para combate, apoio ao combate, apoio logístico ou na consolidação da extinção e vigilância ativa pós-rescaldo.
Esta iniciativa foi considerada como tendo um contributo inestimável para o sistema, sobretudo, para o combate a
grandes incêndios florestais, primeiro pela sua capacidade de combate e depois pelos ensinamentos que pode
transmitir aos elementos que o constituem e aos elementos presentes nos diversos TO. No entanto, a Equipa de
Avaliação tomou contacto apenas com dados qualitativos relativos a 2013 e 2014, anos que ultrapassam o período
de análise de implementação do PNDFCI (2006-2012).
No que se refere ao reforço da eficácia do combate aéreo, o DECIF compreende helicópteros e aviões de ataque
ampliado (HEATA e AVATA, respetivamente) e helicópteros de avaliação e reconhecimento (HEAR) distribuídos pelas
Bases de Apoio Logístico (BAL) e pelos Centros de Meios Aéreos (CMA). Estes meios encontram-se em
empenhamento permanente na execução das missões de combate a incêndios florestais em todas as Fases.
No Quadro da página seguinte é possível observar a estabilidade do tempo entre o despacho e a saída dos

mobilização de meios aéreos de ataque ampliado, passando de 25 minutos em 2007 para 11 minutos, em 2011,
para 15 minutos, em 2012.
Os meios aéreos têm vindo a manter-se mais ou menos estáveis, variando apenas o tipo de contratação para a sua
utilização. Os contratos plurianuais permitem uma maior eficiência na utilização dos recursos pois possibilitam uma
melhor gestão dos limites impostos por esses mesmos contratos. Os meios aéreos constituem uma das vertentes do
combate mais dispendiosa e não foi, ainda, criado um sistema de gestão estratégico deste tipo de combate que
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viabilize análises da eficiência ou de custo-benefício, nem um sistema de controlo da eficácia das descargas aéreas
por tipologia de incêndios. Não obstante, de acordo com os interlocutores auscultados, existe um bom uso dos
meios aéreos bem como dos produtos que são utilizados nas descargas.
Quadro 32. Evolução de alguns indicadores operacionais e de eficácia dos meios aéreos de ataque ampliado (2006-2012)
Indicadores
Meios

Helis Ataque Ampliado

Aviões Ataque Ampliado

Ano

N.º meios

N.º missões

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

5
5
5
6
6
2
2
2
2
3
2

178
428
405
395
361
48
51
105
131
96
188

Tempo entre
despacho e saída
do meio
0:17
0:19
0:20
0:18
0:17
0:25
0:24
0:25
0:23
0:11
0:15

Fonte: ANPC.

O “Manual Operacional - Emprego dos Meios Aéreos em Operações de Proteção Civil” (ANPC, abril de 2009) refere
a versatilidade dos helicópteros que tanto podem combater o incêndio mediante a projeção de água, como
mediante a utilização de espumíferos e retardantes. De entre o conjunto de agentes extintores utilizados no
combate a incêndios florestais, distingue-se a água pela disponibilidade e baixo custo sendo que, para melhorar a
sua eficácia, utiliza-se este tipo de aditivos.

 Objetivo estratégico - Melhoria da eficácia do rescaldo e vigilância pós-rescaldo
As operações de rescaldo e vigilância ativa pós-rescaldo são da responsabilidade e coordenação do COS e
asseguradas pelos Bombeiros e também pelas eSF, quando não chamados para atender a outras ocorrências. O
rescaldo tem sido uma das grandes preocupações do PNDFCI porque é uma competência que não se encontra
atribuída a uma força específica: o rescaldo é uma responsabilidade geral dos combatentes, em primeira instância
dos bombeiros e obviamente também das eSF que, quando existem na região, ajudam nesta tarefa pela sua vocação
e especialização. Esta é uma questão que ganha contornos graves nos grandes incêndios, onde a vigilância tem de

TO.
A correta e eficaz execução do rescaldo é importante, na medida em que os reacendimentos, em 2012, estiveram na
origem de 8% dos incêndios florestais. Na DON-DECIF, o rescaldo está definido como a ação descontínua e
obrigatória em qualquer incêndio em espaço florestal, que visa eliminar toda a combustão viva e isolar o material
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ainda em combustão lenta. Nessa operação, está definida a utilização prioritária de ferramentas manuais, tratores
agrícolas e/ou máquinas de rasto para garantir que que o incêndio não reativa.
Não obstante a eventual participação de Sapadores Florestais nas operações de rescaldo, esta atividade está
principalmente atribuída aos bombeiros, podendo ainda contar com a intervenção de militares das Forças Armadas,
cujo apoio à prevenção e combate aos fogos florestais acontece desde 1975. O pedido de meios militares para
ações de consolidação da extinção e vigilância ativa pós-incêndio é feito pelo CODIS ao CNOS que articula o pedido
com o COC/EMGFA e, no âmbito do Plano Lira, através do Oficial de Ligação das Forças Armadas no CNOS.
Plano Lira
No âmbito deste Plano, o Exército colabora empregando Unidades nas respetivas áreas de responsabilidade de
apoio, colaborando em operações de rescaldo, em ações de consolidação e vigilância ativa após rescaldo do
perímetro dos incêndios, de deteção de eventuais reacendimentos, e supressão dos mesmos, e ainda de controlo de
acesso de civis às áreas queimadas e no apoio logístico a essas mesmas operações e a ações de combate com o
recurso a diferentes tipos de viaturas de que se relevam as suas plataformas (alimentação, transporte, apoio de
emergência incluindo evacuação terrestre de sinistrados, abastecimento de água às unidades empenhadas ou às
populações carenciadas, disponibilização de infraestruturas e apoio em material diverso). Acresce ainda, o emprego
de meios da Engenharia Militar (p.ex., tratores de lagartas) em operações de rescaldo ou de combate indireto a
incêndios e defesa de aglomerados populacionais e na reabilitação de infraestruturas danificadas pelos incêndios.
No apoio ao Plano Lira, o Exército tem mobilizadas dezenas de unidades militares, com um total de mais de 1.000
militares, distribuídas geograficamente pelo território, com graus de prontidão em função do nível de alerta
estabelecido. Para efeitos de planeamento, coordenação e apoio técnico no âmbito destas missões, o Exército
assegura a representação das Forças Armadas através de oficiais de ligação do EMGFA nos Centros de Coordenação
Operacional Distrital (CCOD) de Proteção Civil, fazendo-se ainda representar nas CMDF quando solicitado. No apoio
à prevenção e combate aos fogos florestais, o Exército mantém, desde 2007, oito pilotos da Unidade de Aviação
Ligeira do Exército, no MAI.

A apreciação da implementação do Plano Lira vai no sentido de considerar a utilidade das ações levadas a cabo
pelos elementos do Exército, sendo de destacar a participação de Equipas de Ligação a cargo das Unidades que
estruturam e organizam os pelotões. Estas equipas, enviadas em simultâneo com os pelotões, asseguram a ligação
entre as forças militares e o PCO, da ANPC.
A participação em ações de vigilância pode ser assegurada através de protocolos de colaboração com as Câmaras
Municipais (p.ex., vigilância da Serra de Sintra) sendo que, neste caso, a CM suportou parte significativa dos custos.
Relativamente ao envolvimento do Exército no SNDFCI, a perceção recolhida no trabalho de campo efetuado pela
Equipa de Avaliação é que a relação entre a administração florestal e o Exército é demasiado onerosa (seria
interessante conhecer qual o custo da participação do Exército no SNDFCI) e os seus elementos não estão
vocacionados nem têm formação para executar as ações no âmbito da defesa da floresta contra incêndios,

No contexto do Plano Lira, em 2012 foi integrada no DECIF a Brigada de Reação Rápida (BrigRR) no combate aos
incêndios florestais (Plano Braseiro, que define a forma de articulação com o DECIF). A participação da BrigRR no
combate aos incêndios florestais decorre da legislação enquadrante das Forças Armadas e da Proteção Civil. Esta
legislação identifica, entre as missões das Forças Armadas, a colaboração em missões de proteção civil e em tarefas
relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações; neste

Página 121

nomeadamente, o rescaldo.

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
caso, no papel das Forças Armadas estão incluídas as ações de prevenção, auxílio no combate e rescaldo em
incêndio.
Ou seja, a BrigRR disponibiliza em permanência um efetivo para operações de rescaldo e de vigilância ativa pósrescaldo. Os pelotões aprontados para o DECIF são autossustentáveis por um período mínimo de 48 horas, estão
dotados de meios de comunicação que permitem a ligação permanente e equipados com material para combater o
fogo na fase de rescaldo (abafadores, motobombas, motosserras, lanternas, pás, enxadas, picaretas e ancinho)s.
Além do apoio em ações de rescaldo, a BrigRR tem capacidade para colaborar com a ANPC através do fornecimento
de apoio logístico. Este pode incluir apoio de alimentação, o abastecimento de água, apoio de transporte, apoio
sanitário de emergência, apoio em material diverso (material de aquartelamento, tendas de campanha, geradores e
depósitos de águia, entre outros), disponibilização de infraestruturas para apoio a unidades terrestres ou aéreas de
combate aos fogos, e abastecimento de água às aeronaves no Aeródromo Militar de Tancos (na UALE) e no
Aeródromo Militar de São Jacinto (no RI 10).
Em termos de preparação para estas tarefas específicas o Exército desenvolve assiduamente palestras, ações de
formação e treino operacional subordinadas aos temas dos incêndios florestais (legislação, fatores e
comportamento do fogo, materiais e operações de combate a incêndios, normas de segurança, …), incluindo noções
de socorrismo (exame da vítima, suporte básico de vida, queimaduras, hemorragias e intoxicações, lesões e
traumatismos). Estas iniciativas, que têm como principal objetivo habilitar os formandos com conhecimentos
teóricos e práticos que lhes permitam atuar perante um incêndio florestal, no âmbito do rescaldo e vigilância ativa
com recurso à utilização de ferramentas manuais, contam usualmente com a colaboração da ANPC para ministrar
alguns dos módulos da formação (p.ex., FEB). A formação também tem o objetivo de dar a conhecer aos militares os
procedimentos que devem ser tomados em caso de apoio num cenário de fogo, assim como a forma de manusear
os materiais e equipamentos atribuídos, destacando sempre a maior atenção que deve ser dada à segurança, para
que as tarefas sejam bem sucedidas
Ainda no contexto da informação sobre como executar com sucesso as operações de rescaldo, em 2012, a
Autoridade Florestal Nacional disponibilizou um Manual de Procedimentos para vigilância, primeira intervenção,
apoio ao combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio destinado aos Sapadores Florestais, onde se encontram
definidos os procedimentos de intervenção para as operações de rescaldo, tendo como objetivo contribuir para
reforçar a sua importância no esforço do rescaldo e vigilância pós-incêndio quando solicitado pelo CDOS.
30

Em abril de 2013 foi disponibilizado um Manual que reúne informação sobre a operação de rescaldo, incluindo a
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30

Manual Operacional do Rescaldo – Construção segura de faixas de contenção, abril de 2013, Emanuel de Oliveira Coordenador do Gabinete Técnico Florestal do Município de Vila Nova de Cerveira.
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 Objetivo estratégico – Melhoria das comunicações
Os sistemas de comunicação utilizados no âmbito do SNDFCI têm vindo a ser alvo de atualizações e de um
refinamento na estratégia da sua utilização, com o objetivo de responder de forma mais eficaz e imediata às
situações de alerta e de socorro.
O sistema de comunicação encontra-se num Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal
(SIRESP) que configura a Rede Nacional de Emergência e Segurança. Este sistema permite as comunicações diretas e
imediatas entre as forças de segurança e da proteção civil na sua atuação diária ou em cenários de emergência
(criação e formalização de indicativos específicos de cada uma das entidades).
Nos anos iniciais da implementação do PNDFCI foram registados diversos problemas com o sistema de comunicação
que, entretanto, foram sendo solucionados. Entre os problemas, salienta-se a deficiente cobertura da rede de
comunicações e as falhas técnicas, com dificuldades de comunicação entre as várias equipas existentes nos TO e
entre as equipas de vigilância móvel e fixa e os bombeiros. Estes problemas causavam graves ineficiências no
circuito da organização global do planeamento da resposta/ativação e na estratégia de atuação dos meios de
combate.
A falha nas comunicações entre o TO e o CNOS foi identificada no âmbito do Estudo realizado pela UTAD Avaliação
do Desempenho do Ataque Ampliado a Incêndios Florestais entre julho e setembro de 2007, janeiro de 2008, e
considerada um fator crítico para a correta avaliação da evolução do incêndio.
Figura 23. Rede SIRESP

Fonte: http://siresp.com/.

A crescente disponibilização do sistema SIRESP em todo o território nacional, com a progressiva integração de todas

de ataque ao incêndio, constitui um fator significativo na eficiência do combate a incêndios. A implementação deste
sistema de comunicações, com cobertura a nível nacional, permite uma efetiva coordenação de todos os meios e
atenua as perdas de eficácia na resposta às ocorrências e na articulação da mobilização dos diferentes meios, a nível
municipal, distrital e nacional, não constituindo hoje um constrangimento no desenvolvimento das ações de
vigilância, combate e rescaldo dos incêndios florestais.
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Nos anos de 2011 e 2012 assinalou-se a melhoria em termos de ambientação dos operacionais a esse sistema, bem
como o desenvolvimento, em parceria com o Governo Civil de Lisboa, a Associação Mais Cidadania e uma empresa
tecnológica, de um sistema de comando e controlo para apoio à decisão operacional que integra um Sistema de
Informação Geográfica [SIG-SIRESP (GNR)].
Figura 24. SIG-SIRESP
Conceito Common Operational Picture - coloca toda a informação operacional relevante, de um determinado nível e num
determinado contexto, numa única imagem, sendo possível, para cada escalão de comando ou para cada área funcional, a
localização das suas unidades (incluindo informação especifica e o respetivo estado ou situação), bem como visualizar de forma
seletiva, infraestruturas críticas, infraestruturas de suporte, estradas, pontos importantes e edifícios, entre outros.

Fonte: http://www.gnr.pt/ (imagem extraída em 8 de setembro de 2014).

Este sistema utiliza a rede TETRA do SIRESP e integra informação de contexto, geolocalização de pontos importantes
e georreferenciação de patrulhas no terreno, através de terminais de rádio facilitando à cadeia de comando uma
imediata compreensão situacional e dando suporte às ações colaborativas e às tomadas de decisão por parte das
diversas unidades e comandos da GNR.
Apenas 15 Distritos utilizam esta funcionalidade pois as salas de operação dos restantes não contemplam SIGSIRESP; no entanto, o sistema está suportado numa arquitetura escalável, permitindo a interoperabilidade e a
partilha de informação entre as salas de situação de operações dos Comandos da GNR e outras entidades a integrar

No âmbito das comunicações ao nível estratégico, destaca-se também o Sistema de Apoio à Decisão Operacional
(SADO). Na prática, é uma nova plataforma tecnológica que evoluiu do sistema de proteção civil digital (PCD) e que
tem como principal objetivo assegurar uma maior e melhor integração da informação para permitir um aumento da
rapidez, eficiência e capacidade de intervenção da ANPC. O sistema, para além de estar ligado a praticamente todos
os Corpos de Bombeiros, tem também integração com a infraestrutura de comunicações de dados da Rede Nacional

Página 124

no futuro.

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
de Segurança Interna (RNSI), permitindo a troca de informações com outros agentes de proteção civil, como o a
Polícia de Segurança Pública (PSP) e a GNR, ou com os centros de atendimento do 112.
Para se ter uma ideia da funcionalidade deste sistema, há uma aplicação de registo de ocorrências ligado ao SADO
que regista cerca de 1 milhão de ocorrências por ano (p.ex., transportes de doentes) e a central tem oportunidade
de permanecer ligada em permanência às ocorrências registadas e que podem implicar o despacho de meios, o
socorro a vítimas e ter acesso a informação relevante para realizar o acompanhamento das ocorrências,
melhorando o planeamento, agilizando o comando e as tomadas de decisão.
Este projeto representou um investimento total de cerca de 1.150 mil euros, tendo sido apoiado no âmbito do Eixo
Prioritário Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos, do Programa Operacional para a
Valorização do Território (POVT 2007-2013).

 Objetivo estratégico – Melhoria dos meios de planeamento, previsão e apoio à decisão
Os meios de planeamento, previsão e apoio à decisão são a chave da eficácia da prevenção e do combate aos
incêndios florestais, pelo que importa ter os mesmos devidamente atualizados, quer em termos de informação base
à sua elaboração, quer em termos de definição de hierarquias e de circuitos de informação.
Uma das grandes evoluções do SNDFCI consiste na mudança de paradigma: inicialmente as entidades tinham um
modo de atuar pouco proativo e muito reativo e esse cenário sofreu uma inversão. Outro fator que contribuiu
muito para aumentar a capacidade de resposta reside na elaboração de uma Diretiva Operacional Nacional com um
dispositivo especial para os incêndios florestais (DON-DECIF) que contém toda a informação exposta de forma clara
e precisa de como as diversas forças podem organizar-se e articular-se no terreno.
Nos últimos anos, o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) contou com o desenvolvimento
e consolidação de sistemas de apoio à decisão, essenciais para uma correta condução das operações e o seu
respetivo sucesso, destacando-se o desenvolvimento e a consolidação operacional de modelos de previsão
meteorológica (cf. caixa seguinte) e de risco de incêndio de curto e médio prazo de utilização nacional, distrital e
local. Neste domínio, destaca-se os progressos na elaboração de cartografia de perigosidade/risco a nível nacional e
municipal, que constitui um instrumento fundamental de planeamento, permitindo identificar as zonas
estruturalmente mais vulneráveis e, assim planear as ações de prevenção e vigilância.
IPMA

Esta colaboração traduz-se na criação e divulgação de informação importante de entre a qual a Equipa de Avaliação
salienta os seguintes elementos:
 Valores dos índices calculados: quadro com a informação dos parâmetros meteorológicos observados às 12 UTC (13
horas locais, durante a época de Verão) na rede de estações do IPMA (em Portugal Continental) e respetivos índices
do sistema canadiano FWI (Fire Weather Index), calculados com base nessas observações.
 Mapa do FWI e respetiva tendência: carta de Portugal continental com a informação dos valores do FWI observado
nas estações da rede de estações do IPMA e respetiva espacialização, bem como mapas com a evolução esperada do
Índice FWI (baseada no modelo de previsão ALADIN).
 Mapa das classes de risco de incêndio ao nível nacional, distrital e municipal e respetiva tendência: mapeamento da
informação integrada do risco conjuntural do ICNF com o Índice FWI e previsões baseadas no modelo ALADIN.
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 Gráficos de evolução temporal dos índices para as estações das capitais de distrito, com a evolução temporal (8 dias)
dos diferentes sub-índices e Índice FWI do sistema canadiano.
 Carta de Portugal continental com o Índice ICRIF (Índice Combinado de Risco de Incêndio Florestal) e respetiva
tendência: mapeamento e previsões baseadas no modelo ALADIN dos valores resultantes da integração da
informação da secura do coberto vegetal proveniente de deteção remota (usando os satélites NOAA) com os
diferentes tipos de solo existentes e ainda do Índice FWI.
 Mapa com identificação de incêndios ativos em Portugal: mapa de áreas com prováveis focos de incêndios de alguma
dimensão (na hora de passagem do satélite) e respetivo grau de confiança, elaborado em colaboração com a Agência
alemã DLR, recorrendo a imagens do sistema MODIS, a bordo dos satélites TERRA e AQUA da NASA.

Outros progressos importantes ocorreram através da incorporação de elementos sobre a previsão do
comportamento do fogo, bem como o tratamento e uso da informação disponível relativa a mapas atualizados com
as estradas, caminhos e pontos de água.
Paralelamente, ocorre o levantamento anual dos meios disponíveis para combater os incêndios florestais, bem
como a definição de uma estratégia de articulação das várias equipas intervenientes no combate (duas vertentes
fundamentais, refletidas no Planos Municipais e Distritais de DFCI e nos Planos Operacionais Municipais e Distritais –
PMDFCI e PDDFCI; POM e POD).
Em suma, e entre este conjunto de instrumentos de análise, pode concluir-se por um conhecimento mais
aprofundado das vulnerabilidades do território.
Quanto ao Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), fundamental para a monitorização e
avaliação do PNDFCI, teve um salto qualitativo substancial desde a sua implementação e a informação disponível é
de um franco progresso face ao pré-existente. Este sistema de informação está concretizado numa plataforma na
dependência do ICNF e encontra-se organizado em vários módulos que integram a gestão da informação associada
às estatísticas dos incêndios florestais.
Este sistema de informação, após 2012, evoluiu com a integração de dois novos módulos e para um maior nível de
interatividade com outras entidades, permitindo a integração de dados sobre duas vertentes importantes da DFCI:
execução da rede de DFCI e ações de sensibilização, sendo este tipo de informação carregada pelos GTF. O ICNF,
para além do desenvolvimento da aplicação, tem atualmente em curso o processo de recuperação de dados
anteriores a 2014 (planeamento e execução).
A informação que respeita à execução dos PMDFCI não se encontra sistematizada, embora tenha sido desenvolvida
uma plataforma que permite carregar as peças escritas dos PMDFCI (iPlan). Tem havido alguma monitorização das
atividades desenvolvidas no âmbito dos municípios, através da figura do CPE, que atua a nível distrital, mas a

Outra área de evolução tem sido o refinamento dos dados cartográficos como instrumento de planeamento e de
monitorização das áreas ardidas. A cartografia permite identificar de forma rigorosa o tipo de ocupação do solo,
cruzar com uma série de fatores como a meteorologia e posicionar com exatidão as infraestruturas associadas à
prevenção e ao combate aos incêndios florestais. A informação constante do SGIF não é totalmente coincidente
com a informação cartográfica (no SGIF o registo dos incêndios é confinado ao Concelho do seu ponto de início) e
tem vindo a ser feito um esforço no sentido de a aperfeiçoar, nomeadamente, para aumentar o detalhe no
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descritivo do tipo de área ardida; por vezes, o levantamento no terreno pode não corresponder totalmente à
imagem da cartografia por satélite, pelo que se faz um investimento para diminuir esse diferencial.
Em termos de manuseamento, de acordo com o SEPNA, como há operadores diferentes que utilizam o SGIF tem
havido algumas dificuldades em manusear aprofundadamente o Sistema; no entanto, os obstáculos têm sido
ultrapassados com a funcionalidade que permite enviar mensagens de erro ao gestor do sistema.
O ICNF e a ANPC têm dedicado um grande esforço na elaboração de mapas com uma desagregação regional
elevada, e com base na integração de informação meteorológica, bem como do histórico de ocorrências e de
incêndios florestais. Ao nível de cada concelho e distrito, e integrados nos instrumentos de planeamento PMDFCI e
POM, encontram-se disponíveis mapas que asseguram:


apoio à estratégia de prevenção estrutural, contendo dados sobre faixas e mosaicos de parcelas de gestão
de combustível planeadas e regime florestal, entre outros;



apoio à estratégia de vigilância e deteção, contendo os locais estratégicos de estacionamento (LEE) das
equipas com capacidade de vigilância, deteção e 1ª intervenção;



apoio à estratégia de combate, contendo dados sobre as infraestruturas de apoio ao combate, incluindo a
rede viária florestal operacional, rede de pontos de água operacional, locais para postos de comando
operacional, meios complementares de apoio ao combate (p.ex., maquinaria pesada, com os respetivos
responsáveis e contatos) e a logística associada a estas operações.

No âmbito do combate, e tendo em conta a necessidade de uma tomada de decisões célere e eficaz, a Equipa de
Avaliação assinala a dificuldade que persiste relativa à obtenção informação em tempo real, sobretudo, no decorrer
das ações de ataque ampliado quer em termos de desenvolvimento do incêndio, quer em termos de
posicionamento preciso dos meios que se encontram no TO.
A melhoria dos meios de planeamento, previsão e apoio à decisão tem ainda margem de progressão, ao
acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias, sendo de destacar a importância da implementação de um
sistema de apoio cartográfico no planeamento das operações de combate e de um sistema que permita a captação
e fornecimento de imagens aéreas sobre os incêndios em tempo real, com importância acrescida no caso de
grandes incêndios florestais. O acesso a este tipo de informação facilita a análise do comportamento do fogo, bem
como as tomadas de decisão terreno.
Além destas aplicações, a nível nacional têm sido realizados inúmeros estudos de investigação, dos quais a Equipa
de Avaliação destaca o Projeto FIRE-ENGINE: Design Flexível de Sistemas de Gestão de Incêndios Florestais, um
projeto de investigação que surge enquadrado no Programa MIT Portugal e está a ser desenvolvido em colaboração

Douro (UTAD) e o Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade Técnica de Lisboa. Este projeto pretende
criar métodos de apoio a decisões de políticas públicas e estratégias de operações, no sistema de gestão de
incêndios florestais e melhorar a tecnologia associada às tomadas de decisão no sistema de gestão da prevenção e
do combate.
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O Projeto inclui a elaboração de modelos de propagação dos fogos, os quais permitem prognosticar o avanço
perimetral do fogo, tendo em conta a sua velocidade, a intensidade da frente e o consumo de combustível, um
modelo de simulação e um estudo estatístico dedicados aos dispositivos de combate. Estas duas componentes do
Projeto permitem, nomeadamente, avaliar o impacto dos falsos alertas e dos reacendimentos no desempenho do
dispositivo de combate, mostrando as pressões a que está sujeito o DECIF.

 Objetivo estratégico – Melhoria das infraestruturas e logística de suporte à DFCI
O apoio logístico em situação de incêndio florestal vai evoluindo de acordo com a gravidade da situação. A definição
do apoio logístico está devidamente definida nas DON-DECIF:


A CB da área onde decorre um incêndio providenciará, até à fase em que operarem apenas meios
terrestres dos bombeiros do município ou de municípios adjacentes, o apoio logístico indispensável à
sustentação das operações de combate (alimentação do pessoal, reabastecimento dos meios em água e
combustível, …);



Logo que um incêndio evolua, o COS deve desencadear o processo de envolvimento do SMPC, que
diferenciará o apoio logístico às forças de socorro e às entidades técnicas que colaboram com o COS na
articulação do dispositivo.



Se o incêndio continuar a progredir, levará à ativação da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) e
através desta à solicitação de apoio logístico à escala distrital. Neste contexto, poderá ser pedido pelo
escalão Distrital ao CNOS o reforço do apoio logístico e a consequente mobilização dos meios nacionais.



Outras entidades que poderão intervir: por solicitação do CNOS, as FA disponibilizam os meios logísticos
complementares, conforme a sua disponibilidade; e a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) pode apoiar as
forças de combate no TO, na confeção e distribuição de alimentação.

O COS, para além de outras atribuições, é o elemento tecnicamente qualificado e dotado de autoridade para dirigir
e regular aspetos logísticos de interesse imediato para as operações.
Em termos logísticos, o ataque ampliado, desde 2011, é apoiado pela Equipa de Posto de Comando Operacional
(EPCO). Esta equipa, que é responsável pela gestão das operações (Oficial de Logística, Oficial de Operações e Oficial
de Planeamento), tem a capacidade de aumentar de acordo com a gravidade do incêndio. A DON-DECIF refere a
importância de garantir uma EPCO, em cada distrito, e oito EPCO, de âmbito nacional, com capacidade para prover
todas as células previstas no sistema de gestão das operações.
Apesar do empenho das entidades do SNDFCI, e do que se encontra expresso nas várias Diretivas Operacionais

do DECIF e nos procedimentos dos Serviços Municipais de Proteção Civil, persistem críticas à logística de suporte às
situações de combate, sobretudo, no caso de grandes incêndios florestais. Uma das questões levantadas de forma
transversal é a relativa à deslocação dos bombeiros até ao local do incêndio florestal, com muitos a deslocarem-se
desconfortavelmente durante horas começando a combater o incêndio sem que haja um período prévio de
descanso.
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Nos TO, as dificuldades sentem-se, principalmente, em termos de fornecimento de alimentação e água, de
condições de higiene e de descanso adequado. No primeiro constrangimento, apesar de eventuais
descoordenações, tem funcionado o apoio das populações ou os bombeiros providenciam as suas próprias
refeições, muitas vezes pagando com recursos financeiros próprios. Na rendição e descanso dos combatentes,
continuam a persistir relatos de inúmeros homens e mulheres a combater os incêndios muito para além do período
de desgaste, a descansar em condições muito deficientes (encostados às próprias viaturas, sob fumo, ou a tomar
banho com a água dos autotanques).
Todas estas contingências acabam por colocar os combatentes em situações de risco acrescido e, de acordo com os
interlocutores auscultados, existe uma maior probabilidade de ocorrência de acidentes com homens e mulheres
esgotados pelo cansaço das longas horas de combate.
Ao nível das CB, tem havido, em alguns casos, uma menor preocupação com a manutenção dos recursos materiais,
atribuindo a esses materiais menores condições de segurança na sua utilização (p.ex., pneus com demasiado
desgaste para fazer uma condução fora de estrada com segurança). A responsabilidade dos Postos de Comando,
apesar do desgaste físico e psicológico que implica um combate a incêndios de grandes proporções, passa, em
conjunto com as autarquias, por evitar situações como as descritas acima e dignificar o trabalho empreendido por
estes homens.

4º Eixo Estratégico - Recuperar e reabilitar os ecossistemas
O 4º Eixo Estratégico do PNDFCI – Recuperar e reabilitar os ecossistemas (afetados por incêndios) compreende esse
objetivo estratégico único e utiliza um objetivo operacional também único relativo à avaliação e mitigação dos
impactos causados pelos incêndios e implementação de estratégias de reabilitação a longo prazo.
Neste ponto efetua-se uma análise sumária do cumprimento de metas, pretendendo carrear a informação nova ou
recente com impacto na efetividade de cumprimento do programado no âmbito do Eixo.
No que respeita à condução de um programa específico dirigido à recuperação de áreas ardidas, aplicando as
melhores práticas vertidas em instrumentos de planeamento e no conhecimento científico atualizado, baseando-se
nos documentos técnico-científicos do Conselho Nacional de Reflorestação (2005) ou nos resultados dos programas
do Centro PHOENIX do Instituto Florestal Europeu (2010), foram produzidos manuais técnicos com linhas diretrizes.
Entre estes destaca-se, em 2005, “Gestão Pós-Fogo - Extração da madeira queimada e proteção da floresta contra a
31

erosão do solo” , elaborado no âmbito do Projeto Recuperação de Áreas Ardidas (PHOENIX/IFE), em algumas

específicos após os sinistros de 2003 e 2004.
31

O Manual pode ser acedido em :http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/relat/raa/resource/ficheiros/GestaoPosFogo-

Brochura-DGRF2005.pdf
As outras referências, de suporte técnico-científico, são: Conselho Nacional de Reflorestação – Orientações Estratégicas para a Recuperação das
Áreas
Ardidas
em
2003
e
2004.
Lisboa:
CNR,
2005.
107
p.
Acessível
em
http://www.afn.min-

agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/CNR-OER-Docfinal.pdf; e MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e
gestão

de

áreas

ardidas.

Lisboa:

ISA

Press,

2010.

327

p.

ISBN

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf .

978-972-8669-48-5.

Acessível

em:
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A implantação dos planos de gestão (PGF) e de planos especiais (PEIF), desde 2006, bem como o alargamento da
gestão profissionalizada de áreas florestais privadas, no âmbito de OPFs, p.ex., ZIFs, tem conduzido ao
enriquecimento do conhecimento do território, nomeadamente de áreas sinistradas pelo fogo na última década, e a
32

33

uma maior atenção ao seu estado de recuperação. As referências CNR (2005) e MOREIRA et al.(2010) pertencem
hoje ao acervo de qualquer técnico florestal, e a atual preparação científica de base permite seguir a evolução do
conhecimento de forma autónoma. A generalização de GTF nos municípios desde 2010, onde são colocados
licenciados em silvicultura e gestão florestal, conduz a um progresso importante na ligação entre os resultados de
projetos científicos e a aplicação prática no âmbito do conhecimento dos ecossistemas afetados pelo fogo.
Desde 2010, a Administração Pública têm promovido a capacitação das equipas dos GTF para a visita às áreas
sinistradas pelo fogo em cada ano, sobretudo, as de maior área ardida ou cujo impacte ecológico se prevê mais
severo. Essa capacitação baseia-se em documentação produzida especificamente para nortear a tarefa da avaliação
e interpretação das visitas ao local, bem como para o cumprimento de funções administrativas obrigatórias ou
tempestivas. Com efeito, o Guia Técnico para a elaboração dos PMDFCI (versão de abril de 2012), indica as peças
cartográficas e escritas que contemplam os objetivos, estratégico e operacional, deste 4º Eixo. A obrigação e
normalização das práticas de visita, da elaboração dos mapas e relatórios, bem como do conjunto de indicações de
ação por todo o território do Continente, parece indicar que o cumprimento da meta associada à execução de ações
imediatas de minimização de impactos, intervindo em grandes incêndios, se pode considerar em vias de completa
realização no final de 2012.
A recuperação de emergência de áreas ardidas em incêndios florestais possui um conjunto restrito de objetivos que
têm de ser prosseguidos no curtíssimo prazo (1ª Ação - 2ª Meta). Esses objetivos são, no essencial, de mitigação de
impactos e de reposição da infraestrutura de DFCI (rede viária, caminhos, aceiros, linhas de corta-fogo, fontes e
reservatórios de água), nomeadamente os seguintes:


combate à erosão dos solos onde se fixavam os povoamentos florestais e os matos ardidos;



reabilitação da hidrologia local; e



proteção civil, uma componente orientada quer para o restauro das linhas de água quanto à capacidade
de encaixe das chuvas de inverno, minimizando os riscos de cheias, quer para a estabilização de encostas
sobre povoações ou sobre a rede viária.

Estão ainda presentes, ainda que nem sempre, as ações de controlo e minimização de riscos bióticos após incêndio,
nomeadamente, a remoção de material ardido que facilite o ataque por doenças e pragas, a reabilitação de habitats
para produções específicas (produção apícola e caça) e com objetivos de conservação da natureza.

dimensão contínua importante, e que por isso acarretam risco biótico e ecológico, foram pouco extensas. Para
incêndios com área ardida superior a mil hectares [2009 (9 incêndios), 2010 (25 incêndios) e 2012 (11 incêndios)]

32

Conselho Nacional de Reflorestação – Orientações Estratégicas para a Recuperação das Áreas Ardidas em 2003 e 2004. Lisboa: CNR, 2005. 107
p. Acessível em http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/CNR-OER-Docfinal.pdf
33
MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas. Lisboa: ISA Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-8669-48-5. Acessível
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esse tipo de risco de degradação ambiental, revela-se mais grave por corresponder também a grande área ardida
total nos dois últimos casos (41% e 38% da área ardida no ano) e a um sinistro grave em 2009 (Sabugal), em que
arderam mais de 8 mil hectares, dos quais mais de 3 mil ha de povoamentos.
Na análise, utilizou-se os Relatórios de Estabilização de Emergência (REE), que descrevem o contexto e as perdas
ocorridas no incêndio, bem como justificam a necessidade de proceder a determinados tipos de mitigação (pode
encontrar-se um exemplo dos cálculos no Anexo 7). As ações de visita e elaboração dos Relatórios de Emergência
centraram-se apenas nesses três anos e nos REE surge anexada a Ficha de Identificação de necessidade de
intervenção de estabilização de emergência após incêndio (doravante Ficha), normalizada em 2010, onde são
fornecidos os elementos de medição física para cada tipo de mitigação, de acordo com as tipologias de intervenção,
e é indicado um orçamento previsional.
O conteúdo dos REE é diretamente vocacionado para candidatar as áreas afetadas aos apoios de fundos da Subação
34

2.3.2.1. Recuperação do potencial produtivo do ProDeR que contempla as elegibilidades seguintes: (i) Estabilização
de emergência após incêndio; (ii) Reabilitação do potencial silvícola de áreas afetadas pela ocorrência de incêndios
ou de agentes bióticos nocivos na sequência de incêndios, incluindo a reabilitação de povoamentos e “habitats”
florestais classificados e a reflorestação daquelas áreas. (Art.º 5º da Portaria n.º 1137-B/2008, de 9 de outubro, com
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 814/2010, de 27 de agosto).
As despesas elegíveis para a estabilização contemplam um apoio a 100% para todo o tipo de benificiários (n.º 2 do
Art.º 4º) e reportam ao tratamento e proteção de encostas, de linhas de água e de caminhos.
O financiamento disponível tem conduzido a Administração Pública a suscitar a avaliação dos impactos e o
planeamento pós-fogo para situações de emergência, centrando-se nas primeiras fases de um processo de médio e
longo prazo de recuperação dos ecossistemas de potencial produtivo, consubstanciados nos REE: a identificação de
áreas vulneráveis, com base no tipo de solo, topografia, e valores em risco; a avaliação de impactos in situ, da
severidade dos danos através de deteção remota e trabalho de campo e a intervenções de emergência com os
objetivos já descritos. As fases intermédia e de recuperação propriamente dita, segundo a terminologia de Moreira
et al. (2010:133), não são passíveis de observação pela Equipa de Avaliação pois correspondem a fases posteriores
de revegetação e de gestão florestal à escala da paisagem, nomeadamente com a erradicação de infestantes que
sabemos serem prosseguidas nas áreas ardidas de perímetros florestais (PF) e em terrenos sob a tutela da Rede
Nacional de Áreas Protegidas e cujo levantamento exaustivo seria desejável.
Apesar da problemática dos incêndios na área mediterrânica e no oeste peninsular não ser nova, a sua severidade
ambiental constitui um dado novo pelo que não existia uma tradição de planeamento florestal associada. Com

Recuperação da floresta após o fogo- o caso da Tapada Nacional de Mafra (2007), referente aos trabalhos
posteriores ao grande incêndio que lavrou em 2003, e o Plano Integrado de Recuperação da Serra d’Ossa, sob o
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Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
patrocínio da associação de produtores AFLOPS, para recuperar cerca de metade dos 5.400 ha de área ardida em
2006. Esta postura é, portanto, recente no tempo e só a prazo poderá ser verificada a sua adequação.
Para memória, foram analisados no total 29 REE, correspondendo a cerca de 83.200 ha de terrenos percorridos por
incêndios (anos de 2010 e 2012). Os valores orçamentados previsionais rondam os 15 milhões de euros,
maioritariamente apoiados pelos fundos estruturais, valores que correspondem à mera reposição das condições de
segurança e estabilidade dos terrenos percorridos por incêndios e infraestruturas viárias e hidráulicas locais, não
contabilizando a reposição do potencial produtivo ou as condições de “habitat” para a fauna selvagem. Estes são os
valores que podem ser incluídos indicativamente num exercício de análise Custo-Benefício.
No último período de vigência do PNDFCI houve ainda desenvolvimentos setoriais que consubstanciam uma
mudança importante na capacitação dos agentes da fileira florestal para o trabalho de recuperação dos
ecossistemas, com destaque para o licenciamento e a certificação dos prestadores de serviços, e que engloba
igualmente a indústria e outros elementos dedicados na cadeia de comercialização de madeira. Com base no
Regulamento (CE) 2173/2005 “Licenciamento FLEGT”, derivado do comércio internacional de madeiras tropicais, e
em articulação com ele, foi aprovado em 2010 o “Regulamento da União Europeia sobre madeira” (REG (UE) n.º
995/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, 20 de outubro) que inibe o comércio interno e intracomunitário
de madeira ilegal, isto é, ilegalmente explorada, tornando corresponsáveis os elementos da cadeia de valor a
cumprir um sistema de “diligência devida”. O sistema de manifestos de exploração florestal tinha 3.647 operadores
inscritos em 2013, 60% dos quais madeireiros (ICNF- 2012).
Em resumo, os sistemas de certificação florestal que regulam hoje boa parte das fileiras florestais nacionais, as
normas nacionais de inspeção sanitária, a inscrição de operadores obrigatória no caso de exploração de bens
florestais certificados e os regulamentos comunitários tendem a criar as situações de superação dos problemas,
quer o da regulação do mercado, quer o das boas práticas na exploração florestal.
Na perspetiva dos interlocutores auscultados, só se deve intervir quando a regeneração natural não atinge os
resultados esperados. O Centro Pinus estima que, em Portugal, existe cerca de 150 mil hectares de pinho em
regeneração natural (p.ex., Penela-Lousã, Vale do Tâmega e Oleiros). Neste caso, a intervenção deve ser mínima,
devendo apostar-se em medidas de gestão apropriadas para o sucesso da regeneração dessas áreas.
O tema de recuperar e reabilitar é muito diverso, não havendo intervenções padronizadas e capacidade da
Administração para planear respostas face às diferentes contingências. Neste contexto, refira-se que o ICNF não
elaborou um Manual sobre a recuperação de áreas ardidas mas possui um preceituário técnico para intervir e está
em condições de ceder apoio técnico quando são identificadas prioridades de intervenção. Para além destas

deverá ser determinada pelos proprietários das zonas afetadas, com o eventual apoio técnico das Associações.
Uma avaliação da eficiência e eficácia relativa a este 4º Eixo Estratégico, para o horizonte 2006-2012, continua a ser
dificultada pelas caraterísticas específicas da floresta portuguesa, nomeadamente o seu carácter privado e a baixa
intensidade da gestão aplicada a recursos cuja dimensão não favorece os processos de escala. Por outro lado, o
desinvestimento público nos órgãos desconcentrados da Administração Central florestal que dura há já duas
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décadas, a modificação frequente do seu âmbito de atuação, e, até, a sua recente municipalização por via do
próprio PNDFCI, resultam numa certa “falta de memória” dos responsáveis locais. Portanto, revela-se muito difícil
ter uma ideia abrangente do que foi concebido, do que foi executado e do que se encontra como solidamente
implantado relativo à recuperação de ecossistemas afetados pelo fogo desde 2006. Acresce ainda o facto de este 4º
Eixo ter execução forçosamente diferida no tempo face ao ano de execução DFCI, e resultar num processo
essencialmente plurianual.
Por último, uma perceção do risco de incêndio exacerbada nos últimos anos terá degradado ainda mais o já baixo
investimento florestal não fomentado generosamente por fundos públicos. O quadro de recuperação de áreas
ardidas está por isso muito dependente nos últimos anos das linhas de financiamento do ProDeR, existentes desde
35

2009-10 , nomeadamente quanto à tipologia das ações empreendidas.
Contudo, é realista esperar que haja subconjuntos de atores e partes interessadas que têm hoje informação
relevante sobre estes aspetos, designadamente associações de compartes de baldios, GTFs em municípios com
áreas florestais importantes sob sua gestão, as administrações das Áreas Protegidas pertencentes à Rede Nacional,
os gabinetes das áreas públicas florestais (ou áreas baldias sob gestão pública), os núcleos de áreas privadas com
gabinetes profissionalizados, nomeadamente OPFs e ZIFs, e, finalmente, as empresas privadas que gerem áreas
próprias ou sob contrato, com destaque para as empresas de celulose e papel. Este sistema de atores (partes
interessadas que valorizam especialmente esta importante vertente do PNDFCI) dispõe de condições para projetar
uma panorâmica razoável, nomeadamente, no sentido de estimar um custeio mais real.
A intervenção no escoamento do material afetado pelos incêndios, fez certamente sentido nos anos em que o abate
de salvados foi anormalmente alto, como 2003 e 2005, mas também em anos “de cruzeiro”, dada a caraterística
privada da grande maioria das áreas ardidas. No entanto, a intervenção tem uma importância programática
essencialmente casuística, isto é, em casos de concentração inusual de fogos muito severos e localizados em regiões
de grande potencial produtivo lenhoso, para regular o excesso de oferta sob a forma de salvados que chega de
repente ao mercado.
Esta visão não obsta, porém, a que nessas regiões a regulação dos poderes públicos se exerça adequadamente ao
nível dos licenciamentos e certificação dos prestadores de serviços, industriais e outros elementos da cadeia de
comercialização de madeira(s).
Relativamente à avaliação dos trabalhos de reabilitação das áreas afetadas e da capacidade de recuperação das
áreas ardidas, o cumprimento das metas únicas requer o acompanhamento ao longo do tempo e por vários anos
das áreas sinistradas e sujeitas a planos de recuperação/reabilitação dos ecossistemas afetados. A Equipa de

eventual cumprimento destas metas em situações particulares.
35

Portaria n.º 1137-B/2008, de 9 de outubro, que publica o regulamento de aplicação da ação n.º 2.3.2 “Ordenamento e recuperação de
povoamentos”, (subprograma n.º 2 “Gestão sustentável do espaço rural”, medida n.º 2.3 “Gestão do espaço florestal e agroflorestal”). A ação n.º
2.3.2. divide-se em subações, de interesse para a DFCI: subação n.º 2.3.2.1 “Recuperação do potencial produtivo” / “Estabilização de Emergência
Após Incêndio” e o quadro mais geral do “restabelecimento do potencial silvícola de áreas afetadas pela ocorrência de incêndios ou de agentes
bióticos nocivos na sequência de incêndios, incluindo a reabilitação de povoamentos e habitats florestais e a reflorestação daquelas áreas” (Art.º
5º n.º1). No curto prazo, a linha de financiamento associada à subação 2.3.1.2 “Minimização de riscos bióticos após incêndios” aparece com
particular interesse nos povoamentos ardidos de pinheiro, mas com capacidade de regeneração, dadas as atuais ameaças sanitárias (nemátodo).
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No âmbito do 4º Eixo Estratégico sinalizam-se os pontos críticos seguintes:


Não há mecanismos de controlo e de avaliação de resultados das intervenções efetuadas. Tais mecanismos
podem ter menor relevância dado que a recuperação dos ecossistemas dá-se, em 99% dos casos, em áreas
privadas, dependendo da vontade e da capacidade financeira dos proprietários florestais.



Para além deste boqueio, a recuperação das áreas ardidas tem dois problemas principais: a tempestividade
(quando acaba a época dos IF começam as chuvas e dificilmente surge a oportunidade para intervir); e a
capacidade institucional, praticamente nula, para intervir.

5º Eixo Estratégico – Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz
Neste ponto da análise procura-se aferir em que medida a evolução da estrutura orgânica ao longo dos anos 20062012 contribuiu para melhorar a articulação entre as estruturas de prevenção, deteção e combate, essencial ao
reforço da capacidade operacional e ao cumprimento das metas e indicadores, a prazo e de forma consistente.
O primeiro objetivo operacional deste Eixo “Definir uma forma de organização interna nas entidades envolvidas
capaz de satisfazer, de forma consequente, a um elevado nível de resposta no cumprimento das missões que lhes
são atribuídas”, rege a macroestrutura das entidades da Administração Pública em vista de uma eficaz condução das
missões em sede do PNDFCI. Na época da elaboração do Plano essas entidades tinham já atribuições na área de
DFCI e uma certa organização, mas ao longo de 2006 e 2007 e anos seguintes foram sendo adaptadas estruturas e
procedimentos ou criados nem sempre facilitaram mecanismos de colaboração.
Estas alterações dificultaram a conceptualização, a operacionalização e a continuidade das atividades de DFCI.
O desígnio principal, numa primeira fase, foi o da criação de uma estrutura de comando único e profissionalizada,
que veio a consubstanciar-se na repartição de competências entre duas tutelas: por um lado, as competências de
orientação da política florestal, sob a tutela do Ministério da Agricultura (MADRP) que regeria a componente da
prevenção estrutural; por outro lado, o Ministério da Administração Interna (MAI) com a tutela da Proteção Civil e
do combate aos incêndios florestais.
A coordenação única criada no PNDFCI articulou desde o início as estruturas operacionais dos dois ministérios, com
competências não sobrepostas, mas necessitando de estreita colaboração mútua, de acordo com a definição do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI- Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho):


MADRP - a DGRF (Direcção-Geral de Recursos Florestais), responsável da prevenção estrutural, tinha
igualmente a seu cargo o planeamento, a organização do território florestal, a regulamentação da

autoridade florestal ficou ainda com o encargo de manter e melhorar o Sistema de Gestão e Informação de
Incêndios Florestais (SGIF), nomeadamente o registo cartográfico de áreas ardidas.


MAI - a GNR, acabando de integrar o Corpo Nacional da Guarda Florestal (agosto de 2006) na estrutura
SEPNA (…) coordenaria a prevenção operacional- vigilância, deteção e fiscalização; e o Serviço Nacional de
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Bombeiros e Proteção Civil (SNBPC), a que sucederá a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) (março
de 2007), tomando a responsabilidade do combate, rescaldo e vigilância pós-fogo.
Apesar de uma inegável coerência nas grandes linhas programáticas entre o PNDFCI e a Estratégia Nacional para as
Florestas, o contexto político-institucional do quadro de vigência destes instrumentos, em 2006, não foi o mais
propício. Assim, assistiu-se à sucessão de três organismos e três leis orgânicas no âmbito da autoridade florestal
(DGRF-2006-08, AFN-2008-2011 e ICNF-2012) e vários níveis de responsabilidade política e da Administração
Pública, que não se refletiram no PNDFCI. De acordo com os interlocutores auscultados, se a orgânica dos serviços
florestais é diferente, essa diferença deve influenciar a organização e operacionalização do PNDFCI, desde que seja
mantida a importância atribuída à DFCI.
A familiarização com os instrumentos disponíveis, de planeamento e regulamentares, conduziu a ritmos diferentes
de adoção das medidas mais eficazes, e a uma tradução variável de meios humanos e financeiros. A título de
exemplo, o Fundo Florestal Permanente, criado em 2004, teve o seu regulamento alterado em 2005, 2008, 2010, e
2011, e conheceu 15 despachos normativos.
Estas sucessivas adaptações do FFP resultaram dos compromissos que foram sendo assumidos mas atualmente,
embora seja unânime que o apoio às eSF e aos Gabinetes Técnicos Florestais é crucial, constata-se que as outras
tipologias elegíveis para apoio assumiram carácter relativamente acessório (sobretudo, a investigação), tendo o FFP
deixado de assegurar o apoio à investigação aplicada e transferência de conhecimentos, p.ex., o recurso às
tecnologias modernas de informação geográfica para introduzir racionalidade nas técnicas de gestão da prevenção
e do combate.
Paralelamente, constata-se uma relativa inconstância e inoperacionalidade do Conselho de Representantes (do
setor florestal), organismo de cúpula da política florestal em que tomariam assento os principais representantes das
partes interessadas e determinaria a estratégia geral da ação em matéria florestal, nomeadamente PNDFCI. Desde o
início de vigência do PNDFCI, registou-se a criação das seguintes instâncias de representação: Conselho de
Representantes (2006) - DGRF, Conselho Florestal Nacional (2008) – AFN, Subcomissão da Comissão Nacional de
Proteção Civil (2010).
As estruturas da Administração Central com a responsabilidade em DFCI foram reorganizadas no quadro das leis
orgânicas, de forma mais concentrada nesta tarefa específica, ou mais diluída entre várias tarefas de planeamento e
defesa do património florestal. Em 2007, existiu uma Direção de Serviços de DFCI, mas em 2008 a Direção de
Serviços englobava já outras atividades de “Defesa da Floresta”, juntando os riscos bióticos.

de junho de 2012) a prioridade u “Agir de acordo com as competências consignadas no Sistema Nacional de Defesa
da Floresta contra Incêndios (SNDFCI) e de acordo com o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios
(PNDFCI), nomeadamente coordenando as ações de prevenção estrutural, nas vertentes de sensibilização,
planeamento, organização do território florestal, silvicultura e infraestruturação, e ainda assegurar a coordenação e
gestão do programa de sapadores florestais”.

Página 135

O ICNF, I.P. (criado em 2012) tem nas suas muitas missões e atribuições (Art.º3º do Decreto-Lei nº 135/2012, de 29

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
Esta aparente secundarização da DFCI (21ª Prioridade) nas atribuições do organismo público de cúpula, estende-se
ao longo de toda a orgânica, como se pode comprovar na Portaria nº 353/ 2012, de 31 de outubro, que contempla
o Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Proteção Florestal cujas 5ª a 7ª atribuições são a
defesa da floresta e o “aumento da sua resiliência face a agentes bióticos e abióticos”, a monitorização do PNDFCI, a
promoção do desenvolvimento do dispositivo de prevenção estrutural e a sensibilização; e nas Deliberações nº 287
e 1122, já em 2013, sobre as competências das unidades orgânicas dos serviços centrais ou unidades orgânicas
territorialmente desconcentradas.
A fusão entre a AFN e o ICNB teve como principal objetivo a otimização e o ganho de eficiência dos recursos
técnicos e dos serviços prestados por estas duas entidades. Contudo, de acordo com os interlocutores auscultados,
o ICNF tornou-se uma estrutura demasiado complexa e com dificuldades em termos operacionais. A autoridade
florestal nacional deixou de ter extensão rural e lida com uma grande dificuldade de relacionamento com os GTF e
ao nível municipal. Em períodos anteriores (anos 90) os serviços florestais trabalhavam com um princípio de manter,
pelo menos, 1 Guarda Florestal por cada 500 ha de área florestal. Este princípio foi-se perdendo ao longo do tempo
e, atualmente, o ICNF conta com uma parca presença no território. Adicionalmente, as estruturas intermédias
foram sendo extintas, o que provocou uma grande desestruturação e desorganização dos serviços florestais. As
regiões Centro e Norte estão razoavelmente bem preparadas mas o Sul conta com muito poucos técnicos.
A temática dos incêndios florestais passou a ter um menor protagonismo no seio da autoridade florestal nacional a
partir de 2009 porque deixou de haver uma Direção própria (antes de 2009, com cerca de 30 técnicos avençados).
Esta temática foi associada à fitossanidade, uma área que tem uma intervenção distinta, embora partilhe problemas
similares.
A perda de recursos contribuiu para a menor capacidade de sistematização e análise da informação quantitativa
com importância, nomeadamente, para o planeamento, situação que está na origem de uma limitada reflexão sobre
os dados quantitativos que chegam ao ICNF.
O trabalho desenvolvido pela GNR, por sua vez, centrou-se na coordenação das ações de vigilância, deteção e
fiscalização do SEPNA que, com a integração do antigo Corpo Nacional de Guarda Florestal em maio de 2006,
aumentou consideravelmente o efetivo dedicado a tarefas de DFCI, tendo também ficado com a vigilância fixa
(RNPV) e apoio ao SGIF.
No plano operacional, salientam-se dois importantes desenvolvimentos, na prevenção e socorro: (i) a criação do
Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) para assumir operações de socorro, com recursos humanos
especializados e equipamento; (ii) o reforço do patrulhamento, com reflexos positivos na deteção de

(CCOD) que funcionam junto dos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS). Estes oficiais funcionam
como um elo de ligação entre o dispositivo de vigilância e deteção (postos da RNPV, vigilância móvel, sapadores
florestais e SEPNA) e os agentes de ataque inicial e/ou ataque ampliado. Os oficiais de ligação têm, ainda, uma
função determinante na elaboração dos planos de intervenção, em articulação com os bombeiros e as Comissões
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Municipais de DFCI. Atualmente, verifica-se uma boa integração deste importante elo no SNDFCI, a montante do
combate, na preparação e racionalização dos meios ao nível do território.
A ANPC tem 18 salas de operações que respeitam a antiga estrutura de divisão administrativa baseada nos Distritos.
A extinção dos Governos Civis em setembro de 2011, com a transferência das competências para outras entidades
da Administração Pública, prejudicou a consolidação, em curso, de perspetivas de abordagem regionais mais
abrangentes que devem ser retomadas. O papel interventivo que os Governos Civis assumiram, como foi assinalado
na Avaliação do PNDFCI relativa aos anos 2009 e 2010, não foi acolhido por qualquer entidade ainda que, na esfera
de atuação das CIM, estejam a ser asseguradas algumas atribuições de proteção civil.
Em incêndios florestais que abranjam mais de um município podem ocorrer lacunas na interligação das várias
câmaras, nomeadamente, no apoio logístico às forças de combate e às populações envolvidas. Os Comandantes
Operacionais Distritais têm um perfil técnico e não político e a organização ao nível distrital não espelha as
atribuições do Presidente da ANPC a nível nacional. Trata-se de assegurar a integração das intervenções dos agentes
da proteção civil no espaço do trabalho conjunto de todas as entidades interveniente no combate a um incêndio
florestal.
36

A ANPC beneficiou recentemente de uma nova orgânica e de uma nova estrutura operacional, que prevê a criação
de cinco agrupamentos distritais de operações de socorro para garantir uma maior eficiência e eficácia operacional
na resposta a situações de emergência de grandes proporções, onde se incluem os incêndios florestais. Estes
agrupamentos substituíram os anteriores comandos distritais previstos até agora no Sistema Integrado de
Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), com o objetivo de refletir um modelo mais ajustado à realidade territorial
e facilitador de operacionalidade. Esses novos agrupamentos abrangem mais do que um distrito e adotaram as
designações seguintes: Norte, Centro Norte, Centro Sul, Sul e Algarve.
Em termos operacionais, cada agrupamento será dirigido por um comandante operacional, que fará a ligação com o
comandante operacional nacional. A ANPC espera que com esta organização seja possível alcançar uma maior
flexibilidade da estrutura e maior agilidade nos processos de decisão.
Neste processo, a EMA - Empresa de Meios Aéreos (em processo de extinção), será integrada na Direção Nacional
de Meios Aéreos da ANPC prevendo-se uma maior racionalidade na utilização destes meios.
A coordenação ao nível ministerial também não é clara, na medida em que as atribuições e competências entre a
proteção civil, as forças de segurança e os agentes da silvicultura preventiva não se cruzam em termos de
coordenação e de atividades. Para este efeito, e dado que não existe uma organização interministerial, seria útil a
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criação de uma estrutura com capacidade decisória e vinculativa que compreendesse os três pilares de intervenção.
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Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 73/2013 de 31 de maio; Portaria n.º 224-A/2014
de 4 de novembro, que determina a estrutura nuclear e as competências das unidades orgânicas da ANPC; Despacho n.º 14688/2014 de
25 de novembro do Presidente da ANPC, que define as unidades orgânicas flexíveis da ANPC, suas competências e atribuições.
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IV. MATRIZ DE OBJETIVOS, AÇÕES E INDICADORES DO PNDFCI
A concretização das ações delineadas no PNDFCI, bem como o cumprimento das metas estabelecidas dependem,
em grande medida, da organização, colaboração e desempenho das várias entidades envolvidas no Sistema
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI). Nas páginas seguintes apresenta-se um conjunto de
elementos referentes à execução do PNDFCI.
A monitorização do grau de execução das ações previstas no PNDFCI apresenta algumas fragilidades decorrentes de
constrangimentos no acesso a informação:


por um lado, permanece uma elevada a dispersão da informação por várias entidades sendo a escassez de
informação sistematizada - instrumentos de gestão como sejam os Relatórios anuais de atividades;



por outro lado, a informação disponível é omissa relativamente a muitos dos dados quantitativos, o que
fragiliza a análise do grau de execução das ações, segundo indicadores e metas definidos pelo PNDFCI.

O processo de inquirição aos GTF também serviu para complementar o perfil de informação disponibilizado mas,
mesmo com esse esforço, os constrangimentos em termos de informação quantitativa não foram ultrapassados. Em
função disso, alguns indicadores foram respondidos apenas de forma parcelar.
Pese embora as limitações referidas, a Equipa de Avaliação procurou explorar a informação/indicadores dispersos
pelas diversas entidades, bem como recolher informação qualitativa com base na realização das entrevistas,
investimento que permitiu preencher, de modo muito substantivo, os indicadores da Matriz.
Este trabalho exigente de agregação de informação reunida encontra-se integrado no preenchimento do conjunto
de quadros-síntese concebidos para a monitorização do PNDFCI, segundo os objetivos estratégicos e respetivos
objetivos operacionais dos diversos Pilares de intervenção.
O grau de preenchimento da Matriz de Indicadores também permite conhecer a (in)disponibilidade de informação
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1º EIXO ESTRATÉGICO - AUMENTO DA RESILIÊNCIA DO TERRITÓRIO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
O 1º Eixo Estratégico do PNDFCI reúne um conjunto de objetivos operacionais orientados para a prevenção estrutural da floresta contra os incêndios: por um lado, a revisão e
clarificação do normativo penal em matéria de incêndios florestais e, por outro lado, a criação e aplicação de orientações estratégicas para a gestão das áreas florestais.
Objetivo Estratégico: Rever e integrar políticas e legislação

Redação de novas normas.

Ação a desenvolver
Adoção do modelo ZIF como referência para a
introdução de princípios e estratégias de DFCI,
canalizando para esta ação os recursos financeiros
existentes.
Rever e atualizar o “Manual de Silvicultura para a
Prevenção de Incêndios”.

Indicadores/Metas
Elementos referentes à execução do PNDFCI
Objetivo operacional Rever e clarificar o normativo penal em matéria de incêndios florestais
Concretizado.
Em 2007 deu-se a alteração do Código Penal no sentido de uma resposta mais severa ao crime de incêndio florestal (art.º 274.º da Lei n.º 59/2007,
de 4 de setembro).
Neste período foram vários os diplomas legais e regulamentares que visaram estruturar uma arquitetura de gestão e responsabilização dos vários
atores pela sustentabilidade dos espaços florestais, destacando-se a redação de diplomas de natureza institucional, de natureza técnica e de
ordenamento do território.
Objetivo Estratégico: Promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas
Indicadores/Metas
Elementos referentes à execução do PNDFCI
Objetivo Operacional Criar e aplicar orientações estratégicas para a gestão das áreas florestais
Mais de 50 mil hectares, por ano.
500 mil hectares em 2012.

Concretizado.
Até ao final de 2012, a criação de ZIF abrangeu uma superfície total de 847.712 ha. A meta
definida foi significativamente ultrapassada.

A realizar em 2007 – responsabilidade AFN

Não foi elaborado o Manual de Silvicultura para a Prevenção de Incêndios.
O ICNF, em 2011, publicou o Manual “Gestão de combustíveis para proteção de edificações”.

Aumentar as áreas com gestão ativa, promovendo
a introdução dos princípios de DFCI e das
melhores práticas silvícolas no terreno.

Áreas do domínio privado do Estado:
Em 2007, 25 mil hectares com PGF.
Em 2009, todas as áreas florestais com PGF.
Áreas comunitárias:
Em 2007, 50 mil hectares com PGF.
Em 2009, 200 mil hectares com PGF.
Em 2012, toda a área sujeita a PGF.
Áreas privadas:
Em 2009, 250 mil hectares com PGF.
Em 2012, a área com PGF ultrapassa os 500 mil
hectares.

Os dados disponibilizados pelo ICNF não permitem responder, em concreto, à meta definida
para 2012. As áreas com PGF (entre Matas Nacionais, PF e autarquias) são as seguintes:
 A área com PGF nas Autarquias (com e sem gestão do ICNF) ascendia a 14.293,15 ha.
 A área com PGF nas Matas Comunitárias ascendia a 221.980,8 ha.
 A área com PGF nas Matas do Estado (com e sem gestão do ICNF) ascendia a 67.266,75
ha.

Melhorar a informação sobre combustíveis e
alteração do uso do solo.

Sistema em funcionamento no 2º Semestre de
2007.

O ICNF tem vindo a melhorar a informação sobre combustíveis e alteração do uso do solo
através de cobertura fotográfica (coberturas integrais de Portugal continental com fotografia
aérea digital). A 4ª cobertura foi realizada em 2012, numa parceria entre a Direção Geral do
Território (DGT), o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) e o ICNF.
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Objetivo Estratégico: Promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional Definir as prioridades de planeamento e execução das infraestruturas de DFCI face ao risco
As CMDF reúnem 4 vezes por ano,
acompanhando a operacionalização/
/execução do respetivo PMDFCI.
Até final de 2006, todas as CMDF
adotaram o quadro de indicadores
municipais.

Avaliação do desempenho dos GTF em
2006.

Apoiar a atividade dos
Gabinetes Técnicos
Florestais (GTF).

As CMDF constituídas cobrem a quase totalidade do território continental. Estas Comissões reúnem diversas vezes por ano e,
entre outras matérias, acompanham a execução e aprovam a atualização do respetivo PMDFCI. Apenas 10% das CMDF reúnem 4
ou 5 vezes por ano.
O nível de adoção de um quadro de indicadores de execução para o PMDFCI foi de 78%. No entanto, não existe um sistema com
nível supramunicipal que faça a recolha e tratamento dessa informação. Esta funcionalidade está prevista para o SGIF em 2015
(âmbito da rede de defesa da floresta contra incêndios e da sensibilização).
O Gabinete de Apoio aos GTF no seio da AFN, que permitia uma maior proximidade com esses Gabinetes, assim como o
acompanhamento das suas atividades, foi extinto. No entanto, o Coordenador de Prevenção Estrutural (com intervenção ao nível
distrital) assumiu o papel de monitorizar as atividades dos GTF.
Os resultados do processo de inquirição aos GTF devolveram uma perceção positiva quanto ao acompanhamento das suas
atividades. Com efeito, 74,3% dos inquiridos referiu a realização de uma avaliação permanente das atividades desenvolvidas ao
nível municipal. Quanto ao papel do CPE foi caraterizado como presente/útil ou muito presente/muito útil em cerca de 70% dos
casos nas funções seguintes: esclarecimento de dúvidas no âmbito da DFCI (76,9%); acompanhamento/ apoios técnicos à
atividade do GTF (72,8%); participação em ações de DFCI coordenadas pelo GTF (68,2%); e contributo para a execução das
atividades do GTF (68%).
No entanto, não existe um sistema com nível supramunicipal que faça a recolha e tratamento dessa informação.
Quanto à possibilidade da existência de um órgão de nível nacional que fique responsável pela monitorização da atividade dos
GTF e pela monitorização da execução dos PMDFCI, a opinião dos GTF dividiu-se: sendo que 44% considerou como nada útil ou
pouco útil e 52% considerou útil ou muito útil.

DGRF estabelece, em 2006, uma
organização
que
possibilite
a
valorização da proximidade com os GTF
e CMDF.

Quanto à proximidade entre os GTF e as CMDF, o processo de inquirição aos GTF mostrou os seguintes resultados: 12,2% dos
GTF considera a proximidade com as CMDF como pouco próxima, ou seja, sem contributos para o trabalho desenvolvido pelos
GTF; 57,4% considera essa relação próxima e com contributos positivos para o trabalho desenvolvido pelo GTF; e 30,4%
considera essa relação muito próxima, isto é, uma relação de trabalho em conjunto e de partilha de recursos.

Em 2006, pretende-se que 184
Municípios disponham de PMDFCI em
fase de implementação; em 2009, 216;
e, em 2012, o sistema deveria estar em
funcionamento
pleno
em
278
Municípios.

No final de 2012, dispunham de PMDFCI 271 Municípios (97,5% da meta) face aos 278 no Continente, 11 na Madeira e 19 nos
Açores. Os 30 concelhos das Regiões Autónomas têm processos independentes.
Os PMDFCI são considerados por 68,2% dos GTF inquiridos como ‘muito importantes’ para cumprir a missão dos GTF; enquanto
28,6% os considera ‘importantes’. Contudo, ao acompanhamento da execução das ações previstas no PMDFCI é atribuída menor
importância: 52,3% considera uma tarefa ‘muito importante’ e 39,2%, ‘importante’ (cf. Tabela 22 do Anexo 2).
O guião metodológico para a elaboração dos PMDFCI é considerado globalmente ‘adequado’, quer ao nível da
estrutura/conteúdos (59,3%), como da informação necessária (60,9%) e, ainda, da clareza das orientações (63,6%) e da
linguagem (76,2%). O grau de dificuldade na aplicação das orientações metodológicas é, também, considerado globalmente
‘adequado’ (55%) - cf. Tabela 24 do Anexo 2.
O principal constrangimento associado à elaboração do PMDFCI é a limitação de recursos técnicos/humanos, indicado por 62,3%
dos GTF (cf. Tabela 25 do Anexo 2).
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Objetivo Estratégico: Promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI
Objetivo Operacional Proteger as zonas de interface urbano/florestal

As
Autarquias
devem
realizar
integralmente a meta anualmente
prevista nos PMDFCI.

Criar e manter faixas exteriores
de proteção em parques e
polígonos industriais, aterros
Anualmente é garantida a segurança
sanitários, habitações, estaleiros, destes espaços.
armazéns, oficinas e outras
edificações.
Fiscalizar a criação de faixas
exteriores de proteção em
aglomerados populacionais,
parques e polígonos industriais,
aterros sanitários, habitações,
estaleiros, armazéns, oficinas e
outras edificações, e
acumulações ilegais de detritos.

Todos os anos, até ao termo do 1º
semestre, todas as situações de maior
risco são identificadas e notificados os
respetivos responsáveis para que
executem o estabelecido na legislação.

O horizonte temporal em que as situações de maior risco são identificadas e notificadas aos respetivos responsáveis, não é
conhecido.
Dos GTF inquiridos, 49% indica cumprir as metas anuais, até ao termo do 1º semestre; todas as situações de maior risco
são identificadas e notificados os respetivos responsáveis para que executem o estabelecido na legislação (cf. Tabela 51 do
Anexo 2). Aqueles que indicam não o fazerem justificam, essencialmente, com a falta de meios/tempo/RH (44,8%), o
desconhecimento de quem são os proprietários/problemas de cadastro (24,1%), serem apenas situações de denúncia ou
identificados pela GNR (15,5%) ou, ainda, identificadas situações pontuais (15,5%) (cf. Tabela 52 do Anexo 2).
No âmbito da fiscalização da criação de faixas exteriores de proteção e acumulações ilegais de detritos, sob a
responsabilidade da GNR, em 2011 foram levantados 3.564 autos de contraordenação e, em 2012, foram levantados 2.730
autos de contraordenação.
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Objetivo Estratégico: Promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional Implementar programa de redução de combustíveis
No início de 2013, a delineação da rede primária estava concluída.
Criar redes de gestão de
combustível, através da
redução parcial ou total da
vegetação em faixas e parcelas
estrategicamente localizadas
para a defesa de pessoas e
edificações e de povoamentos
florestais.

Desenvolver um programa de
fogo controlado em ações
preventivas, reduzindo os
fatores que favorecem a
propagação dos incêndios.

Em 2006, a rede primária é
delineada para 20% do território;
em 2009, para 60% e em 2012
deverá estar concluída.
Para a instalação prevê-se uma
execução de 1,5 mil hectares, em
2006; 10 mil, até 2009 e 25 mil
hectares, no fim de 2012.

Até 2012, a formação e a
credenciação de 20 técnicos por
ano e capacitação de 80% das eSF
na utilização desta técnica.

A informação disponibilizada não permitiu processar elementos referentes à instalação e manutenção da mesma.
O processo de inquirição aos GTF permitiu verificar que 82,7% de 150 GTF faz o registo cartográfico anual das intervenções de
gestão de combustível (cf. Tabela 48 do Anexo 2). A maioria (58%) dos que não cumprem essa tarefa aponta como justificação a
falta de meios/técnicos/tempo (cf. Tabela 49 do Anexo 2).
Na ação de delineamento da rede primária de faixas de gestão de combustíveis de nível sub-regional/supramunicipal, 43,2% dos
GTF indicam ter um papel ativo (cf. Tabela 50 do Anexo 2).
Adicionalmente, 48,6% indica a existência de articulação entre o GTF e os níveis sub-regional/supramunicipal no delineamento da
rede primária (cf. Tabela 57 do Anexo 2). Contudo, para apenas 47,1% dos GTF essa articulação tem resultados positivos (cf.
Tabela 58 do Anexo 2). A existência de articulação com resultados negativos deve-se, fundamentalmente, à não existência de rede
primária/não está definida/não faz sentido no concelho (53,9%) (cf. Tabela 59 do Anexo 2).
A ex-AFN ou o ICNF I.P. não promoveram formação na área do fogo controlado; as ações de formação que ocorreram no período
2006-2012 foram desenvolvidas por outras entidades. Contudo, por obrigação legal do então Regulamento do Fogo Técnico,
Anexo 2 ao Despacho nº 14031/2009 (já revogado) e do atual Regulamento Anexo 2 ao Despacho nº 7511/2014, as ações de
formação são reconhecidas pelo ICNF.
A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse analisar o número de técnicos e de sapadores florestais
credenciados/formados para a utilização desta técnica.

Objetivo Operacional Condicionar trabalhos/acessos a áreas florestais durante o período crítico
O nível de desenvolvimento do processo de sinalização e medidas de condicionamento, sob a responsabilidade dos municípios e
do ICNF, não é conhecido.
Contudo, o Inquérito aos GTF (cf. Tabela 73 do Anexo 2) permitiu constatar para 138 concelhos o seguinte:
As CMDF acompanham o
processo de sinalização das áreas
e as medidas de condicionamento
que deverão ser implementadas
no âmbito dos POM.

(a)

Apenas 35,8% dos GTF indicam acompanhar o processo de sinalização das áreas e as medidas de condicionamento
implementadas (cf. Tabela 64 do Anexo 2).
(b) A sinalização de condicionamento de acesso, de execução de trabalhos nunca foi realizada em 34,8% dos casos; 13,8%
indicam não o realizar anualmente. A realização desta tarefa é assegurada, principalmente, por SMPC (31,9%) e GTF
(29,7%) - as CMDF são indicadas apenas por 8% dos Concelhos como as entidades a quem cabe a responsabilidade da
tarefa (cf. Tabela 73 do Anexo 2).
(c) A sinalização informativa sobre risco de incêndio nunca foi realizada em 29% dos casos; 4,3% indica que não a realiza
anualmente. O GTF surge como a entidade mais vezes responsável pela sinalização informativa (52,9%), seguido pelo
SMPC (29%) e pela CMDF (15,2%) - cf. Tabela 73 do Anexo 2.
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2º EIXO ESTRATÉGICO – REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS INCÊNDIOS
As ações delineadas no âmbito deste Eixo de Intervenção do PNDFCI assentam na necessidade de uma intervenção cuidada que tem como objetivo reduzir ou anular a
possibilidade de se iniciar um incêndio.
O Objetivo Estratégico Educar e sensibilizar as populações é operacionalizado em dois objetivos: a Sensibilização da população e a Sensibilização e educação escolar. Ambos
os objetivos operacionais visam a “promoção da tomada de consciência relativamente ao perigo que representa a manipulação do fogo e de comportamentos de risco em
espaços florestais e agrícolas”.
O Objetivo Estratégico Melhorar o conhecimento das causas dos incêndios e das suas motivações é operacionalizado em três objetivos: o reforço da capacidade de
intervenção na investigação de incêndios florestais, o qual está diretamente ligado ao segundo objetivo de aperfeiçoamento da metodologia de apuramento das causas dos
incêndios florestais; e um terceiro, assocado ao aumento da capacidade de dissuasão e fiscalização. Todos os objetivos concorrem para o maior controlo das ignições.

Programas de comunicação integrada para o grande
público; a criação do sítio de DFCI; a divulgação do
“Risco de Incêndio” nos diversos órgãos da
comunicação social; e a formação de profissionais
de comunicação social.

Objetivo Estratégico: Educar e sensibilizar as populações
Elementos referentes à execução do PNDFCI
Indicadores/Metas
Objetivo Operacional Objetivo Sensibilização da população

Anualmente, e após avaliação, é definido
programa de ação.

Programas de comunicação integrados para o grande público
A realização destes Programas tem sido intermitente.
A autoridade florestal tem apresentado, anualmente, um “Plano Nacional de Sensibilização para a
Defesa da Floresta”; no entanto, a Equipa de Avaliação não dispôs de informação sistematizada
para analisar as ações executadas.
Criação do sítio de DFCI
Concretizado.
Havia uma página dedicada às matérias de DFCI no site da AFN, a qual migrou com a mesma
estrutura para o site do ICNF.
Divulgação do “Risco de Incêndio”
Concretizado.
Os níveis de risco de incêndio florestal continuam a ser divulgados diariamente nos principais
meios da comunicação social e nos sites do ICNF, do IPMA e da ANPC.
Formação de profissionais de comunicação social
Foram realizadas reuniões com a comunicação social. Contudo, a informação disponibilizada não
tem um grau de descrição suficientemente aprofundado para compreender os conteúdos,
quantas ocorreram e quantos profissionais foram abrangidos.
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Acão a desenvolver

Objetivo Estratégico: Educar e sensibilizar as populações
Elementos referentes à execução do PNDFCI
Indicadores/Metas
Objetivo Operacional Objetivo Sensibilização da população (cont.)
Concretizado
As CMDF definem, anualmente, no PMDFCI um conjunto de atividades destinadas a diversos
públicos-alvo (geral, rural e escolar), a que está associado um orçamento. Contudo, os Planos não
apresentam a mesma profundidade descritiva das atividades, apesar de seguirem a estrutura
definida em Decreto-lei.
As ações de sensibilização executadas são variadas (criação e distribuição de folhetos, organização
de seminários e workshops,…) mas nem todos os Municípios apresentam e executam atividades
de formação de docentes ou de profissionais da comunicação social.
Ainda no âmbito dos programas a desenvolver ao nível local, e desde 2011, destaca-se a
“Operação Floresta Protegida” da GNR/SEPNA, que incide, sobretudo, em ações de sensibilização
e tem um período desde o início de abril até 15 de maio, quando se inicia a Diretiva Operacional
“Floresta Segura” que, para além da sensibilização, dá orientações muito específicas sobre o
empenhamento dos meios com vista à prevenção operacional, nas vertentes da vigilância,
deteção e fiscalização.
Anualmente as CMDF, de acordo com o
PMDFCI, desenvolvem estas ações.

O planeamento é feito em articulação com os PMDFCI e a coordenação e monitorização é feita no
âmbito das CMDF.
Em termos de Relatórios de atividades, o Comando Nacional contempla informação geral, mas são
os Comandos distritais que detêm os detalhes das ações de sensibilização realizadas.
O processo de inquirição aos GTF revelou que 93,3% destas entidades (140 de 150 GTF)
promovem ações de sensibilização periodicamente, ao longo do ano (53,2% e sem uma rotina
estável (29,8%), essencialmente junto da população escolar (85,8%), distribuindo material
informativo (82,3%), junto da população em geral (72,3%) e junto da população rural (63,8%). As
ações de sensibilização são realizadas em conjunto com outras entidades (93,4%), principalmente
GNR/PSP (89,4%), Escolas (78%), Associações de Produtores e Proprietários Florestais e Sapadores
Florestais (58,2%) e Bombeiros (22%) - cf. Tabelas 33 a 40 do Anexo 2.
As ações de sensibilização são melhor avaliadas quanto à sua utilidade quando as iniciativas são
realizadas junto da população escolar (67,1% dos GTF considera-as ‘muito úteis’) e da população
rural (57,5% dos GTF considera-as ‘muito úteis’). A distribuição de material informativo e as
iniciativas junto da população em geral são globalmente avaliadas como ‘úteis’ (49,7% e 58,1%,
respetivamente) - cf. Tabela 41 do Anexo 2.
No que respeita ao impacto das ações de sensibilização, a maioria dos GTF (50,3%) considera que
o público-alvo fica sensibilizado e começa a alterar os seus comportamentos, mas cerca de 1/3
(23,5%) refere que o público-alvo fica apenas mais sensibilizado/alerta (cf. Tabela 42 do Anexo 2).

(cont.)
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Programas a desenvolver ao nível local, e dirigidos a
grupos específicos da população rural, em função
das informações históricas de investigação das
causas dos incêndios.
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Relatório Final
Objetivo estratégico: Educar e sensibilizar as populações
Acão a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional Sensibilização e educação escolar

Incorporação da temática florestal e
de DFCI nos conteúdos curriculares
do ensino básico secundário e de
comunicação social

Em 2009 a ação está concretizada.

Concretizado
Os Programas Curriculares do Ensino Básico e Secundário incluem a temática da prevenção dos incêndios
florestais.
Os recursos didáticos associados ao tema estão disponíveis para uso e consulta no site do ICNF.
As principais editoras (p.ex., Porto Editora) lançaram Guias e outros recursos que promovem a educação
ambiental e estes encontram-se disponíveis para a população em geral e, nomeadamente, escolar (docentes e
alunos).
Em dias comemorativos específicos (p.ex., Dia Mundial da Floresta), as iniciativas multiplicam-se a nível
nacional no contexto escolar. As escolas com Clubes da Floresta ativos têm responsabilidade acrescida na
promoção de atividades de educação ambiental.

Promover as práticas no domínio da
educação florestal e ambiental, e
recuperar para esta área iniciativas
como a da "Ciência Viva

Todos os Municípios das áreas de mais elevado
risco de incêndio têm, em sede de CMDF, ações
programadas e executadas e procedem à
respetiva avaliação.

Reestruturação dos Centros de
Educação Ambiental, com inclusão
das matérias florestais e de DFCI

Até 2008, são criados novos conteúdos de forma
a abranger as questões de DFCI na educação
ambiental.

A fraca descrição da execução das atividades pelas entidades que as promovem não permite avaliar o grau de
cumprimento do indicador.
Todavia, a ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental e o Instituto de Defesa Nacional, em
parceria com o Ministério da Educação, têm desenvolvido ações de formação, workshops e seminários
dirigidos a docentes do ensino básico, secundário e superior.
As CMDF definem anualmente no PMDFCI um conjunto de atividades a executar; no entanto, não se procede à
sua avaliação (pelo menos de forma consistente e com a apresentação de resultados).
Os Municípios com mais elevado risco de incêndio apresentam Planos de Ação em que as atividades
desenvolvidas implicam um grande envolvimento em parceria com a GNR, ANPC, ICNF, Agrupamentos de
escolas, Associações de Produtores Florestais e Bombeiros, entre outras.
Contudo, regra geral, os Municípios não apresentam resultados da avaliação realizada formal ou
informalmente.
O Projeto PROSEPE – Projeto de Sensibilização e Educação Florestal da População Escolar com a temática
“Conhecer, Sentir e Viver…a Floresta” e respetivos subtemas “Floresta, fonte de bem-estar”, “Floresta, fonte
de Vida” e “Floresta, fonte de riqueza” deram fortes contributos para a exposição permanente no Centro
Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova.
O Programa “Jovens Repórteres para o Ambiente” também contribuiu fortemente para o envolvimento da
comunidade geral e escolar, em particular, na prevenção dos incêndios florestais através da promoção da
educação ambiental.
Concretizado
Os Centros de Educação Ambiental desenvolvem anualmente um conjunto de atividades (workshops, dias de
reflorestação, exposições, entre outros), onde se faz uso dos conteúdos criados em anos antecedentes são
exploradas novas formas de educar as populações (essencialmente, a escolar) para a preservação ambiental.
A área de abrangência dos Centros é territorialmente vasta e as parcerias estabelecidas com associações e
instituições públicas e privadas para a concretização das atividades são essenciais para a sua execução.
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Formação dos professores na
temática florestal

Desenvolver, por ano, e até 2012, 10 ações de
formação junto de professores do ensino básico
e secundário e um “Workshop” dirigido a
professores do ensino superior de comunicação
social.

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
Objetivo Estratégico: Melhorar o conhecimento das causas dos incêndios e das suas motivações
Ação a desenvolver

Consolidação institucional do SEPNA

Elementos referentes à execução do PNDFCI
Indicadores/Metas
Objetivo Operacional Reforçar a capacidade de intervenção na investigação de incêndios florestais
Formação de efetivos do SEPNA/GNR,
reciclagem dos elementos do atual CNGF e
afetação dos meios necessários (de logística e
comunicação)

Até ao final de 2006, será produzido um
Elaborar um estudo específico sobre os fatores
estudo sobre as causas dos incêndios
temporais e espaciais associados às causas identificadas florestais para o período de 1993-2004.
nos registos do ICNF
A partir de 2006, o número de ocorrências
investigadas aumenta em 15%.

Redefinir a estratégia de investigação de causas de
incêndio

Definição do objetivo da investigação e a
qualidade dos resultados.
Definição de metodologia de amostragem e
delineamento estatístico.

Concretizado.
No que respeita à consolidação institucional do SEPNA, no período em análise nada há a assinalar,
com a exceção da integração dos GIPS no dispositivo terrestre e helitransportado.
O Corpo Nacional de Guardas Florestais foi integrado em 2006 no SEPNA.
A formação de efetivos do SEPNA e do GIPS é realizada com frequência.
Existe uma afetação rigorosa dos meios de logística e de comunicação necessários à realização cabal
das atividades definidas.
Concretizado.
Foram realizados estudos sobre as causas dos incêndios para a AFN, nomeadamente, com o apoio
do Programa Nacional “ForestFocus”.
Acréscimo significativo do número de ocorrências investigadas, tendo sido ultrapassada a meta
prevista.
Concretizado.
A estratégia de investigação de causas de incêndios encontra-se estabilizada. A metodologia de
investigação baseia-se na formação específica que os elementos do SEPNA tiveram nesse âmbito.
No que se refere ao número de incêndios florestais investigados, a indicação que existe é para fazer
investigação à totalidade das ocorrências. No entanto, em períodos em que o número de
ocorrências ultrapassa a capacidade de deslocação dos elementos do SEPNA, a prioridade é
atribuída aos incêndios florestais com mais de 10 hectares de área ardida.

Objetivo Operacional Aumentar a capacidade de dissuasão e fiscalização
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Coordenação das ações de vigilância, deteção e
fiscalização pela GNR/ SEPNA

A partir de 2006 a GNR, como entidade
coordenadora, enquadra estas ações nas
CMDF e define a estratégia de atuação ao
nível municipal.
Anualmente apresenta relatório de progresso.

Concretizado.
Todo o dispositivo territorial da GNR, pese embora não integre diretamente o Dispositivo Especial,
contribui para a DFCI através da realização de ações de sensibilização e de patrulhamento nas zonas
de maior densidade florestal. A sua ação reside essencialmente na sensibilização, vigilância e
deteção de incêndios e ainda na fiscalização.
Anualmente, o Comando da GNR emite uma Diretiva Operacional Nacional no âmbito da DFCI,
designada "Floresta Segura", através da qual são dadas orientações muito específicas sobre o
empenhamento dos meios com vista à prevenção operacional, nas vertentes da vigilância, deteção e
fiscalização.
A GNR elabora também um Relatório de Atividades anual, bem como o SEPNA no âmbito da Diretiva
Operacional Nacional "Floresta Segura”.

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
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3º EIXO ESTRATÉGICO – MELHORIA DA EFICÁCIA DO ATAQUE E DA GESTÃO DOS INCÊNDIOS
As intervenções delineadas no âmbito deste Eixo de Intervenção do PNDFCI assentam no conceito de que em
qualquer situação de perigo, deve ser dedicada a maior atenção ao combate dos incêndios nascentes porque só
assim se evitarão grandes incêndios.
O Objetivo Estratégico Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª intervenção divide-se em
três objetivos operacionais, sendo o primeiro orientado para a definição de um sistema nacional de gestão do “Risco
de Incêndio Florestal e o segundo e terceiro orientados para a estruturação de um sistrema de vigilância integrado
de cariz municipal e distrital.
O Objetivo Estratégico Reforço da capacidade de 1ª intervenção assume grande importância na medida em que se
parte do princípio que existe uma relação direta entre a rapidez de intervenção e a duração do incêndio, sobretudo
em zonas cujas condições de propagação de incêndios são mais favoráveis. Este objetivo é operacionalizado através
da estruturação dos níveis Municipal e Distrital de 1ª intervenção.
O Objetivo Estratégico Reforço da capacidade do ataque ampliado centra-se no aumento da capacidade de
comando das operações, de coordenação das várias entidades envolvidas e da mobilização dos meios, quando as
ocorrências exigem combate terrestre e aéreo ao nível Municipal, Distrital e Nacional.
O Objetivo Estratégico Melhoria da eficácia do rescaldo e vigilância pós-rescaldo respeita à coordenação e execução
das importantes operações de rescaldo e vigilância ativa pós-rescaldo. Estas operações são da responsabilidade e
coordenação do COS e asseguradas pelas eSF e também pelos Bombeiros, quando não chamados para atender a
outras ocorrências.
O Objetivo Estratégico Melhoria das comunicações orienta-se para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
sistemas de comunicação utilizados no âmbito do SNDFCI, os quais têm vindo a ser alvo de atualizações e de um
refinamento na estratégia da sua utilização, com o objetivo de responder de forma mais eficaz e imediata às
situações de alerta e de socorro.
O Objetivo Estratégico Melhoria dos meios de planeamento, previsão e apoio à decisão centra-se nos meios de
planeamento, previsão e apoio à decisão, por serem considerados a chave da eficácia da prevenção e do combate
aos incêndios florestais. Neste âmbito, importa ter estes meios devidamente atualizados, quer em termos de
informação base e posterior processamento e utilização, quer em termos de definição de hierarquias e de circuitos
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de informação.
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Objetivo Estratégico: Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª intervenção
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Deverá estar concluída no 1º semestre de 2006 a metodologia de
produção do Risco de Incêndio Florestal (estrutural e dinâmico) e a
definição dos meios de divulgação do Índice de Risco de Incêndio
Florestal (IRIF).

Concretizado.
O ICNF estabilizou o quadro conceptual de risco de incêndio, aceite cientificamente, cujos
resultados têm vindo a ser utilizados pelas diferentes entidades, a nível nacional, distrital e
municipal e, igualmente, nos processos de elaboração/revisão dos PROF.

Operacionalização do Sistema
Nacional de Gestão de Risco de
Incêndio Florestal.

Deverá estar concluída no 1º trimestre de cada ano a produção da
cartografia anual de Risco de Incêndio conjuntural e a atualização
da metodologia para produção diária do índice de Risco de
Incêndio Florestal e sua divulgação.

Desenvolvimento de um
módulo informático de Gestão
de Riscos de Incêndio Florestal.

Desenvolver em 2006 e 2007 uma aplicação única para Gestão de
Risco de Incêndio Florestal e formar utilizadores do sistema de
Gestão de Riscos.

Concretizado.
A produção de cartografia do risco de incêndio conjuntural decorreu anualmente até 2010 e
têm sido divulgados diariamente os níveis de risco de incêndio florestal nos principais meios
da comunicação social e nos sites do ICNF (com ligação ao site do IPMA) e ANPC.
Parcialmente concretizado.
O ICNF criou uma aplicação, de uso interno, que mostra o mapeamento do risco de incêndio
diário por distrito.
Desde 2011 que está disponível um sistema de painéis automáticos de risco de incêndio
florestal. O ICNF recebe a informação do IPMA, que é enviada para os painéis via SMS.
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Objetivo Operacional Definição de um sistema nacional de gestão do “Risco de Incêndio Florestal”
Definição do sistema de
produção e do âmbito de
aplicação de Risco de Incêndio
Florestal.
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Relatório Final
(cont.)
Objetivo Estratégico: Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª intervenção
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional Estruturar e gerir a vigilância e a deteção como um sistema integrado (dispositivo de vigilância e deteção) de cariz municipal
Concretizado.
A GNR garante o funcionamento da RNPV em 2 (duas) fases:
A partir de 2006:
Guarnecer os Postos de Vigia
por recursos humanos com as
adequadas competências e/ou
videovigilância.



Recrutar elementos para guarnecer os PV;



Dar formação aos elementos que vão ocupar os PV;



Ultrapassar, com base em sistemas complementares
ou alternativos de vigilância, as limitações da RNPV
no que diz respeito à visibilidade “direta”,
identificada no estudo elaborado pela COTEC
Portugal.



Rede primária de PV a partir de 15 de maio (Fase Bravo)



Restante RNPV a partir de 1 de julho (Fase Charlie).

Todos os elementos que guarnecem os PV, independentemente da sua experiência, recebem formação
específica para o efeito, nomeadamente ao nível das comunicações, cartografia/topografia,
comportamento do fogo e regras de segurança.
A localização dos PV em determinadas zonas do País, não permite uma cobertura total do território sob
vigilância por questões ligadas à sua orografia, o que cria “zonas cegas” de vigilância, isto é, partes do
território “invisíveis” ao vigilante.
Todos os postos estão equipados com meios de comunicação adequados (rádios SIRESP).
O projeto de videovigilância não avançou.
Concretizado.

Anualmente, em sede de CMDF, o SEPNA/GNR integra
as ações de todos os agentes envolvidos no sistema de
vigilância e deteção previstas no PMDFCI.

Como referido atrás a GNR/SEPNA coordena e monitoriza as ações de vigilância, deteção e fiscalização,
definindo a estratégia de atuação de acordo com as características território. A articulação com as
restantes entidades que exercem a vigilância é feita a nível local, sendo o planeamento realizado no
âmbito dos PMDFCI e a coordenação e monitorização feita no âmbito das CMDF.
O Comandante de Destacamento (ou seu representante) tem assento nas CMDF, sendo esta presença
essencial para a organização e articulação dos meios e recursos e é nesse âmbito que o SEPNA define os
giros de patrulhamento, privilegiando a complementaridade de meios com outras entidades (p.ex.,
entidades gestoras de eSF) para evitar “zonas sombra” ou sobreposição de patrulhamento.
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Assumir a responsabilidade
pela coordenação das ações de
prevenção relativa à vertente
vigilância, deteção e
fiscalização.

As profundas alterações estruturais verificadas na orgânica da GNR, integrando o SEPNA no Comando
Operacional, criando 20 Comandos Territoriais distritais e respetivos destacamentos, com a
autonomização das Secções e Núcleos territorializados do SEPNA, contribuíram de forma significativa para
o reforço do papel desempenhado pela GNR na coordenação, monitorização e realização de ações de
vigilância, deteção e fiscalização, mantendo-se o papel desempenhado pelas Equipas de Manutenção e
Exploração da Informação Florestal (EMEIF), distribuídas pelos 18 distritos do Continente.
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Objetivo Estratégico: Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª intervenção
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Estruturar e gerir a vigilância e a deteção como um sistema integrado (dispositivo de vigilância e deteção) de cariz municipal
Com a alteração da legislação que regula o funcionamento do PSF em 2009 (Decreto-Lei n.º 109/2009, de
15 de maio) a figura da brigada desapareceu, pelo que será de ponderar a alteração do seu conceito. Na
perspetiva da Equipa de Avaliação, há vantagem em manter esta figura quando várias eSF, pertencentes à
mesma patronal ou a entidades patronais diferentes, trabalham em conjunto com o mesmo objetivo. Esta
situação ocorre frequentemente no serviço público, em que são reunidas várias eSF para executar tarefas
na mesma área.
Concretizado.
A atividade anual das Equipas de Sapadores Florestais desenvolve-se a partir de uma programação prévia
produzida pelas entidades patronais e é registada em relatório anual de atividades (relatórios dos
resultados operacionais das eSF.
Avaliar e monitorizar o Programa de Sapadores
Florestais (PSF) através de uma Acão permanente com
relatórios de ponto de situação a nível municipal,
distrital e nacional.
Melhorar a performance das
equipas de Sapadores
Florestais e das Brigadas
Móveis de Vigilância (AGRIS).

As tarefas desenvolvidas no âmbito do serviço público são acordadas entre as entidades detentoras das
equipas e o ICNF, que coordena a sua execução.
Os programas de ação e os relatórios de atividades registam, para cada ano de atividade, as áreas de
atuação, as ações desenvolvidas e a respetiva quantificação. Ambos são submetidos à aprovação do ICNF,
I. P. Contudo, a informação sistematizada é escassa.
O Programa de Sapadores Florestais foi avaliado em 2010 num Relatório produzido pela AFN intitulado
“Programa de Sapadores Florestais 1999-2009 – Análise de 11 anos de atividade”. Uma Avaliação externa
do PSF decorreu em 2014/2015.
Até ao final de 2012, não tinham sido elaborados quaisquer relatórios de ponto de situação. Em setembro
de 2014 o ICNF iniciou a elaboração de um documento anual sobre os resultados da atividade operacional
das eSF, nas fases ALFA, BRAVO e CHARLIE, recorrendo aos dados constantes do SISF.
Não têm sido elaborados relatórios formais com o nível de desagregação municipal e distrital. Não
obstante, quer as entidades gestoras das eSF, quer os CPE fazem uma avaliação informal do desempenho
das suas equipas.

Redefinir a missão e os objetivos do Programa com
integração nos sistemas Municipais de prevenção e 1ª
intervenção no novo enquadramento legislativo.

O regime de apoios e a definição da missão dos Sapadores Florestais encontram-se bem definidos.
Atualmente, as regras e os procedimentos a observar na criação e funcionamento de eSF, bem como as
atividades a desenvolver pelos sapadores florestais, são enquadrados pelo Decreto-Lei 109/2009, de 15 de
maio, sendo que a profissão de sapador florestal se encontra regulamentada pela Portaria n.º 90/2012, de
30 de março, que designa a autoridade competente para proceder ao reconhecimento das qualificações
profissionais, neste caso, o ICNF.
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Concretizado.
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Objetivo estratégico Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª intervenção
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Estruturar e gerir a vigilância e a deteção como um sistema integrado (dispositivo de vigilância e deteção) de cariz municipal (cont.)

No final do 1º semestre de 2006 as atividades das
equipas deverão estar incluídas operacionalmente nos
sistemas municipais de prevenção e 1ª intervenção e
acompanhadas por técnicos do ICNF.

Aumentar o número de Equipas
de Sapadores.

Programa de investimento plurianual, elaborado até ao
termo do 2º semestre de 2006.
Criação anual de 20 eSF até 2012 e formação de 40
Brigadas até ao mesmo ano.

Participar através das Equipas
de Combate a Incêndios (ECIN)
das CB nas ações de vigilância e
deteção

A partir de 2006, as equipas deverão estar incluídas
operacionalmente nos sistemas municipais de
prevenção e 1ª intervenção.

Participar no sistema de deteção,
vigilância e sensibilização, através
Anualmente, o MAI e o MDN estabelecem protocolo
de patrulhamentos das áreas
para o efeito.
mais sensíveis e eventual
guarnição de PV.

Concretizado.
As ECIN das CB estão incluídas operacionalmente nos PMDFCI em ações de vigilância, 1.ª Intervenção,
combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio.
Nos primeiros anos de implementação do PNDFCI a participação de militares na prevenção e combate aos
Incêndios Florestais foi assegurada através da celebração de protocolos entre a autoridade nacional
florestal e o Comando Operacional das Forças Terrestres (COFT) do Exército; e entre a ANPC e o COFT do
Exército.
Considerando a preservação e desenvolvimento do setor florestal como atividades de elevada importância,
o Exército, desde 2004, através do Plano Vulcano (ligação com a autoridade nacional florestal), e antes
desse ano, com o Plano Lira (ligação com ANPC), contemplou o apoio à prevenção, vigilância, deteção e
combate em 1ª intervenção aos incêndios florestais, no sentido de responder às solicitações da autoridade
florestal nacional.
Os protocolos com a autoridade florestal nacional tiveram o apoio do FFP.
No período 2011/12 não foram feitos protocolos entre o Exército e a autoridade florestal nacional porque
deixou de existir essa figura, dadas as novas regras de contratação pública. No entanto, nesse período, não
deixou de haver empenhamento do Exército, o qual consolidou o Plano LIRA com a ANPC e, em situações
de clara necessidade, os elementos do Exército foram mobilizados para cumprir tarefas de vigilância,
efetuar operações de rescaldo e prestar todo o auxílio necessário à população civil.
Salienta-se a assinatura de alguns protocolos de cooperação institucional entre Câmaras Municipais e o
Exército, que visaram estabelecer ações de prevenção de incêndios florestais nesses concelhos.

(cont.)
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Melhorar a performance das
eSF e das Brigadas Móveis de
Vigilância (AGRIS). (cont.)

Concretizado.
Os PMDFCI, nos seus Planos de Ação, incluem as eSF nas atividades que se encontram sob a sua
responsabilidade (instalação e manutenção das redes de gestão de combustível, vigilância e primeira
intervenção, apoio ao combate a incêndios florestais, nas operações de rescaldo e vigilância pós incêndio, e
sensibilização da população rural em matéria de prevenção florestal).
Nas CM onde não existe eSF, as atividades planeadas são habitualmente desenvolvidas por empresas de
prestação de Serviços.
Alguns PMDFCI referem, ainda, as Equipas Agris 3.4. mas estas Brigadas, apoiadas pela Medida AGRIS,
foram extintas em 2008.
Em 30 de junho de 2012, estavam constituídas 283 equipas (278 das quais estavam operacionais no final do
ano), ou seja, 56,6% das 500 equipas previstas até ao final de 2012. As eSF constituídas envolviam um total
de 1.415 homens.
O ritmo de constituição de eSF foi bastante inconstante; todavia, cumpre a meta com a constituição de
uma média anual de cerca de 20 eSF.

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
Objetivo estratégico Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª intervenção
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Implementar ao nível Municipal,
em sede de CMDF, medidas que
levem as populações, através
das juntas de freguesia, e/ou
organizações de voluntariado a
aderir a projetos comuns de
proteção coletiva.

Anualmente, e durante o 1º trimestre de cada ano,
implementar medidas de proteção coletiva a integrar
no sistema de vigilância e deteção municipal e distrital.

Em determinados PMDFCI este objetivo está presente e previsto ser operacionalizado, nomeadamente,
através da realização de ações de formação, em parceria com os Bombeiros Voluntários, destinadas à
preparação das populações para eventuais situações de ocorrência de incêndios florestais (competências
para autodefesa, reconhecimento da perigosidade e comportamento típico dos incêndios florestais).
No que respeita ao projeto de proteção coletiva de fornecimento de Kits de 1ª Intervenção às Juntas de
Freguesia, o mesmo não se encontra em vigor.
De acordo com 53,1% dos GTF inquiridos, a Câmara Municipal implementa anualmente medidas de proteção
coletiva (integrado no sistema de vigilância e deteção) - cf. Tabela 66 do Anexo 2. As principais formas de
implementação das medidas referem-se a vigilância (móvel e fixa) (34,7%), a articulação com várias
entidades/POM (27,8%), a eSF e OPF (20,8%), a participação da sociedade civil (escuteiros, ATL, etc.) (13,9%)
e a vigilância e 1.ª intervenção (12,5%) - cf. Tabela 66 do Anexo 2.
A não implementação em 46,9% dos GTF é justificada essencialmente por falta de recursos humanos,
financeiros e meios (46,9%), porque a CM somente colabora (18,8%), porque não estava planeado/não
existe/não se aplica (18,8%), ou, ainda, porque é feito por outras entidades (GNR, ANPC, SF) (15,6%) - cf.
Tabela 67 do Anexo 2.

Melhorar o desempenho das
Brigadas Móveis de Vigilância

Em 2006 as equipas deverão estar incluídas
operacionalmente nos sistemas municipais de
prevenção e 1ª intervenção.
Os Gabinetes Técnicos Florestais ou, na sua ausência,
o ICNF, recolhem informação trimestral da respetiva
atividade.

De acordo com o Inquérito aos GTF, a coordenação a nível local das ações de DFCI da responsabilidade,
principal, dos GTF (74,8% de 143 GTF) mas, também, do SMPC (30,8%) e da CMDF (26,6%) - cf. Tabela 73 do
Anexo 2.

A partir de 2006 elaborar protocolo de colaboração na
vigilância terrestre móvel com as Forças Armadas (FA).

Em 2011, estava previsto na Diretiva Operacional Nacional – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios
Florestais (DON-DECIF) que, no âmbito do Plano Vulcano, as Equipas de Sapadores do Exército para a Defesa
da Floresta Contra Incêndios (SEDFCI) tinham como missão:
 construir aceiros, utilizando ferramentas manuais, no sentido de promover a contenção de fogos
nascentes em ações de 1.ª intervenção;
 ações de rescaldo;
 ações de vigilância e sensibilização da população.
A ação dos SEDFCI foi materializada em Matas Nacionais (MN), PF ou AP, podendo, no entanto, em situações
complicadas, com especial incidência nos períodos em que o risco de incêndio era muito elevado ou
extremo, e não se descurando a vigilância e proteção das áreas protocoladas, ser deslocalizadas para outras
áreas de MN, PF ou mesmo matas privadas, por meio terrestre.
Em 2012, o Plano Vulcano não foi programado na DON-DECIF, e não foi operacionalizado.

Coordenação de todas as ações
de vigilância e deteção,
privilegiando a comunicação de
cariz municipal.
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Objetivo Operacional: Estruturar e gerir a vigilância e a deteção como um sistema integrado (dispositivo de vigilância e deteção) de cariz municipal (cont.)
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Relatório Final
Objetivo estratégico Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1ª intervenção
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Estruturar e gerir a vigilância e a deteção como um sistema integrado (dispositivo de vigilância e deteção) de cariz municipal (cont.)
A partir de 2006:

Coordenação de todas as ações
de vigilância e deteção,
privilegiando a comunicação de
cariz Municipal (cont.)

 Implementar a vigilância fixa;

Concretizado.

 Implementar a vigilância terrestre móvel, como um
complemento da rede de vigilância fixa (das Forças
Armadas, da GNR, da Câmara Municipal, dos
Bombeiros e das Equipas/Brigadas de Sapadores
Florestais).

A implementação da vigilância fixa cabe à GNR/SEPNA e a vigilância móvel terrestre pode ser efetuada por
diversas entidades, cuja articulação e complementaridade é devidamente assegurada pelo PMDFCI e pela
CMDF.

Concretizado.
A partir de 2006, melhorar a rede de comunicações
entre todas as Equipas, Grupos, Brigadas, PV e outros
meios existentes no terreno.

Acompanhar,
permanentemente, em sede
própria, os resultados das ações
de deteção ao nível Municipal,
Distrital e Nacional.

Em 2012, as Forças Armadas não integraram o dispositivo de vigilância terreste móvel.

No 1º trimestre de cada ano, implementação de
medidas e de projeto municipal de proteção coletiva, a
integrar no sistema de vigilância e deteção municipal e
distrital.
No 4° trimestre de cada ano, a avaliação do modelo e
a incorporação dos eventuais ajustamentos, face à
experiência do ano anterior.

O apetrechamento das equipas existentes no terreno com rádios do SIRESP melhorou a rede de
comunicações entre os recursos existentes no terreno (criação e formalização de indicadores específicos
para cada uma das entidades).
No período em análise deu-se a adoção do SIRESP como um verdadeiro sistema de operações, com um cariz
mais estratégico porque permitiu uma maior partilha de informação e uma maior interligação entre as
diversas equipas.
O projeto de entrega de Kits de 1ª intervenção às Juntas de Freguesia foi interrompido.
O acompanhamento permanente dos resultados das ações de deteção é assegurado em permanência
através da Equipa de Manutenção e Exploração de Informação de Florestal (EMEIF) e dos respetivos Oficiais
de Ligação da GNR, através da estrutura de Comando da GNR, em estreita articulação e coordenação com a
estrutura da ANPC e demais agentes de proteção envolvidos.
A melhoria do planeamento e coordenação distrital das equipas que participam na vigilância, tem permitido
evitar duplicações e aumentar as áreas vigiadas.

Objetivo Operacional: Integrar a vigilância móvel de cariz Distrital ou Nacional

Prever a integração da vigilância
aérea armada nos dias em que o
Índice de Risco e os meios
aéreos disponíveis o aconselhe.

 Avaliar da necessidade de elaboração de protocolos
com os aeroclubes;
 Elaborar relatórios contínuos de avaliação nos
órgãos distritais e nacionais da estrutura de
Operações de Proteção e Socorro e SEPNA/GNR.

A vigilância aérea foi abandonada porque o seu nível de deteção era residual, pelo que deixaram de existir
protocolos com aeroclubes a partir de 2011.
No entanto, a Monitorização Aérea Armada (MAA) continua a ser definida nas DON-DECIF. As suas missões
ocorrem por decisão expressa do Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) e são efetuadas
exclusivamente por aviões bombardeiros, desde que disponíveis, e planeadas pelos CDOS, tendo em conta a
previsão do perigo de incêndio florestal, em locais do País mais suscetíveis à ocorrência de incêndios
florestais.
Não se conhece a elaboração de relatórios de avaliação relativos à vigilância aérea.
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Em cada ano:

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final
Objetivo estratégico Reforço da capacidade de 1ª intervenção
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Estruturar os níveis Municipal e Distrital de 1ª Intervenção

Anualmente, coordenar operacionalmente, através
do POM, as atividades dos recursos humanos e dos
meios no município.
Na elaboração dos PMDFCI/POM, integrar
a atuação dos Bombeiros, das Equipas de
Sapadores Florestais do ICNF, das Equipas
da AFOCELCA, das Equipas do SEPNA e do
GIPS da GNR, e outros Agentes presentes
no terreno.

Formar, permanentemente, todos os agentes
envolvidos.

Estabelecer um protocolo para integração do
dispositivo da AFOCELCA no dispositivo nacional.

Identificar outros Agentes com capacidade de 1ª
Intervenção ao nível municipal.

A formação a nível ambiental/defesa da floresta contra incêndios constitui hoje uma matéria
obrigatória a todos os níveis da formação dos elementos da GNR, havendo componentes específicas e
mais aprofundadas para os elementos do SEPNA (prevenção) e GIPS (1ª intervenção e combate).
Anualmente, há desenvolvimento de formação na área do planeamento para as autarquias locais,
GNR e Organizações de Produtores Florestais habitualmente ministradas pelo ICNF.
A GNR também faz reuniões anuais com as presidências de Câmaras Municipais para as matérias de
DFCI, incidindo sobretudo nas áreas de maior risco.
O levantamento de necessidades de formação dos técnicos do GTF é tarefa realizada por GTF (63,2%),
SMPC (13,9%) e CMDF (4,9%) (cf. Tabela 73 do Anexo 2). Contudo, a formação
existente/disponibilizada é considera globalmente insuficiente e/ou desadequada às necessidades de
formação para o exercício da atividade profissional (64,3% dos GTF inquiridos). Ainda assim, 84,5%
dos GTF inquiridos indicaram que os seus técnicos frequentaram ações de formação desde que o
gabinete foi constituído (cf. Tabela 14 do Anexo 2).
Concretizado.
A AFOCELCA integra o dispositivo nacional desde 2006, fazendo parte, desde então, das fases Bravo,
Charlie e Delta do DECIF. As suas atribuições e elementos a disponibilizar encontram-se definidos
pelas DON-DECIF (cf. Anexo 2 Meios terrestres nas fases Bravo, Charlie e Delta).
Concretizado.
No âmbito dos POM são identificados os agentes com capacidade de 1ª intervenção e que devem
integrar o dispositivo municipal.
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Anualmente, o SMPC, os Municípios, a GNR, o
ICNF, as OPF’s e as OB implementam as medidas
necessárias à sua articulação no Teatro de
Operações (TO).

Concretizado.
Estabilização do dispositivo operacional no âmbito das DON-DECIF (nível nacional), dos Planos
Operacionais Distritais de Combate a Incêndios Florestais (PDDFCI) e dos PMDFCI e dos Planos
Operacionais Distritais (POD) e Municipais (POM).
Tem vindo a registar-se um envolvimento crescente dos municípios, com a elaboração e
implementação dos Planos e com a realização de CMDF com a representação da Proteção Civil.
No âmbito dos POM, elaborados com base na DON-DECIF, é definida a articulação e a hierarquia de
comando entre as entidades intervenientes no TO. Também são definidas as atribuições de cada uma
das equipas e descrito o tipo de gestão dos recursos materiais disponíveis no município.
As CMDF são globalmente avaliadas como tendo um desempenho ‘positivo’ (57,4%) ou ‘muito
positivo’ (24,3%) na ação colaborativa de elaboração anual do POM (cf. Tabela 69 do Anexo 2).

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final

Objetivo Estratégico: Reforço da capacidade de 1ª intervenção
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Estruturar os níveis Municipal e Distrital de 1ª Intervenção (cont.)
O projeto distribuição de Kits de 1ª intervenção às Juntas de Freguesia foi interrompido.
Anualmente, promover a distribuição de material específico para
autoproteção das populações.
Dar continuidade aos projetos comuns
de proteção coletiva, desenvolvidos no
âmbito do sistema de vigilância e
deteção.

Embora não haja informação sistemática e universal recolhida e tratada, encontra-se
referenciado em diversos PMDFCI a realização de ações de sensibilização da população
promovidas pelas Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais.
No 1º Trimestre de cada ano promover ações de formação no
âmbito da 1ª Intervenção

Anualmente, incentivar e apoiar as medidas que, em sede de
Município, deverão ser desenvolvidas.

A sua realização encontra-se prevista nas DON-DECIF. Estas Diretivas referem que as CMDF,
no âmbito do POM, coordenam a nível local as ações de defesa da floresta contra incêndios;
promovem a criação de grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais, dotando-os
de meios de intervenção e salvaguardando a sua formação para que possam atuar em
segurança e desenvolver ações de sensibilização da população.
No âmbito dos PMDFCI e POM são descritas medidas que devem ser desenvolvidas para
potenciar a proximidade do dispositivo aos incêndios nascentes. Não obstante, não há
informação devidamente sistematizada para analisar a sua execução.
Concretizado.

Potenciar a capacidade de
movimentação dos Grupos/Brigadas
Helitransportadas e da capacidade do
pessoal envolvido.

A 1ª Intervenção deverá ser realizada nos primeiros 20 minutos
após a ocorrência do incêndio.

Desenvolver um sistema de
comunicações para articulação dos
meios de 1ª Intervenção.

Garantir a articulação das comunicações entre as várias
estruturas.

Regista-se uma melhoria face aos registos dos anos 2009 e 2010: o tempo médio de
chegada ao TO pelos helis, diminuiu de 16 minutos em 2010, para os 8 minutos em 2011 e
2012.
Os aviões deixaram de integrar o dispositivo aéreo neste âmbito.
Concretizado.
Praticamente todo o território nacional e todas as forças constituintes do dispositivo
operacional de 1ª Intervenção estão dotadas de comunicações SIRESP.
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Potenciar a proximidade do
dispositivo, de cariz Municipal, a
incêndios nascentes.

De acordo com o processo de inquirição junto dos GTF, em 23% de 138 concelhos nunca foi
realizada a ação de distribuição de material específico para autoproteção das populações e,
em 10,8%, a tarefa não é realizada anualmente. A responsabilidade de a executar é,
essencialmente, dos GTF (50,4%), dos SMPC (40,3%) e das CMDF (10,1%) - cf. Tabela 73 do
Anexo 2.

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final

Objetivo Estratégico: Reforço da capacidade do ataque ampliado
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Reforçar eficácia do combate terrestre ao nível Municipal
(capacidade de comando das operações, coordenação das várias entidades envolvidas e mobilização dos meios)
Levantamento dos recursos (materiais
e efetivos mobilizáveis) existentes em
cada CB, com vista à avaliação da sua
capacidade operacional e do respetivo
Município.

Anualmente, fazer a avaliação dos recursos existentes no Município.

No âmbito do PMDFCI é feito o levantamento anual dos recursos (materiais e humanos)
e meios complementares de apoio ao combate a incêndios florestais (descrição e
quantidade).
Não obstante, nos PMDFCI analisados não consta a avaliação da sua capacidade
operacional.
A formação contínua é uma preocupação constante (ver questão da formação das CB).
Aparentemente, não existe uma política de exercícios conjuntos para treinar aspetos
ligados à coordenação, à validação do planeamento logístico e à operacionalização de
medidas e procedimentos. Neste contexto, e de acordo com o processo de inquirição,
12,5% dos GTF indica nunca terem sido realizados exercícios conjuntos com GNR, CB,
etc., e 19,4% aponta para uma realização com periodicidade não anual. No entanto, esta
responsabilidade cabe tendencialmente ao SMPC (61,8%) - cf. Tabela 73 do Anexo 2.
Concretizado.

Incentiva a utilização dos vários métodos e técnicas de extinção.

As DON-DECIF contemplam a utilização de vários métodos e técnicas de extinção (p.ex.,
emprego de métodos de combate paralelo e/ou indireto, através da utilização de
ferramentas manuais, tratores agrícolas, máquinas de rasto e a utilização racional e
coordenada de fogos de supressão sob a responsabilidade do Comandante de
Operações de Socorro (COS) e de acordo com a legislação aplicável).

(cont.)
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Articulação coordenada dos meios de
combate do seu Município, e dos que
lhe forem atribuídos pelo Centro
Distrital e Nacional, e em cumprimento
do dispositivo de forças.

A partir de 2006, em articulação e sob as orientações do CDOS, no
âmbito das suas competências, implementa uma política de formação
contínua e de exercícios conjuntos nos Corpos de Bombeiros do seu
Município.
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Objetivo Estratégico: Reforço da capacidade do ataque ampliado
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional Reforçar eficácia do combate terrestre ao nível Municipal
(capacidade de comando das operações, coordenação das várias entidades envolvidas e mobilização dos meios)

Formação nas CB de meios humanos especializados, integrados em
Grupos ou Equipas, especialmente vocacionados para o combate a
incêndios florestais (IF).

Qualificar os quadros de Comando e
Chefia que integram, ou se preveja que
venham a integrar, o dispositivo
operacional.

Anualmente, elaborar o levantamento de necessidades e
calendarizar as atividades de forma a serem integradas no plano de
formação de elementos de comando de nível Distrital e/ou Nacional

Proceder ao levantamento das
máquinas de rasto, tratores e
bulldozers existentes no Município
e/ou na sua área, promover políticas
de colaboração e formar os
operadores.

Anualmente, proceder ao levantamento destes meios, e definir as
políticas de colaboração/contratação entre os seus proprietários e o
Município.

O conhecimento e o enquadramento
operacional das Equipas/Brigadas de
Sapadores Florestais existentes no
Concelho.

A partir de 2006, todas estas Equipas/Brigadas farão parte do
dispositivo municipal de apoio ao combate aos incêndios florestais,
operações de rescaldo e vigilância após rescaldo.

Concretizado.
A formação de Bombeiros que se encontram integrados em Grupos ou Equipas
especialmente vocacionados para o combate a IF é ministrada pela Escola Nacional de
Bombeiros (ENB).
A ANPC desenvolve ações de formação [e treino operacional] no âmbito da gestão de
operações. No entanto, a Equipa de Avaliação não reuniu dados que permitam fazer a
respetiva análise.
Concretizado.
A ENB colocou ao dispor das CB uma ferramenta informática que permite registar
online as necessidades de formação.
A ENB ministra formação a elementos de comando, oficiais bombeiro e chefes.
A calendarização das ações de formação encontra-se sob a responsabilidade da ENB.
O levantamento destes meios, bem como a definição das formas de colaboração entre
os seus proprietários e o Município, são efetuados em sede de PMDFCI e POM.
O levantamento anual dos meios disponíveis no Município (tratores, buldózeres, etc.)
é uma tarefa realizada em 99% dos concelhos inquiridos. A responsabilidade da
execução dessa tarefa cabe, essencialmente, aos GTF (68,6%) e ao SMPC (26,2%) - cf.
Tabela 73 do Anexo 2.
Concretizado
As Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais fazem parte do dispositivo municipal de
apoio ao combate aos IF (sensibilização e divulgação, vigilância e patrulhamento,
deteção, 1ª intervenção, rescaldo e vigilância pós-rescaldo).
As suas funções e responsabilidades encontram-se definidas no âmbito dos PMDFCI.
O processo de inquirição aos GTF permitiu constatar que 62,8% das CM dos concelhos
inquiridos contam com a colaboração de eSF na concretização das ações de gestão
previstas no PMDFCI (cf. Tabela 74 do Anexo 2).

(cont.)
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Articulação coordenada dos meios de
combate do seu Município, e dos que
lhe forem atribuídos pelo Centro
Distrital e Nacional, e em cumprimento
do dispositivo de forças. (cont.)
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Objetivo estratégico Reforço da capacidade do ataque ampliado
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Reforçar eficácia do combate terrestre ao nível Municipal
(capacidade de comando das operações, coordenação das várias entidades envolvidas e mobilização dos meios)
Do ponto de vista do planeamento, nomeadamente com a elaboração do PNDFCI, os
Municípios devem fazer anualmente o levantamento das áreas de risco, com recurso a
informação devidamente atualizada sobre a ocupação do solo.

Distribuir os meios no terreno
atendendo ao risco de incêndio,
fazendo recurso de destacamentos
temporários.
Anualmente, planear a tática de combate mais adequada à defesa do
Município através da realização de exercícios conjuntos com base
nessas áreas e cenários hipotéticos.
Balancear o acionamento de
elementos de reforço (humanos e
materiais) municipais ou atribuídos.

Anualmente, desenvolver uma política de exercícios conjuntos nos
Corpos de Bombeiros do seu Município, privilegiando os aspetos da
coordenação entre os vários agentes.

Articular os meios e a rede rádio da
estrutura de combate aos Incêndios
Florestais, frequências e
procedimentos a adotar.

Anualmente, implementar uma política de exercícios conjuntos para
operacionalizar medidas e procedimentos no âmbito das
comunicações, analisar deficiências e propor as medidas adequadas à
sua resolução.

Fazer o levantamento e mobilização
dos meios municipais logísticos e de
apoio e operacionalizar a sua
integração no dispositivo logístico
Nacional.

Anualmente:
 fazer o levantamento dos meios disponíveis na área do Município;
 planear a manobra logística mais adequada ao Município;
 elaborar exercícios para validação do planeamento logístico.

Dos GTF inquiridos, 93,4% indica definir e atualizar no PMDFCI as áreas florestais de
maior perigosidade de incêndio florestal (cf. Tabela 43 do Anexo 2). Contudo, apenas
39,9% afirma definir/rever anualmente as áreas de maior perigosidade de incêndio
florestal (cf. Tabela 44 do Anexo 2). O principal motivo para a não revisão anual das
áreas florestais é porque não se faz o levantamento do uso e ocupação do solo todos
os anos (74,7%) - cf. Tabela 45 do Anexo 2.
Do processo de inquirição aos GTF, é possível constatar que em 20,6% de 131
concelhos, a tarefa de planear a tática de combate mais adequada à defesa do
município não é realizada e, em 9,9% dos casos, a tarefa não é realizada anualmente. A
responsabilidade de a executar é muito partilhada entre GTF (31,3%), SMPC (48,1%) e
CMDF (28,2%) - cf. Tabela 73 do Anexo 2.
Aparentemente, não existe uma política de exercícios conjuntos para treinar aspetos
ligados à coordenação, à validação do planeamento logístico e à operacionalização de
medidas e procedimentos. Neste contexto, e de acordo com o processo de inquirição,
12,5% dos GTF indica nunca terem sido realizados exercícios conjuntos com GNR, CB,
etc., e 19,4% aponta para uma realização com periodicidade não anual. No entanto,
esta responsabilidade cabe tendencialmente ao SMPC (61,8%) - cf. Tabela 73 do Anexo
2.
No âmbito dos PMDFCI é realizado anualmente o levantamento dos meios disponíveis
para auxiliar no combate a incêndios florestais (tratores, buldózeres, …) cabendo essa
responsabilidade, em 68,6% dos casos aos GTF. No que se refere à avaliação da
condição desses meios, embora se mantenha na responsabilidade dos GTF, em 78,9%
dos casos, também foi referido no processo de inquirição que essa avaliação não é feita
ou não é feita anualmente em 7,3% dos casos (cf. Tabela 73 do Anexo 2).
O planeamento das manobras logísticas mais adequadas a cada um dos Municípios
encontra-se sob a responsabilidade do SMPC.
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Anualmente, elaborar o levantamento das áreas de risco do seu
Município.
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Objetivo Estratégico: Reforço da capacidade do ataque ampliado
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional Reforçar eficácia do combate terrestre ao nível Distrital
(capacidade de comando das operações, coordenação das várias entidades envolvidas e mobilização dos meios)
Fazer a avaliação permanente das atividades que estão a ser
desenvolvidas ao nível municipal.

Formar e qualificar os Comandantes.

Anualmente, fazer o levantamento de necessidades e
calendarizar as necessidades de formação.

Proceder ao levantamento das
máquinas de rasto, tratores e
bulldozer existentes no Distrito,
integrando os dados recolhidos pelos
municípios, e à sua utilização.

Anualmente, fazer a avaliação dos meios existentes ao nível de
cada um dos municípios.

Implantar e articular os meios de
ataque ao nível municipal.

Anualmente:
 avaliar os meios dos municípios e risco associado;
 elaborar planos de contingência;
 promover a realização de exercícios conjuntos para
articulação de meios ao nível distrital;
 promover uma atitude de colaboração intermunicipal.

A avaliação das atividades desenvolvidas tem vindo a ser feita no âmbito das CMDF e das
Comissões Distritais de Proteção Civil.
O processo de inquirição aos GTF revelou uma avaliação globalmente ‘positiva’ (39,4% de 142
GTF) ou ‘muito positiva’ (17,6%) do desempenho das CMDF no acompanhamento da
execução do Plano Municipal de Emergência, no âmbito do SMPC (cf. Tabela 69 do Anexo 2).
Concretizado.
A ENB colocou ao dispor das CB uma ferramenta informática que permite efetuar via internet
os pedidos de formação.
A calendarização das ações de formação encontra-se sob a responsabilidade da ENB.
Concretizado.
Os PMDFCI incluem a descrição dos recursos disponíveis (materiais e humanos) ao nível do
Município. Os Planos Distritais sistematizam esses dados (entidades envolvidas e respetivos
meios e recursos disponíveis).
A inquirição junto dos GTF permitiu constatar que apenas em 3,5% dos concelhos não se
realiza a tarefa de avaliação da condição dos meios disponíveis no Município (tratores,
buldózeres,…) e, em 2,8%, esta não é realizada anualmente. A responsabilidade da realização
cabe, em particular, aos GTF (78,9%), aos SMPC (42,3%) e, ainda, às CMDF (7,0%) - cf. Tabela
73 do Anexo 2).
A implantação e articulação dos meios de ataque ao nível municipal é realizada no âmbito das
CMDF e PMDFCI e do SMPC e POM. Os Planos contêm a descrição das áreas de maior risco,
bem como dos meios e recursos disponíveis para apoiar o ataque a incêndios florestais.
A elaboração de planos de contingência não é uma tarefa realizada em 30,9% de 139
concelhos inquiridos no processo de inquirição aos GTF e, em 19,4% dos casos, esta não é
realizada anualmente. A responsabilidade cabe, essencialmente, ao SMPC (46%) e ao GTF
(23,9%) - cf. Tabela 73 do Anexo 2.
No que se refere à realização de exercícios conjuntos para articulação de meios a nível
distrital, 23,2% dos GTF indicam nunca ter realizado e 26,8% afirma não realizar anualmente.
A responsabilidade da realização de exercícios conjuntos ao nível distrital é do SMPC (47,9%),
do GTF (18,3%) e, em menor percentagem, à CMDF (7%) - cf. Tabela 73 do Anexo 2.
A colaboração intermunicipal tem mais condições para ser eficiente e capaz face à
constituição das Comunidades Intermunicipais (CIM).
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Acompanhar os Serviços Municipais
de Proteção Civil (SMPC) do Distrito e
a implementação das medidas a
desenvolver em sede municipal.
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Objetivo Estratégico: Reforço da capacidade do ataque ampliado
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional Reforçar eficácia do combate terrestre ao nível Distrital
(capacidade de comando das operações, coordenação das várias entidades envolvidas e mobilização dos meios)
Concretizado.

Empregar e articular os meios
imediatos de reforço rápido (GRR) do
Distrito, previstos no dispositivo de
forças.

Anualmente, constituir os GRR e qualificá-los.

Dar formação aos operadores dos
CDOS, de forma a garantir a adequada
qualificação nas várias vertentes de
atuação.

Anualmente, fazer o levantamento de necessidades e calendarizar as
atividades de forma a serem integradas no plano de formação
Distrital e/ou Nacional.

Integrar ao nível Distrital, na parte
correspondente, os Planos da
Operacionais Municipais (POM)
elaborados ao nível do Concelho.

A partir de 2006, até ao final de cada ano, implementar as medidas
necessárias à prossecução deste desiderato.

As DON-DECIF DE 2011 e 2012 adotaram o conceito de Grupo de Reforço para
Incêndios Florestais (GRIF).
Estes grupos são constituídos por distrito e reúnem meios de CB de um ou mais
distritos, de acordo com a gravidade do incêndio.
A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse fazer a análise deste
indicador.
Não obstante, os operadores do CDOS são sujeitos a treino operacional intensivo,
nomeadamente, numa matéria que tem vindo a ser amplamente discutida e que
respeita à organização dos meios e dos recursos no TO.
Concretizado.
Ao nível distrital há o instrumento Plano Operacional Distrital (POD) que integram os
POM, nomeadamente, os recursos e meios disponíveis para o combate aos IF.
Concretizado.

A partir de 2006, até ao final de cada ano, elaborar o PONACIF.

Todos os anos, no primeiro trimestre, é disponibilizada a DON-DECIF, um instrumento
de planeamento, organização, coordenação e comando operacional no âmbito das
operações de proteção e socorro da floresta contra IF. Este documento garante a
resposta operacional adequada e articulada nas mais diversas situações de incêndio
florestal.

(cont.)
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Elaboração do Plano Operacional
Nacional de Combate a Incêndios
Florestais (PONACIF).
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Objetivo estratégico Reforço da capacidade do ataque ampliado
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Reforçar eficácia do combate terrestre ao nível Nacional
(capacidade de comando das operações, coordenação das várias entidades envolvidas e mobilização dos meios)
Validação do PONACIF.

A partir de 2007, durante o primeiro trimestre de cada ano, executar
exercícios conjuntos segundo um guião previamente elaborado,
após o qual procede à validação do PONACIF.

Formar e qualificar os elementos de
Comando que integram os CDOS.

Anualmente, elaborar o levantamento de necessidades de formação,
calendarizar essas atividades de forma a serem integradas no plano
de formação Nacional.

Formar os operadores do CNOS, de
forma a garantir a adequada
qualificação nas várias vertentes de
atuação.

Anualmente, fazer o levantamento de necessidades e calendarizar as
atividades de forma a serem integradas no plano de formação
Distrital e/ou Nacional.

Empregar, articular e pré-posicionar
os Meios de Reforço, bem como
outros previstos no dispositivo de
forças.

Anualmente, constituir os Grupos de Reforço e qualificá-los.

Não se conhecem atividades desenvolvidas neste âmbito.
A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse fazer a análise deste
indicador. Não obstante, os elementos de Comando que integrasse o CDOS são sujeitos
a treino operacional intensivo, nomeadamente, numa matéria que tem vindo a ser
amplamente discutida e que respeita à organização dos meios e dos recursos no TO.
A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse fazer a análise deste
indicador. Os operadores do CNOS são sujeitos a treino operacional intensivo,
nomeadamente, numa matéria que tem vindo a ser amplamente discutida e que
respeita à organização dos meios e dos recursos no TO.
Concretizado.
A constituição de grupos de reforço terrestes está cada vez mais agilizada, tendo sido
constituídos mais grupos que foram acionados em largas dezenas de missões; em 2011,
houve a mobilização de 63 Grupos, que foram acionados em 132 missões; em 2012,
houve a mobilização de 132 Grupos, que foram acionados em 265 missões.

Objetivo Operacional Reforçar eficácia do combate aéreo

Utilizar produtos espumíferos e
retardantes.

Desenvolver as medidas necessárias para formar elementos de
Comando a integrar os Estados-Maiores dos Comandos Distritais e
Nacional, com estas competências.

Anualmente, qualificar e certificar elementos tendo em vista o seu
recrutamento para as brigadas helitransportadas.
A partir de 2006:
 criar normas orientadoras na utilização destes produtos;
 implementar as ações de formação na utilização destes produtos
junto dos elementos de Comando e de coordenação aérea dos TO.

A responsabilidade de estruturar e ministrar Ações de formação para elementos de
Comando pertence à ENB - CFEIF.

Desde 2008, que todas as equipas helitransportadas (FEB e GIPS) são profissionalizadas.
O CFEIF tem a responsabilidade de estruturar e ministrar a formação dos elementos da
FEB e do GIPS.
A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse fazer a análise
quantitativa deste indicador.
No entanto, destaca-se a elaboração do “Manual Operacional Emprego dos Meios
Aéreos em Operações de Proteção Civil” (ANPC, abril de 2009), que refere a utilização
de espumíferos e retardantes.

Página 161

Qualificar elementos de Comando que
integrem os Estados-Maiores dos
Comandos Distritais e Nacional com as
competências necessárias ao
planeamento do emprego dos meios
aéreos, e respetiva coordenação nos
Teatros de Operações (TO).
Aumentar em número e qualificação
os Grupos e Brigadas
helitransportadas.
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Objetivo estratégico Melhoria da eficácia do rescaldo e vigilância pós-rescaldo
Ação

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Garantir a correta e eficaz execução do rescaldo
Promover a utilização por parte dos
Bombeiros das ferramentas de
sapador nas operações de rescaldo.

Empregar as Equipas/Brigadas de
Sapadores Florestais.

Empregar os elementos das Forças
Armadas.

Em 2006, reavaliar os conteúdos programáticos.
Em 2007, incrementar a utilização de ferramentas de sapador nos
planos de formação a implementar junto das CB.

A utilização de ferramentas de sapador é refletida nos planos de formação a
implementar junto das CB.

Anualmente:

Concretizado.

 Elaborar o levantamento das Equipas e Brigadas de Sapadores
Florestais existentes no respetivo Distrito;

O levantamento das eSF existentes em cada distrito é realizada no âmbito dos PMDFCI e
PDDFCI.

 Implementar modelos de atuação nas operações de rescaldo.

As operações de rescaldo são da responsabilidade e coordenação do COS.

A partir de 2006, o SNBPC proporá ao EMGFA, programas de
formação a serem ministrados aos Elementos de Comando, as
metodologias necessárias à coordenação operacional dos elementos
das FA para rentabilização das suas intervenções.

Realização de ações de formação sobre combate a incêndios,
segurança e consequente aquisição de ferramentas de sapador.

De acordo com as DON-DECIF, o pedido de meios Militares para ações de consolidação
da extinção e vigilância ativa pós-incêndio é feito pelo CODIS ao CNOS. Todavia, em
2012, esta atividade não estava prevista no âmbito da DON-DECIF.
Embora não haja um Programa de formação estabilizado, existem ações de formação
ministradas aos Elementos de Comando das Forças Armadas que compreendem as
metodologias necessárias à coordenação operacional dos elementos das FA para
rentabilização das suas intervenções.
Concretizado.
Existem ações de formação ministradas sobre combate a incêndios, segurança, e
ocorreu a aquisição de ferramentas de sapador.
Concretizado.
Esta matéria está devidamente assegurada no âmbito dos PMDFCI.

Anualmente, assegurar a sua rápida mobilização, pelo que importa,
por um lado, garantir a colaboração das autarquias, e por outro, a
atempada contratação com agentes privados.

Daqueles que indicaram recorrer à contratação, 84,1% afirma que os meios são
suficientes para garantir a correta e eficaz execução das operações de rescaldo (cf.
Tabela 55 do Anexo 2). A maioria dos que indicam que os meios não são suficientes
afirma que o rescaldo não é realizado apenas com máquinas (cf. Tabela 56 do Anexo
2).
O principal motivo para a não contratação atempada desse tipo de serviço é o facto de a
Câmara Municipal dispor de equipamentos próprios (46,2%) - cf. Tabela 54 do Anexo 2.
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Utilizar as máquinas de rasto.

O processo de inquirição permitiu constatar que 56,3% dos GTF que responderam ao
Inquérito (85) indicam a garantia atempada da contratação com agentes privados, no
que respeita à utilização de máquinas de rasto para as operações de rescaldo pelas
Câmaras Municipais (cf. Tabela 53 do Anexo 2).
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Objetivo estratégico Melhoria da eficácia do rescaldo e vigilância pós-rescaldo
Ação

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Garantir a correta e eficaz execução do rescaldo
Medidas de autodefesa. A sua realização encontra-se prevista nas DON-DECIF. As Diretivas referem
que as CMDFI, no âmbito do POM:

Implementar por parte das autarquias
as medidas que levem as populações,
através das Juntas de Freguesia, a
aderir a projetos comuns de proteção
coletiva, sustentado por medidas de
autodefesa, e colaborar nestas ações.

A partir de 2006:
 incentivar e acompanhar a implementação de medidas
de autodefesa a desenvolver pelo Município e Juntas de
Freguesia;
 promover a formação e sensibilização.

 coordenam a nível local as ações de defesa da floresta contra incêndios;
 promovem a criação de grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais, dotando-os de
meios de intervenção e salvaguardando a sua formação para que possam atuar em segurança; e
 desenvolvem ações de sensibilização da população.
A criação de grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais não é prática em 58,3% de 139
concelhos inquiridos no processo de inquirição aos GTF e, em 11,5% dos concelhos, a tarefa não é
realizada anualmente. A responsabilidade é partilhada, fundamentalmente, entre GTF (23%) e
SMPC (18%) (cf. Tabela 73 do Anexo 2).
Formação e sensibilização. Embora não haja informação sistemática e universal recolhida e tratada,
encontra-se referenciado em diversos PMDFCI a realização de ações de sensibilização da população
promovidas pelas Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais.
A grande maioria dos GTF inquiridos (93,3%) indica promover ações de sensibilização,
periodicamente ao longo do ano (53,2%) e sem uma rotina estável (29,8%), essencialmente junto
da população escolar (85,8%), distribuindo material informativo (82,3%), junto da população em
geral (72,3%) e junto da população rural (63,8%). As ações de sensibilização são realizadas em
conjunto com outras entidades (93,4%), principalmente GNR/PSP (89,4%), Escolas (78%),
Associações de Produtores e Proprietários Florestais e Sapadores Florestais (58,2%) e Bombeiros
(22%). As Juntas de Freguesia são referenciadas como entidades parceiras, apenas por 9 GTF
(6,4%).

A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse saber se se dá a incorporação das
ações de vigilância após rescaldo nos exercícios de validação de conhecimentos e de consolidação
de princípios doutrinários operacionais ao nível dos Comandantes e elementos de Comando.

Anualmente, validar a formação junto dos Comandantes e
elementos de Comando.
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Estabelecer medidas operacionais
adequadas.

A partir de 2006, incorporar as ações da vigilância após
rescaldo nos exercícios de validação de conhecimentos e
de consolidação de princípios doutrinários operacionais
introduzidos ao nível dos Comandantes e elementos de
Comando.
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Objetivo Estratégico Melhoria das comunicações
Ação

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Criar uma rede de comunicações integrada, tecnologicamente avançada, que garanta o permanente controlo da organização e a possibilidade de Coordenação e Comando em
todos os níveis.

O SNBPC deverá promover a integração dos instrumentos de
comunicações das brigadas de sapadores florestais nas redes
de deteção e combate.
O SNBPC deve elaborar, anualmente, o diagnóstico de situação
das comunicações operacionais e apresentar uma proposta
consolidada das medidas a implementar.

Anualmente, o SNBPC deve elaborar o
diagnóstico de situação das comunicações
operacionais e apresentar uma proposta
consolidada das medidas a implementar.

A GNR tem vindo a trabalhar em conjunto com os bombeiros para agilizar a ligação ao
SADO. Essa conexão não funciona, ainda, na totalidade do seu potencial.
Praticamente todo o território nacional e todas as forças constituintes do dispositivo
operacional de 1ª Intervenção estão dotadas de comunicações SIRESP.
As forças incluídas no SNDFCI fazem o balanço das condições de comunicação com
frequência; não se conhece um Diagnóstico formal.
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A GNR deve garantir uma ligação rádio às estruturas de
bombeiros de forma a facilitar a deteção e o combate.
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Objetivo Estratégico Melhoria dos meios de planeamento, previsão e apoio à decisão
Ação

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Integrar e melhorar dos meios de planeamento, previsão e apoio à decisão disponíveis

A desenvolver e consolidar até ao termo de 2006.

Desenvolvimento e adequação do Banco de Dados Nacional sobre
Incêndios (designado por SGIF e existente desde 2001) à nova
realidade.

A desenvolver e consolidar até 1 de maio de 2006.

Elaborar o diagnóstico e apresentar uma proposta de integração dos
vários meios de planeamento, previsão e apoio à decisão.

Em 2006:
 redefinir um circuito de transmissão das ocorrências;
 redefinir um circuito de transmissão de informação
referente à delimitação da área queimada por tipo de
ocupação e espécie florestal, à investigação das causas e
determinação dos prejuízos de material lenhoso e aos
respetivos autos levantados pelo SEPNA/GNR;
 definir conceitos e critérios de recolha da informação que
deverão ser vertidos em manual de procedimentos;
 reformular a infraestrutura de carregamento da
informação.

Estudar as condições meteorológicas que potenciam grandes
incêndios, a eficácia das medidas de gestão de combustível
aplicadas e as táticas de supressão usadas.

Apresentação anual de relatórios.
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Criação de um sistema de gestão da informação dirigido para tudo o
que respeita aos PMDFCI e outras ações de silvicultura preventiva,
infraestruturas, e inventariação de meios (equipamentos, recursos
humanos, etc.).

Este sistema de gestão da informação dirigido aos PMDFCI não foi
criado mas foi desenvolvida a plataforma iPlan que permite carregar
as peças escritas do PMDFCI.
No SGIF foi integrado um módulo de execução de ações de DFCI que
permite carregar informação sobre os trabalhos que foram
desenvolvidos no âmbito das respetivas redes de DFCI (planeamento
e execução).
Concretizado.
O banco de dados nacional sobre IF (SGIF) tem vindo a ser alvo de
melhorias pontuais.
Concretizado.
Estão estabilizados o circuito de transmissão das ocorrências e de
transmissão e informação referente à delimitação da área queimada;
no entanto, por vezes, é complicado chegar ao detalhe do tipo de
ocupação e espécie florestal.
Relativamente à investigação das causas e determinação dos prejuízos
de material lenhoso e aos respetivos autos levantados pelo
SEPNA/GNR, os circuitos de transmissão de informação estão
devidamente definidos.
Os conceitos e critérios de recolha da informação estão devidamente
definidos mas, por vezes, para quem está no terreno pode ser difícil
aplicar esses mesmos conceitos, sobretudo, quando o tempo para o
fazer é escasso.
Existe um amplo trabalho que incide sobre estas matérias, não apenas
por parte das entidades que constituem o SNDFCI mas de outras
entidades que estudam estes fenómenos.
A ANPC produz relatórios de cada um dos grandes incêndios.
O ICNF também produz relatórios dos maiores incêndios, mas estes
com uma vertente técnica e de estabilização de emergência.
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Objetivo Estratégico Melhoria das infraestruturas e logística de suporte à DFCI
Ação

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Organizar uma Estrutura Nacional de Apoio Logístico, assente nas estruturas Municipais e Distritais, pensada e articulada

Manter a capacidade de apoio logístico às operações
em curso quando a capacidade da estrutura logística
do socorro não for suficiente para o garantir.
Criar uma adequada estrutura logística de suporte às
ações de supressão.

A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse analisar a formação e os
exercícios dos elementos de Comando.

Concretizado.
As DON-DECIF referem que, por solicitação do CNOS, as FA disponibilizam os meios
logísticos complementares, conforme a sua disponibilidade.
Concretizado.
A DON-DECIF define anualmente a organização da estrutura logística de suporte a ações
de supressão, as bases de apoio logístico e o material e serviços a mobilizar.
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Formar e exercitar os Comandantes e os Elementos de
Comando.

Em 2006:
 avaliar a formação que é ministrada;
 implementar os conceitos base ao desenvolvimento
de uma doutrina logística;
 implementar a sua formação e programar exercícios
neste âmbito.
Anualmente, estabelecer protocolo de colaboração
com as FA no âmbito do apoio logístico às operações
de socorro quando este se justificar.
Até 2007, estudar e propor as medidas necessárias ao
estabelecimento de uma adequada estrutura logística
de suporte às ações de supressão.
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4º EIXO ESTRATÉGICO - RECUPERAR E REABILITAR OS ECOSSISTEMAS
O 4º Eixo Estratégico do PNDFCI – Recuperar e reabilitar os ecossistemas (afetados por incêndios) compreende, adequadamente, esse objetivo estratégico único, e utiliza um
objetivo operacional também único de Avaliação e mitigação dos impactos causados pelos incêndios e implementação de estratégias de reabilitação a longo prazo.
Objetivo Estratégico Recuperar e reabilitar os ecossistemas
Ação a desenvolver

Indicadores/Metas

Elementos referentes à execução do PNDFCI

Objetivo Operacional: Avaliação e mitigação dos impactos causados pelos incêndios e implementação de estratégias de reabilitação a longo prazo
Concretizado parcialmente.
O Código de Boas Práticas na Recuperação de áreas Ardidas, extensivo a todos os tipos de
ações e territórios, continua a não existir, mas vem sendo substituído por outros guias de
linhas diretrizes adequados.

Execução de ações imediatas de minimização de impactos,
intervindo em grandes incêndios

Foram elaborados Relatórios de Estabilização de Emergência, bem como um Relatório sobre
os grandes incêndios. Os REE têm como objetivo sustentar tecnicamente pedidos de apoio
ao ProDeR.

Intervenção no escoamento do material afetado pelos incêndios,
acompanhando o processo de extração do material lenhoso, para
assegurar um envolvimento dos diferentes agentes que conduza a
procedimentos mais céleres e à adoção de boas práticas florestais

Os desenvolvimentos de “diligência devida” na cadeia de valor [Reg.(U.E.) 95/2010] e a
certificação florestal nas principais fileiras começam a enquadrar os operadores que
efetuam este tipo de exploração florestal pós-sinistro, cujo licenciamento obriga ao
conhecimento das boas práticas florestais.

Avaliar os trabalhos de reabilitação das
áreas afetadas

Avaliação e monitorização das ações. Constituição de equipas
pluridisciplinares ao nível das NUT II

A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse analisar o grau de
concretização desta meta.

Avaliar a capacidade de recuperação
das áreas ardidas

Incidência em áreas ardidas superiores a 500 hectares.
Constituição de equipas pluridisciplinares ao nível das NUT II

A Equipa de Avaliação não dispôs de informação que permitisse analisar o grau de
concretização desta meta.
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Conduzir um programa específico
dirigido à recuperação de áreas ardidas,
aplicando as Orientações estratégicas
do Conselho Nacional de Reflorestação,
dos Planos Regionais de Ordenamento
Florestal e as recomendações técnicas
do Centro PHOENIX do Instituto
Florestal Europeu

No termo do ano de 2007 está disponível o Código de Boas
Práticas na Recuperação de áreas Ardidas, divulgado aos
diferentes agentes

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final

V. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este último Capítulo da Avaliação Intercalar do PNDFCI sistematiza as seguintes componentes:
(i) Principais resultados do Estudo de Avaliação, percorrendo as grandes dimensões de análise que
conduziram o desenvolvimento dos trabalhos; e
(ii) Conjunto de Atuações recomendáveis, na dupla ótica do desenvolvimento do PNDFCI no horizonte 2018 e
da operacionalização de intervenções no âmbito dos diversos Eixos Estratégicos.

V.1. CONCLUSÕES
1.1. Avaliação da Relevância e Pertinência do PNDFCI
A Resolução do Conselho de Ministros que aprova o PNDFCI (RCM nº 65/2006, de 26 de maio) estabelece uma forte
relação entre a defesa da floresta e o combate aos incêndios ao salientar o carácter essencial da floresta como
suporte do desenvolvimento sustentável do País e os incêndios como ameaça séria à floresta portuguesa e fator
condicionante da sustentabilidade económica e social. Este compromisso situa-se para além dos ciclos legislativos e
exige continuidade das intervenções e vinculação de todos os intervenientes, em especial, das Autarquias.
O PNDFCI, ao assumir como prioridade a defesa da floresta contra incêndios, estruturou um modelo de intervenção
que procura combinar o que historicamente tem sido abordado em separado: a concretização de atuações de
política florestal (abrangendo a minimização do risco/prevenção estrutural); e a racionalização de atuações e de
meios, centrados na vigilância, deteção e combate. O Plano concebeu e organizou uma intervenção concertada de
médio/longo prazo que, simultaneamente, pretendeu contribuir para a otimização do valor do património florestal
e para a minimização das perdas sociais.
Essa intervenção concertada (de ações, de recursos e de intervenientes) do Plano contempla ações de otimização
da eficácia e eficiência da prevenção, da vigilância, da deteção e da fiscalização, assentes nas seguintes
intervenções-tipo:


gestão ativa e sustentável do espaço florestal;



implementação de um programa de gestão de combustíveis;



reforço e gestão mais eficaz dos meios de combate;



fomento da educação e sensibilização das populações; e



reabilitação das áreas ardidas.

Em termos de conceção global da estrutura de Eixos e da programação de ações, o PNDFCI reflete este modelo de
intervenção procurando combinar ativamente intervenções centradas na gestão da floresta/prevenção estrutural e
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Os níveis de racionalidade e coerência (no patamar dos objetivos e das ações programadas) entre o PNDFCI e a
Estratégia Nacional para as Florestas constituem um importante salto qualitativo no modelo de abordagem da
defesa da floresta e do combate aos incêndios. A Estratégia Nacional para as Florestas (aprovada pela RCM n.º
114/2006, de 15 de setembro) aborda os incêndios como um dos principais constrangimentos à exploração florestal
sustentável, assume como uma das principais linhas estratégicas, a DFCI e identifica o PNDFCI como instrumento. A
fase inicial do ciclo de vida do Plano, constituiu um período crucial de teste/validação do referido modelo de
abordagem da DFCI que os primeiros Relatórios de Monitorização e Avaliação (2006 e Biénio 2007/2008)
apreciaram positivamente, nomeadamente, em matéria de concretização de objetivos e de resultados.
A partir da análise da informação empírica recolhida e processada é possível traçar um conjunto de considerações
gerais sobre a relevância e a pertinência do PNDFCI e das suas diversas componentes.
A análise global do PNDFCI revelou que a sua estrutura geral por eixos continua atual, ao ter sido baseada na criação
de uma estrutura orgânica e funcional eficaz (5º Eixo) combinando diversas componentes associadas ao aumento da
resiliência do território (1º Eixo), à redução da incidência dos incêndios (2º Eixo), à melhoria da eficácia do ataque e
da gestão dos incêndios (3º Eixo) e à recuperação e reabilitação dos ecossistemas (4º Eixo).
A avaliação da relevância e pertinência dos objetivos e ações que suportaram a estratégia definida para alcançar as
metas estabelecidas no PNDFCI, bem como das modalidades de participação dos agentes públicos e associativos
intervenientes, identificou necessidades de adaptação da estrutura de ações, de molde a induzir maior
operacionalidade, nomeadamente, no sentido de obter a plena concretização dos objetivos de prevenção e
proteção da floresta contra os incêndios.
Relativamente à estratégia que subjaz ao PNDFCI, as dimensões-problema e as necessidades de intervenção
diagnosticadas, bem como as tendências de evolução consideradas no âmbito da conceção do PNDFCI em 2005,
mantêm um elevado grau de atualidade. Os resultados das entrevistas realizadas, bem como os elementos de
discussão do Focus-group, apontam no sentido de uma apreciação positiva sobre a pertinência e relevância do
PNDFCI.
O nível de implementação das Ações é, todavia, distinto nos diferentes territórios florestais o que sugere a
necessidade de priorizar os objetivos fixados, bem como assegurar uma correspondente afetação de meios e
recursos de financiamento.
O perfil de domínios de intervenção do PNDFCI considera a tripla dimensão (prevenção, vigilância e fiscalização e
combate) a partir da qual estrutura uma árvore de objetivos que aponta para um quadro concetual multivalente
enquadrando vetores de intervenção bastante enriquecidos na relação objetivos estratégicos/objetivos
operacionais:


o 1º Eixo Estratégico, com dimensões de contributividade a montante, na medida em que a formulação de
objetivos estratégicos e operacionais surge mais ligada à valorização e estímulo das condições para a



o 2º Eixo Estratégico, com um somatório de objetivos na esfera da sensibilização e da fiscalização;

Página 170

gestão das áreas florestais;

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final


o 3º Eixo Estratégico, com domínios de atuação orientados para a 1ª intervenção e para o ataque
ampliado;



o 4º Eixo Estratégico, vocacionado para a recuperação de áreas ardidas; e



o 5º Eixo Estratégico, com âmbito de atuação transversal ao nível da estrutura orgânico-institucional.

A estratégia definida para o PNDFCI expressa-se, sobretudo, ao nível do conjunto de objetivos associados aos
diferentes Eixos Estratégicos, dado que não foi assegurada uma coerência global e de implementação ao nível da
arquitetura das Ações. A organização para implementar o PNDFCI ficou associada ao conceito e funcionamento do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI) apontando no sentido de uma partilha de
responsabilidades entre as diversas instituições intervenientes no Sistema.
A definição dos Eixos Estratégicos teve presente as atribuições, competências e responsabilidades de cada uma das
entidades intervenientes, não tendo o Plano induzido a incorporação de novas funções. As necessidades (objetivas)
de articulação e coerência na execução das atividades e ações do Plano, não foi garantida e não teve resposta
orgânica, p.ex., através da criação de um órgão de coordenação residente na Direção Geral dos Recursos Florestais
(atual ICNF), conforme foram recomendando, recorrentemente, os relatórios de Monitorização e Avaliação de
acordo, também, com a perspetiva de diversos “stakeholders”.
A trajetória de implementação ocorreu num contexto exigente em termos de concretização de objetivos/resultados
devido, por um lado, ao comportamento meteorológico e, por outro lado, aos progressos verificados, sobretudo,
em matéria de combate dos incêndios florestais. Esta constatação deverá ter implicações numa formulação mais
apurada de objetivos operacionais e das respetivas ações, a par de ajustamentos de qualidade nos dispositivos de
gestão, monitorização e avaliação.
A perspetiva da Equipa de Avaliação quanto ao desempenho do PNDFCI foi confirmada pelos resultados do trabalho
empírico de sucessivos Estudos de Monitorização e Avaliação entre 2006 e 2012: persiste a necessidade de
reequilibrar o peso entre a prevenção e o combate, num contexto em que o dispositivo de combate atual se tem
mostrado adequado às necessidades. Todavia, e não obstante o seu eficaz funcionamento, o sistema de combate
tende a entrar em colapso quando ocorrem condições meteorológicas extremas e cenários com um elevado (e
disperso) número de ignições ou com incêndios florestais de grande dimensão, motivando a necessidade de
mobilização acrescida de meios.
No equilíbrio referenciado como desejável, a prevenção estrutural tem um longo caminho a percorrer,
nomeadamente para ultrapassar os constrangimentos ligados à acentuada ausência de gestão dos espaços
florestais privados. Esta é uma questão que se encontra enraízada cultural e socialmente mas que tem presente um
cálculo económico de oportunidade que estabelece opções diferentes consoante a estrutura da propriedade, o
retorno do investimento, a sensibilidade na aplicação de mecanismos efetivos de coerção das entidades
responsáveis e o histórico de incêndios.

menor capacidade de intervenção nas florestas e, a não ser que seja possível voltar a constituir-se um corpo de
guardas florestais, terá que delegar funções em outras entidades devidamente preparadas para assumir este papel.
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Neste contexto seria desejável que se equacionasse um adequado enquadramento/estímulo de mecanismos de
gestão passiva das áreas florestais, nomeadamente explorando as oportunidades da fiscalidade verde na ótica de
gestão e valorização dos recursos florestais.

1.2. Avaliação de Eficácia e Eficiência de Execução do PNDFCI, por Eixo
Esta secção sistematiza elementos de eficácia e eficiência e prossegue com referências específicas por Eixo
Estratégico do PNDFCI, combinando a caraterização das dinâmicas de execução das Ações com a concretização de
objetivos.
 Evolução do Nº de ocorrências e da área ardida
No período 2002-2012 os dados globais de incêndios e de área ardida apontam para médias entre 5 mil
(ocorrências) e 147 mil hectares, 53% dos quais em povoamentos florestais. Os anos de 2003 e 2005 situaram-se
acima desta média e os de 2007 e 2008 registaram menos ocorrências e menor área ardida.
A análise da relação entre a área ardida e as condições meteorológicas evidencia uma grande dependência deste
fator. A Figura seguinte ilustra a importância dos dias de severidade meteorológica elevada (DSR>15) sem os quais,
no período total em análise, a área total ardida anualmente nunca teria excedido os 100 mil hectares definidos
como meta no PNDFCI. Utilizando esta abordagem conclui-se que o objetivo de diminuição da área ardida e das
ocorrências deve ser avaliado através dos indicadores da área ardida e do número médio diário de ocorrências para
os dias de maior severidade meteorológica (DSR > 15).
Evolução das áreas ardidas, por grau de severidade meteorológica (2002-2012)
(ha)
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Fonte: ICNF. Elaboração pela Equipa de Avaliação.

A dependência da meteorologia não é, no entanto, obrigatória nem constante ao longo do tempo. Com efeito, em
situações em que se coloca um esforço adicional sobre o sistema de combate (p.ex., ocorrências fora do “período

uma resposta tão eficaz. O estudo da determinante meteorológica, mesmo a posteriori, constitui cada vez mais um
vetor importante para uma revisão crítica desta temática.
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Com a remoção do fator meteorológico, conclui-se pela existência de um período inicial, de 2003 a 2008, em que se
assistiu a uma melhoria geral do sistema (com diminuição quer do número de ocorrências, quer da área ardida, para
as condições de severidade meteorológica mais elevadas), sendo de admitir que o acentuar dessa tendência, a
partir de 2006, possa ser parcialmente atribuído à implementação de Ações do PNDFCI.
Não obstante, o comportamento dos indicadores permite antever que, se se repetirem as condições meteorológicas
mais severas, os impactos dos incêndios podem voltar a assumir níveis muito preocupantes.
A análise dos resultados deveria, então, tentar remover o efeito da variabilidade meteorológica, baseando-se nos
resultados do estudo realizado nesta Avaliação, a qual conclui que são as áreas ardidas e as ocorrências em dias de
severidade meteorológica elevada as variáveis mais determinantes. Os dias de elevada severidade meteorológica
podem ser facilmente identificados pelos índices do Sistema Canadiano adaptado para Portugal pelo IPMA, neste
caso associados a valores do Índice DSR superiores a 15 para a média do Continente.
 Cumprimento das metas definidas no PNDFCI
Uma análise detalhada da implementação das ações propostas e do consequente cumprimento das metas definidas
no PNDFCI aponta para níveis de implementação desiguais no território e ainda não suficientes para o cumprimento
integral das metas previstas, apesar de melhorias consideráveis.
No que respeita às metas associadas ao número e área dos incêndios, constata-se que não tem diminuído de forma
significativa o número de incêndios com área superior a 1 hectare, nem foram completamente eliminados os
incêndios com áreas superiores a 1000 hectares.
Quanto à redução do tempo de ataque inicial, a percentagem de ocorrências com tempo de intervenção em menos
de 20 minutos é próxima da meta de 90% das ocorrências, embora não a atingindo, não foram, ainda, eliminadas as
intervenções com tempos de ataque inicial superiores a 60 minutos.
Quanto à duração dos incêndios, a meta da redução a menos de 150 do número de incêndios ativos com duração
superior a 24 horas também não foi atingida, assim como a meta da redução do número de reacendimentos para
menos de 1% das ocorrências totais.
Finalmente, em relação às metas centrais de redução da área ardida, para um total de menos de 100 mil hectares
por ano ou para uma área de povoamentos florestais inferior a 0.8% (cerca de 25 mil hectares), constata-se que as
mesmas foram atingidas em média no período 2007-2012, com 25,6 ha de povoamentos e 50,2 ha de matos
No entanto, há que registar que, apesar de ter havido valores em média mais positivos no período 2007-2012 do
que no período anterior (em que estes limites foram sistematicamente ultrapassados todos os anos), estas metas
foram também ultrapassadas nos anos de 2010 e 2012.
De forma equivalente também se conclui que a situação referente ao número médio de ocorrências diárias
melhorou em média depois de 2006, tendo passado de 356 para 224 ocorrências diárias em dias de meteorologia
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Indicadores de Custos e Perdas associadas aos Incêndios florestais

A Tabela seguinte sintetiza informação relevante sobre os encargos associados às intervenções de DFCI. A
inexistência de uma avaliação, mesmo que em estimativa, dos valores em risco e das respetivas vulnerabilidades,
não permite uma avaliação das perdas associadas aos incêndios, as quais deveriam incluir as de âmbito florestal,
mas também as referentes às infraestruturas, de uma forma equivalente à que é já solicitada na cartografia do risco
de âmbito municipal.
Os custos relativos à Prevenção e ao Combate apresentam-se estáveis ao longo dos dois períodos refletindo a
circunstância de as despesas associadas à Prevenção não dependerem das condições meteorológicas e as
associadas ao Combate se encontrarem, em boa medida, associadas, à garantia de um dispositivo operacional de
intervenção.
Quadro 33. Custos e perdas dos Incêndios Florestais (2000 a 2012)
2000-06

2007-12

Prevenção (M €)

24,8

23,2

Combate (M €)

62,0

69,3

Perdas de bens e serviços (M €)

385,2

116,9

Recuperação de áreas ardidas (M €)

110,3

25,6

Povoamentos

110,3

25,6

Matos

85,0

50,2

Área ardida (mil ha)

Fonte: ICNF, ANPC e GNR.

As perdas de bens e serviços e os custos de recuperação das áreas ardidas mostram-se variáveis tendo diminuído do
período 2000-2006 para 2007-2012 (de 195,5 M Euros para 142,5 M Euros/ ano). Esta redução está associada à
menor área ardida total e a uma menor percentagem de povoamentos florestais nessa área.


Grau de implementação das ações do PNDFCI

A Tabela seguinte percorre todos os domínios de intervenção do Plano colocando em destaque o grau das
realizações físicas das ações previstas no PNDFCI e a leitura dos resultados alcançados. Esta síntese permite uma
leitura imediata do estado de implementação do Plano, bem como a sua capacidade para alcançar os resultados
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Eixos Estratégicos de atuação do PNDFCI, objetivos e estado de implementação
Eixos Estratégicos

Objetivos principais


1º
Aumento da
resiliência do
território aos
incêndios
florestais
4º
Recuperar e
reabilitar os
ecossistemas





2º
Redução da
incidência dos
incêndios

Avaliar e mitigar os impactos causados pelos incêndios



Implementar estratégias de reabilitação de áreas ardidas a
longo prazo







3º
Melhoria da
eficácia do
ataque e da
gestão dos
incêndios








5º

Adaptação de
uma estrutura

orgânica e
funcional eficaz


Leitura dos
resultados

Prevenção estrutural
Rever e clarificar o normativo penal em matéria de
incêndios florestais
Implementar um conjunto de objetivos operacionais
orientados para a prevenção estrutural da floresta contra
os incêndios
Criar e aplicar orientações estratégicas para a gestão das
áreas florestais





Grau de
implementação

Vigilância e Fiscalização
Sensibilizar as populações relativamente ao perigo que
representa a manipulação do fogo e de comportamentos
de risco em espaços florestais e agrícolas
Melhorar o conhecimento das causas dos incêndios e das
suas motivações
Aumentar a capacidade de dissuasão e fiscalização
Combate
Melhorar a eficácia nas ações de prevenção (Sapadores
Florestais)
Organizar os meios de modo a dar resposta à proteção de
vidas e edifícios
Organizar um dispositivo que preveja a mobilização
preventiva de meios, tendo em conta a disponibilidade do
pessoal, dos meios terrestres e aéreos e todos os outros
passíveis de agregar como reforço e apoio
Melhorar a eficácia nas ações de pré-supressão (vigilância,
deteção e alerta)
Melhorar a eficácia da supressão (1ª intervenção e
combate ampliado)
Redefinir do ponto de vista operacional a abordagem do
planeamento e estratégia do combate
Atribuir a adequada formação aos combatentes
Melhorar a logística de suporte à DFCI.
Âmbito de atuação transversal
Integrar os esforços das múltiplas instituições e agentes
envolvidos na defesa da floresta
Fomentar o trabalho em equipa e a avaliação dos
resultados das respetivas ações
Estimular a aquisição de conhecimento, competência,
motivação e capacidade de liderança adequados
Organizar e ligar institucionalmente os três níveis
Municipal, Distrital e Nacional

Legenda:
Grau de implementação:

Implementado

Em curso

Não foi implementado

Leitura de resultados

Alcançados

Em curso

Não alcançados

Página 175



Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final

 1º Eixo Estratégico - Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais
A problemática da prevenção estrutural constitui um dos cernes do PNDFCI, sendo claro que existe na trajetória de
concretização de resultados um longo caminho a percorrer, face aos níveis de acumulação de combustível
provocados pelas condições favoráveis ao crescimento da biomassa florestal e por uma deficiente prevenção
estrutural.
Este comportamento dos indicadores permite antever que, se se repetirem as condições meteorológicas mais
severas, os impactos dos incêndios possam voltar a assumir níveis muito preocupantes.
No domínio da atividade dos Sapadores Florestais, a meta de constituição de 500 eSF (até final de 2012) esteve
longe de ser alcançada, sobretudo, devido à falta de verbas para afetar a esta finalidade. No trabalho de campo
realizado, e não obstante a consonância de opiniões sobre a grande utilidade dos Sapadores Florestais, foi
questionada a efetiva necessidade de 500 eSF e os custos que advêm da sua utilização (aquisição de viaturas e de
equipamento, formação, gestão do Programa,…), apontando para uma deficiente fundamentação técnica daquela
meta face à ausência de sustentabilidade, nomeadamente, em termos de capacidade de afetação de meios
orçamentais.
No entanto, no processo de atualização da Estratégia Nacional para as Florestas, a Matriz de Operacionalização da
Estratégia mantém a meta de 500 eSF e refere o aumento da área de intervenção das eSF, bem como a maior
integração do trabalho das mesmas.
O aumento do investimento no PSF estaria sempre dependente de um forte compromisso público com incidência
orçamental que não tem ocorrido, não sendo claro que continue a constituir uma prioridade das políticas florestais
tanto mais que se trata de uma dimensão de grande esforço financeiro comparado com aplicações em outras áreas
prioritárias para a DFCI.
Relativamente aos Gabinetes Técnicos Florestais, embora haja uma densidade de GTF elevada, fruto da sua filosofia
de constituição, regista-se uma capacidade diferenciada de intervenção e de implementação dos PMDFCI, que
depende, em grande parte, do risco de incêndio florestal e da importância socioeconómica que a floresta assume
nos concelhos, mas também da sensibilidade dos presidentes de Câmara para essas matérias e da capacidade
técnica dos responsáveis pelos Gabinetes.
Esta rede encontra-se, todavia, relativamente subaproveitada porque os técnicos se encontram cingidos ao seu
território, sem assegurar, em muitos casos, sinergias entre os vários GTF. Neste contexto, entende-se haver
vantagem em estimular lógicas de intervenção intermunicipal, nomeadamente, no quadro das CIM.
Em síntese, os principais fatores críticos relacionados com a implementação do 1º Eixo Estratégico, são os seguintes:


Necessidade de interligar a estrutura de planeamento e os instrumentos e processos de suporte com o
ordenamento do território. O exercício de planeamento foi exigente e após um longo período experimental



Ausência de continuidade na estratégia de prevenção, salientando-se a infraestruturação do território
como um aspeto fundamental para diminuir a dimensão dos incêndios florestais.
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Não obstante o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, a falta de gestão dos espaços florestais
continua a representar um dos principais constrangimentos, agravando a acumulação de combustível
vegetal, permitindo a continuidade da massa florestal, degradando os acessos, e assim favorecendo as
condições de ignição e de propagação de incêndios.

A ideia de fazer depender o sucesso do combate da necessidade de gestão de combustíveis não é, todavia, linear
pois está-se perante um sistema uno e holístico no qual todas as peças dependem umas das outras, sendo que
existem outros fatores a considerar, nomeadamente:


a relação custo-benefício da rede primária face ao seu elevado custo de execução/manutenção;



os resultados da gestão florestal/combustíveis (visíveis apenas no médio-longo prazo);



o aproveitamento que o combate faz da preparação prévia do território.

Em termos de perspetivas futuras recomenda-se a integração dos seguintes objetivos operacionais:


Rever a regulamentação associada à realização de ações de fogo controlado no sentido da sua maior
flexibilização (condições atmosféricas e acompanhamento);



Apostar na infraestruturação do território com o estabelecimento de prioridades de intervenção, no
sentido de conseguir uma compartimentação inteligente do território (as intervenções ligadas ainda não
produziram os resultados pretendidos);



Fomentar políticas que promovam o aumento do uso agrícola e florestal do território.

 2º Eixo Estratégico - Redução da incidência dos incêndios
No âmbito das ações de Sensibilização e Informação constata-se uma capacidade de planeamento elevada traduzida
na elaboração anual do “Plano Nacional de Sensibilização para a Defesa da Floresta”. No entanto, o Plano não tem
encontrado sequência eficaz na respetiva implementação, na medida em que não existe uma coordenação
consolidada das ações realizadas (localização, temática/conteúdos, público-alvo, número de indivíduos abrangidos,
…), nem a segurança de uma estratégia mais focada, continuada e apropriada à realidade de cada território e de
cada
público-alvo, nem a garantia de recursos financeiros para a sua implementação.
O enquadramento deste Plano na esfera de competências do ICNF, deve-se à solução encontrada para mobilizar os
meios de financiamento, via Fundo Florestal Permanente. No entanto, esta solução não tem assegurado um
interface satisfatório com a população o que poderia passar por um adequado envolvimento dos diversos agentes
da proteção civil que estão no terreno em tarefas de fiscalização, patrulhamento e vigilância e também por parte
dos GTF.
Deste cenário resultou uma base de trabalho com reduzida consistência e uma abrangência aquém do desejável,
contrastando com uma necessidade visível dada a percentagem de causas por negligência ter aumentado em quase

A Investigação das causas dos incêndios florestais (as quais têm origens múltiplas mas, sobretudo, antropogénicas),
tem-se revelado mais expressiva face a anos anteriores, mas continua a ter uma identificação de causas
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relativamente baixa, traduzindo a constatação de não ser possível a prova em todas as ocorrências; mesmo que os
responsáveis pela 1ª intervenção e/ou combate assegurem um perímetro para a investigação, acresce a
circunstância de as provas arderem com muita frequência, sem deixar qualquer indício. Paralelamente, a formação
específica para a determinação das causas dos incêndios florestais não tem merecido a prioridade devida.
No âmbito do Patrulhamento, Vigilância e Fiscalização, a deteção precoce de incêndios tem-se revelado uma
condição essencial para garantir uma resposta rápida e para o sucesso de uma 1ª intervenção. O sistema de
vigilância e deteção é essencialmente assegurado utilizando militares da GNR e Sapadores Florestais (Vigilância
móvel e fixa), bem como operadores dos Postos de Vigilância (vigilância fixa) e privilegiando as áreas de maior risco
de incêndio. Estes meios necessitam de uma forte componente logística de recursos humanos e materiais e
implicam custos avultados.
Da análise efetuada, resultam dois vetores: a diminuição da intensidade do esforço de vigilância móvel por parte da
GNR/SEPNA nos últimos anos, que a Avaliação considera fundamental para prevenir e detetar precocemente focos
de incêndio; e a necessidade de assegurar esse mesmo esforço.
Em síntese, destacam-se os seguintes fatores críticos associados ao 2º Eixo Estratégico:


Carácter esporádico, pouco organizado e com iniciativas avulsas dos planos de sensibilização. Assim, deve
ser assegurada disponibilidade financeira para garantir a continuidade de campanhas de sensibilização que
produzam os efeitos esperados quer junto da população em geral, quer junto de grupos-alvo específicos. A
sensibilização exige recursos financeiros avultados, recorrentemente e ao longo de um largo período de
tempo, pelo que há que ponderar quais as estratégias mais eficientes.



Recolha e sistematização de informação relativa à execução de ações de sensibilização e respetivos
resultados.



Investigação das causas dos incêndios florestais, ainda com taxa muito elevada associada a causas
indeterminadas.



Necessidade de articulação e complementaridade do esforço de vigilância.

 3º Eixo Estratégico - Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios
Os resultados da análise efetuada vão no sentido de considerar que o 3º Eixo beneficia de uma estrutura de
coordenação robusta que permite uma eficaz organização dos recursos. No entanto, registam-se vulnerabilidades
operacionais na intervenção dos bombeiros no TO e também na cadeia de comando na qual são detetáveis
diferentes doutrinas, estruturas organizativas e capacidades de resposta. Em situações de ataque ampliado, estes
constrangimentos tornam-se mais evidentes porque a estrutura de comando perde coesão e, consequentemente,
capacidade para planear e para concretizar as estratégias de combate mais eficazes.
O ATI está bem consolidado, com tempos de 1ª intervenção em níveis com reduzida margem para melhoria,

das equipas helitransportadas; recorde-se que, a partir de 2008, todas as equipas helitransportadas (GIPS e FEB)
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passaram a ser profissionais. Para o acréscimo da eficácia do dispositivo de 1ª intervenção na sua globalidade
contribuiu, igualmente, o desempenho dos sapadores florestais.
Neste contexto, persiste a necessidade de consolidar o conceito tático de ataque inicial, através da mobilização
imediata e conjugada de todos os agentes com responsabilidades a este nível de intervenção pois, em situações de
número elevado de ocorrências, revelam-se falhas na estrutura do DECIF.
Em termos de Ataque Ampliado, refira-se a maior capacidade de coordenação de forças no terreno ainda que com
limitações, p.ex., nas questões associadas à coordenação da cadeia de comando referidas pelos relatórios sobre os
incêndios florestais os quais continuam a identificar situações em que ocorrem conflitos no terreno, embora tenha
havido um investimento para as ultrapassar. Neste contexto, a estrutura tem de operar um salto qualitativo, no
sentido de integrar melhorias na gestão do combate e permanecendo a segurança dos bombeiros como uma das
grandes preocupações. Ao melhorar a gestão do combate aumenta-se a sua eficácia e a segurança de todos os
combatentes.
No entanto, tendo em conta a necessidade de uma tomada de decisões célere e eficaz, persiste a dificuldade de
obtenção de informação em tempo real em termos de desenvolvimento do incêndio, mas também de
posicionamento rigoroso dos meios que se encontram no TO.
A formação profissional dos Bombeiros tem sofrido evoluções positivas sendo de reconhecer o esforço da ENB e da
formação que está a ser ministrada aos elementos operacionais no CFEIF - Centro de Formação Especializado em
Incêndios Florestais e nas ULF - Unidades Locais de Formação. As competências ministradas têm contribuído para o
reconhecimento internacional do trabalho que é realizado pelos bombeiros portugueses.
Tendo por referência a situação de partida (2006), regista-se uma significativa melhoria existindo atualmente
pessoal com grande nível de especialização (p.ex., FEB e GIPS). Todavia, grande parte dos interlocutores auscultados
refere a falta de formação profissional específica que os bombeiros, sobretudo, os voluntários, possuem para fazer
face aos incêndios florestais. Face a necessidades cada vez mais exigentes, torna-se fundamental o aperfeiçoamento
técnico dos bombeiros e, no período de implementação do PNDFCI, não se avançou muito nesta matéria.
Em síntese, os fatores críticos associados à implementação do 3º Eixo Estratégico do PNDFCI são os seguintes:
 Recursos humanos, os resultados da avaliação vão no sentido de concluir pela sua adequação à tipologia e
volume de intervenções, embora continuem a persistir carências em termos de formação,
profissionalização e especialização, com a necessidade de reciclagem, de treino e de prática simulada de
grande parte dos bombeiros.
No tocante às dinâmicas de voluntariado, existem CB que atualmente se deparam com dificuldades na
mobilização de voluntários, um problema que tem vindo a agudizar-se, sobretudo, nos distritos do Norte
(p.ex., Bragança, Viana do Castelo e Vila Real) e que resulta, entre outros aspetos, da falta de uma política

 Estrutura de comando com definição e planeamento de estratégias funcionais e articuladas mas com
vulnerabilidades operacionais que têm implicações, sobretudo, no caso do combate a grandes incêndios.
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 Apoio logístico, com registo de constrangimentos, principalmente, em cenários de grandes incêndios.

 4º Eixo Estratégico - Recuperar e reabilitar os ecossistemas
A avaliação do 4º Eixo Estratégico apresenta problemas metodológicos, constatados em Relatórios anteriores, os
quais radicam em duas causas principais:


a elevada proporção de floresta privada em Portugal (93% da floresta tal como é definida pela FAO), a
maior parte da qual não beneficia de gestão ativa; desta caraterística, decorre uma forte atomização da
ação na sequência dos incêndios, conforme se revelou ao longo do período de implementação do PNDFCI;
e



a temporalidade da avaliação num domínio/recurso que se carateriza precisamente pelo longo prazo, o
que recoloca a questão do equilíbrio acerca do que é possível demonstrar em matéria de recuperação de
ecossistemas florestais e silvestres, de difícil medição no presente contexto.

A avaliação é também dificultada por uma identificação e descrição das metas que se revela hoje voluntarista e
datada, sendo à partida demasiado qualitativa face a outras ações. Compilando informação sobre as modificações
que todo o setor florestal vai sofrendo ao longo dos anos, e não apenas devido à temática dos fogos florestais,
sinalizam-se progressos em processos “colaterais”:


licenciamento de operadores e empresas que prestam serviços na floresta, com tendência para se
normalizar, deixando de ter carácter informal, nomeadamente pelos incentivos que se estabelecem fileira
a fileira, fortemente vocacionadas para a exportação; e



tendência de diminuição geral da economia paralela do setor primário.

Relativamente à Meta referente à intervenção no escoamento do material afetado pelos incêndios, o trabalho de
avaliação pode tornar-se mais assertivo e quantificável no futuro, acompanhando a extração do material lenhoso,
para assegurar um envolvimento dos diferentes agentes que conduza a procedimentos mais céleres e à adoção de
boas práticas florestais.
A Administração Pública, à parte da sua função enquadradora e facilitadora, num universo de atores privados que
detém a ação sobre os espaços florestais, pode liderar essencialmente pelo exemplo no que respeita ao
restabelecimento do potencial produtivo e dos capitais naturais perturbados pelos fogos nas áreas que tutela, ou
sobre as quais tem um dever especial de gestão, caso da RNAP.
O controlo financeiro dos programas que veiculam ajudas públicas à floresta, constitui fonte de informação mais
próxima de uma avaliação quantificável, neste Eixo. A coincidência temporal da mudança ProDeR/PDR2020 e da
revisão intermédia do PNDFCI, deveria ser explorada no sentido de potenciar a absorção de recursos de
financiamento para intervenções de recuperação de áreas ardidas, segundo prioridades resultantes das orientações
sugeridas pelos estudos de balanço de intervenções anteriores.

Página 180

Em síntese, sinalizam-se os pontos críticos no âmbito do 4º Eixo Estratégico seguintes:

Avaliação Intercalar do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (2006-2012)
Relatório Final


Inexistência de mecanismos de controlo e de avaliação de resultados das intervenções efetuadas. Todavia,
este mecanismo de controlo pode não ter relevância dado que a recuperação dos ecossistemas se dá, em
99% dos casos, em áreas privadas, assim dependendo da vontade e da capacidade financeira dos
proprietários florestais.



Para além deste bloqueio, a recuperação das áreas ardidas tem dois problemas principais: a
tempestividade, pois, quando acaba a época dos IF, começam as chuvas e dificilmente surge a
oportunidade para intervir; e a capacidade institucional, praticamente nula, para intervir.

 5º Eixo - Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz
Os Relatórios de Monitorização e Avaliação do PNDFCI elencaram de forma crítica os progressos realizados e os
insucessos ocorridos em alguns objetivos dos Eixos tendo destacado, nomeadamente, grandes progressos: na
organização do combate, quanto aos meios disponibilizados e respetivo financiamento; na sofisticação crescente
dos dispositivos utilizados pelos agentes para a prevenção específica na época de fogos; e na consolidação da
cobertura territorial. No envolvimento dos atores públicos e privados registam-se, igualmente, progressos com
relevo para o estabelecimento de corresponsabilidade ao nível municipal e ao nível distrital, com instrumentos que
permitem hoje uma atribuição mais objetiva de funções e tarefas pelos vários parceiros, em cada território.
No entanto, as alterações da orgânica governamental/institucional, que decorreram durante o período de vigência
do Plano, criaram um conjunto de interrupções que tiveram impacto na implementação dos Eixos Estratégicos do
PNDFCI, excetuando o Eixo 3 o qual contou com uma relativa estabilidade em termos orgânicos.
No domínio da prevenção, a estruturação de recursos no contexto da orgânica do ICNF mostra-se pouco viável com
a existência de 18 Coordenadores de Prevenção Estrutural (CPE).
No plano operacional, salientam-se dois importantes desenvolvimentos, na prevenção e socorro: (i) a criação do
Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) para assumir operações de socorro, com recursos humanos
especializados e equipamento; e (ii) a criação da figura dos oficiais de ligação aos Centros de Coordenação
Operacionais Distritais (CCOD) que funcionam junto dos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS).
A atividade legislativa da última metade da década por parte da tutela das florestas, contribuiu para a evolução da
superestrutura, nomeadamente, em domínios com impacto na prevenção de médio e longo prazo de que são
exemplo: a organização do território e a organização da produção florestal nesse território, com o desenho do
quadro legislativo dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e respetiva revisão; a elaboração e
acompanhamento de Planos de Gestão Florestal (PGF); e algumas soluções operacionais geradoras de ganhos de
escala na gestão florestal e na prevenção estrutural, caso das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF).
Em síntese, os principais fatores críticos referentes ao 5º Eixo Estratégico são seguintes:


Menor capacidade tendencial para intervir no território e especificamente nas vulnerabilidades de cada um



Falta de uma definição clara das funções do Estado nas estruturas centrais e regionais e de capacidade
técnica e financeira para as executar;
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Instabilidade do corpo técnico do ICNF, sobretudo, nos últimos anos;



Desempenho dos GTF dependente do tipo de inserção destes Gabinetes nas Câmaras Municipais e da
sensibilidade dos responsáveis para a questão da defesa da floresta contra os incêndios;

1.3. Sistema de Gestão, Acompanhamento e Monitorização
Os elementos da Avaliação centrados na análise dos documentos que caraterizam as atividades desenvolvidas no
âmbito do PNDFCI, no processamento dos dados estatísticos sobre os incêndios florestais e da informação
qualitativa, resultante das entrevistas a intervenientes da orgânica institucional do PNDFCI, permitem fundamentar,
em termos globais, uma visão positiva de racionalidade e eficácia na gestão do Plano. Esta visão valoriza, sobretudo,
o estabelecimento de práticas e procedimentos na relação com as entidades intervenientes, procurando agilizar os
circuitos de decisão/execução em matéria de DFCI.
Todavia, o modelo de implementação do PNDFCI, assente num leque alargado de entidades, não assegurou um
envolvimento ativo e eficaz no tocante ao reporting para o dispositivo de acompanhamento e monitorização, que se
encontra implícito na Matriz de Indicadores e também no âmbito da centralização da informação proveniente das
diversas entidades para monitorizar e avaliar a prossecução dos objetivos do Plano. O próprio modelo não define
níveis de coordenação estratégica e operacional, situação que fica a dever‐se, sobretudo, a um fator já referenciado
em avaliações anteriores: a ausência de coordenação institucional, com predomínio de um modelo disperso e
dependente da autonomia de gestão das instituições, que não favorece uma gestão eficaz e eficiente das ações do
PNDFCI.
A sistematização e processamento dos dados é, ainda, insuficiente para uma monitorização expedita e diligente e
para uma avaliação aprofundada que contribua para um adequado suporte à formulação de decisões estratégicas e
operacionais, principalmente no tocante à resposta de preenchimento dos indicadores de realização das ações
constantes dos 1º, 2º e 4º Eixos Estratégicos, e sobretudo, das ações executadas ao nível municipal sob a
responsabilidade dos GTF.
Em síntese, no que respeita à estrutura de gestão e às valências dos vários dispositivos de informação, mantêm-se
as debilidades referidas em avaliações anteriores:
 dispersão da informação por várias entidades e por vários departamentos das mesmas, não permitindo o
respetivo cruzamento e uma compilação consistente e fiável para elaborar Relatórios de monitorização do
Plano, rigorosos e completos;
 dificuldade de resposta a uma parte importante dos indicadores previstos na Matriz de Ações e Indicadores
do Plano, com destaque para aqueles que implicam desagregação municipal e que têm natureza qualitativa;
 inexistência de informação de programação e execução financeira das ações executadas e de estimativa dos
prejuízos decorrentes dos incêndios florestais.

do PNDFCI, limita uma gestão eficaz das suas ações e a reformulação de orientações relativas ao cumprimento dos
resultados esperados para cada um dos seus Eixos.
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A avaliação efetuada permitiu também concluir que, no futuro, deveriam ser incluídas análises mais detalhadas dos
valores em risco e das suas vulnerabilidades, de modo a permitir uma melhor avaliação das perdas associadas aos
incêndios, devendo estes incluir as perdas de âmbito florestal (como se faz atualmente), mas também as associadas
às pessoas e às infraestruturas e aos custos associados à sua proteção.
O Diagrama adiante apresentado permite evidenciar que a estrutura de Eixos Estratégicos previstos no PNDFCI (cujo
número se identifica no centro dos círculos) se enquadra bem neste esquema geral, confirmando a adequação da
abordagem geral do PNDFCI. Deste Diagrama também decorre a necessidade de uma melhor avaliação dos custos e
perdas como base para a melhoria da eficiência do sistema.

Na interpretação da Equipa de Avaliação, o SNDFCI, subsidiário do PNDFCI, pode ser esquematizado através das
relações principais entre as variáveis consideradas, tornando evidente a necessidade de consideração da
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V.2. RECOMENDAÇÕES
2.1. Recomendações de natureza global
Os resultados da análise da relevância, pertinência e eficácia dos vários Eixos do PNDFCI e da sua árvore de objetivos
estratégicos e operacionais aponta para a possibilidade de proporcionar uma nova organização à estrutura do
Plano, identificando de modo mais explícito a estrutura de objetivos, a sua decomposição em resultados e metas
quantificadas e as correspondentes atribuições de responsabilidades e de recursos.
No essencial, a estrutura das Ações do PNDFCI, a forma de implementação e os respetivos objetivos devem acolher
um perfil de continuidade. Um modelo de reorganização que assegure essa continuidade passa por equacionar um
enriquecimento que incorpore a influência da meteorologia nos resultados anuais do desempenho do PNDFCI e do
SNDFCI. Essa é a base inspiradora da proposta da Equipa de Avaliação que a seguir se apresenta.

 Reestruturação de Objetivos e Ações do PNDFCI
Na reanálise da adequação e coerência das Medidas/Ações propostas para alcançar os objetivos estratégicos e
operacionais do Plano, a Equipa de Avaliação propõe uma reestruturação que tem presente a priorização das Ações.
A Tabela seguinte sistematiza as ações consideradas mais pertinentes/relevantes dentro desta nova estrutura.
Proposta de reestruturação de objetivos e ações do PNDFCI










Ações a desenvolver
Transversal
Elaborar o Diagnóstico de Necessidades de Formação, com identificação de prioridades a contemplar no
Plano de Formação
Elaborar um Plano de Formação Integrado para os técnicos dos GTF, SF e OPF.
Rever as metas do PNDFCI, reforçando a utilidade das mesmas, com fixação de pressupostos para o seu
alcance, nomeadamente nos domínios dos custos, da aceitação de um limite de prejuízos e da indicação do
esforço esperado da parte das estruturas da Administração
Elaborar, até ao 1º trimestre de cada ano, a DON-DECIF
Elaborar o Plano Nacional de Prevenção Estrutural, com metas anuais
Analisar anualmente as condições meteorológicas associadas aos grandes incêndios, a eficácia das medidas
de gestão de combustível aplicadas e as táticas de supressão usadas
Redigir instrumentos legais adaptados à evolução do contexto e do SNDFCI.
1º Eixo Estratégico – Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais

Integrar e melhorar os
meios de planeamento,
previsão e apoio à decisão,
assegurando a utilização
de tecnologias recentes

 Produção da cartografia anual de Risco de Incêndio conjuntural nacional,
distrital e municipal
 Melhorar a informação sobre combustíveis e alteração do uso do solo
 Definir as prioridades de planeamento e execução das infraestruturas de DFCI.

Definir as prioridades de
DFCI, através de um
correto planeamento

 Monitorizar a atividade das Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (CMDFCI), através de um quadro de indicadores
 Avaliar o desempenho dos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF), através de um
quadro de indicadores
 Melhorar a “performance” das eSF
 Manter atualizado o banco de dados nacional sobre Incêndios (SGIF).

Aumentar as áreas com
gestão ativa, promovendo
a introdução dos princípios
de DFCI e das melhores
práticas silvícolas

 Rever e clarificar o normativo em matéria de gestão florestal
 Criar instrumentos e aplicar orientações estratégicas para a gestão das áreas
florestais.
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Objetivos
Executar as infraestruturas
de DFCI
Implementar o Programa
de Sapadores Florestais








Ações a desenvolver
Implementar a rede primária delineada
Executar ações de silvicultura no âmbito da DFCI
Implementar a rede viária florestal
Implementar a rede de pontos de água.
Melhorar a performance das equipas de Sapadores Florestais
Aumentar o número de equipas de Sapadores Florestais.

Implementar o programa
de redução de
combustíveis

 Implementar a rede de mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis
 Implementar a Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustíveis.

Implementar o programa
de fogo controlado em
ações preventivas

 Reduzir os fatores que favorecem a propagação dos incêndios.

Sensibilização e educação
escolar, relativamente à
temática florestal e de
DFCI
Melhorar o conhecimento
das causas dos incêndios e
das suas motivações
Estruturar e gerir a
vigilância, fiscalização e
deteção como um sistema
integrado

2º Eixo Estratégico – Redução da incidência dos incêndios
 Elaborar um Plano de sensibilização anual, que inclua a estratégia diferenciada
para cada um dos públicos-alvo e avaliar os seus resultados
 Formar os professores do Ensino Básico e Secundário na temática florestal
 Incorporar a temática florestal e de DFCI nos conteúdos curriculares do Ensino
Básico e Secundário e de comunicação social.
 Estabilizar a estratégia e metodologias de investigação de causas de incêndios
 Reforçar a capacidade de intervenção na investigação de incêndios florestais
 Elaborar relatórios anuais sobre os fatores temporais e espaciais associados às
causas identificadas.
 Guarnecer os PV por recursos humanos com as competências adequadas
 Desenvolver ações de prevenção relativas à vertente vigilância, deteção e
fiscalização
 Acompanhar permanentemente os resultados das ações de deteção, vigilância
e fiscalização.
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Aumentar a capacidade de
 Desenvolver ações de vigilância, deteção e fiscalização pela GNR/ SEPNA.
dissuasão e fiscalização
3º Eixo Estratégico – Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios
 Aumentar em número as Brigadas Helitransportadas
 Melhorar o desempenho da atuação na 1ª intervenção dos Bombeiros, das eSF
Reforçar a capacidade de
do ICNF, das Equipas da AFOCELCA, dos GIPS da GNR e de outros agentes
1ª intervenção
presentes no terreno
 Potenciar a proximidade do dispositivo a incêndios nascentes.
 Melhorar o desempenho da atuação dos bombeiros no ataque ampliado (ações
de formação, exercícios conjuntos, …)
 Levantamento dos recursos (materiais e efetivos mobilizáveis) existentes em
cada CB, com vista à avaliação da sua capacidade operacional
 Levantamento das máquinas de rasto, tratores e bulldozers existentes e
promover políticas de colaboração para a sua utilização em caso de incêndio
florestal
Reforçar a capacidade do
ataque ampliado
 Identificar e assegurar a mobilização dos meios logísticos de apoio aos incêndios
florestais (alimentação, infraestruturas para descanso, transporte de meios de
reforço, …)
 Criar meios imediatos de reforço rápido (GRUATA), previstos no dispositivo de
forças
 Reforçar a eficácia do combate aéreo
 Aumentar a eficácia na utilização de produtos espumíferos e retardantes.
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Objetivos
Ações a desenvolver
3º Eixo Estratégico – Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios (cont.)
 Empregar os bombeiros, as eSF [e os militares do Exército no âmbito do Plano
Lira, quando a gravidade do incêndio o justifique]
Garantir a correta e eficaz
 Implementar modelos de atuação nas operações de rescaldo e dar a formação
execução do rescaldo
adequada para executar as intervenções previstas
 Aumentar a utilização de máquinas de rasto, assegurando a sua mobilização.
 Garantir o permanente controlo da organização e a possibilidade de
Manter uma rede de
Coordenação e Comando em todos os níveis
comunicações integrada,
tecnologicamente
 Garantir uma ligação rádio entre as várias estruturas (prevenção, vigilância,
avançada e eficiente
deteção e combate).
 Implementar os conceitos base ao desenvolvimento de uma doutrina logística
Organizar uma estrutura
 Manter a capacidade de apoio logístico às operações em curso
nacional de apoio logístico  Criar uma adequada estrutura logística de suporte às ações de supressão e de
rescaldo.
4º Eixo Estratégico - Recuperar e reabilitar os ecossistemas

Avaliar e promover a
mitigação dos impactos
causados pelos incêndios e
implementação de
estratégias de reabilitação
a longo prazo

 Conduzir um programa específico dirigido à recuperação de áreas ardidas
 Executar ações de minimização de impactos, sobretudo em caso de grandes
incêndios
 Avaliar os trabalhos de reabilitação das áreas afetadas.

 Gestão e Monitorização estratégica do PNDFCI


Criação de uma Unidade de Coordenação, Gestão e Planeamento, com o objetivo de assegurar: (i) a
supervisão das ações e iniciativas previstas em cada um dos Eixos Estratégicos, cujas responsabilidades de
execução/implementação se encontram atribuídas a uma multiplicidade de entidades, em termos de
gestão administrativa e financeira e de definição de prioridades; (ii) a monitorização das ações e
iniciativas

previstas

em

cada

um

dos

Eixos

estratégicos,

cujas

responsabilidades

de

execução/implementação se encontram definidas; e (iii) a integração da informação relativa à execução
das ações que as diversas entidades do SNDFCI executam de forma descentralizada.
Este modelo já se encontra parcialmente previsto no âmbito do Objetivo Estratégico A da Estratégia
Nacional para as Florestas: Minimização de Riscos de Incêndio e de Agentes Bióticos Nocivos, que prevê a
criação de um Centro de Monitorização Nacional e cinco Centros de Monitorização Regionais, em 2015,
com o objetivo de Monitorizar o SNDFCI e o cumprimento de todos os Eixos do PNDFCI, incluindo a nível
regional (objetivo operacional A.3.1.). De acordo com a ENF, o instrumento financeiro a mobilizar será o
FFP e a responsabilidade recairá num interlocutor único do ICNF e GNR.
Redefinição de Objetivos e Metas. Na perspetiva da Avaliação, importar adotar critérios de referência
para a formulação de objetivos e metas, de forma a que os Eixos 1 e 3 sejam cada vez mais integrados,
nomeadamente: (i) a utilização de indicadores de área média ardida e de número de ocorrências por dia
de grau de severidade meteorológica alto ou muito alto (DSR>15); (ii) o estabelecimento de metas
associadas como a não ultrapassagem de uma área ardida diária superior a 1.000 hectares e de um
número superior a 200 ocorrências diárias (média de 5 hectares por ocorrência), nessas condições
meteorológicas; (iii) a reflexão sobre a utilização do conceito de severidade (gravidade, tendo em conta
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os ecossistemas e as perdas sociais), em detrimento da extensão (área ardida); (iv) o estabelecimento de
outros parâmetros para a quantificação do indicador relativo ao número de reacendimentos, tendo em
conta situações onde há inúmeras ocorrências ou incêndios florestais, em simultâneo; e (v) criar outro
conceito para o registo da duração dos incêndios florestais.
Com base na Avaliação intercalar, recomenda-se que sejam definidas três metas gerais para os anos incluídos no
período 2013-2018. Estas metas ficam associadas aos dias de severidade meteorológica elevada, ou seja, que não se
verifiquem valores médios diários que ultrapassem (i) 1.000 hectares de área ardida total; (ii) 600 hectares de
floresta ardida; e (iii) 200 ocorrências.
A Equipa de Avaliação recomenda, igualmente, que esta análise e estas metas sejam estabelecidas no futuro por
unidades territoriais com desagregação ao nível do Distrito, com a vantagem de coincidirem com um dos níveis
operacionais de DFCI.

 Gestão e Monitorização Operacional do PNDFCI


Reavaliação das Ações apoiadas pelo FFP, fundamentando a sua focagem na DFCI.



Orientação mais flexível/dinâmica do Fundo Florestal Permanente permitindo melhorar a articulação entre
entidades, designadamente, em termos de recursos humanos e materiais (complementaridade de meios)
e do suporte à conceção/implementação dos planos de intervenção específicos para cada entidade.



Definição e estabilização da componente financeira do Plano, com detalhe ao nível dos custos associados à
operacionalização e implementação das ações, de acordo com uma matriz de prioridades. Neste âmbito,
considera-se uma boa prática a construção de orçamentos com objetivos claros e ênfase especial para as
atividades sujeitas ao regime florestal sob a gestão do ICNF.



Monitorização e avaliação anual da execução das ações previstas nos PMDFCI, por parte das CMDFCI, com
o devido registo dos dados e das análises efetuadas. A avaliação permitirá diagnosticar a eventual
necessidade de ajustamento do plano de atividades, para além de promover a sistematização dos dados
relativos à execução das mesmas.



Criação de uma bateria coerente, eficaz e eficiente de indicadores físicos e financeiros de suporte à
monitorização e avaliação da implementação do PNDFCI. Os conteúdos dos relatórios anuais sobre a
evolução da situação e a progressão dos resultados devem ser o mais completos possível para suportar a
fundamentação de decisões/orientações, identificar os efeitos/impactos/valor acrescentado do Plano e
identificar os eventuais desvios aos objetivos definidos e às metas traçadas.



Aperfeiçoamento do SGIF (instrumento de suporte de informação) no sentido de equiparar os dados
relativos aos incêndios florestais com os recolhidos através de cartografia digital, com recomendação
idêntica para as redes de DFCI.
Estabilização de um dispositivo que suporte a monitorização das ações do PNDFCI orientado para
assegurar as funções seguintes:
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-

registo regular, sistematização e processamento da informação sobre a execução, num formato
adequado para responder à matriz de indicadores, dando a perceção das realizações e dos resultados
da implementação das várias ações;

-

análise dos desvios face ao inicialmente previsto e consequente necessidade de fazer ajustamentos ao
modelo de implementação das várias ações do PNDFCI, nomeadamente, em termos de
financiamento;

-

fornecimento de informação útil, fiável e atempada à tomada de decisões na esfera política e
estratégica de defesa de floresta contra incêndios; e

-

coordenação do contributo das várias entidades que, no âmbito da sua atividade, desenvolvem
intervenções, projetos, estudos e análises que poderão ser úteis para o processo de implementação,
de monitorização e de avaliação do PNDFCI, valorizando esses contributos enquanto fundamento
técnico para a revisão dos instrumentos de planeamento para uma melhor adaptação ao contexto de
evolução da problemática dos incêndios florestais.



Elaboração de relatórios de avaliação da implementação do PNDFCI de periodicidade bianual até 2020,
dando cumprimento ao objetivo constante da ENF na sua matriz de operacionalização.

No plano do financiamento das Ações, o Plano deve abordar a programação financeira das necessidades para a
execução das Ações, segundo uma adequada definição de prioridades. Ao longo do período de implementação do
PNDFCI, os custos associados ao desenvolvimento das ações tem oscilado de ano para ano, sobretudo, derivado dos
montantes disponíveis no Fundo Florestal Permanente (no caso da prevenção estrutural) e da gravidade dos
incêndios (no caso do combate). A definição dos montantes disponíveis para financiamento das diversas ações
constitui frequentemente, uma limitação crucial para as diversas entidades com responsabilidades ao nível da DFCI,
bem como para uma avaliação cabal da eficiência do Plano.

2.2. Recomendações de natureza operacional, por Eixo
Nesta secção, por um lado, recupera-se um conjunto de Recomendações formuladas em Relatórios de
Monitorização e Avaliação anteriores (em revisita atualizada) e, por outro lado, identificam-se outras
Recomendações.

 Eixo 1 – Aumento da Resiliência do Território aos Incêndios Florestais
 Operacionalizar a gestão de combustíveis através da utilização das técnicas com uma relação custobenefício mais vantajosa, nomeadamente, tendo presente uma utilização mais sistemática de técnicas de
fogo controlado fora da época dos incêndios florestais. Estas atividades deverão ser inscritas num Plano
Nacional de Gestão de Combustíveis a alimentar e executar, nomeadamente, pelos GTF e pelas eSF.
 Privilegiar a intervenção em silvicultura preventiva/prevenção estrutural nas áreas críticas (risco de
incêndio e recorrência de incêndios florestais), facilitadora, a prazo, do combate aos incêndios florestais.

objetivos do PNDFCI.
 Analisar a eficácia e a eficiência da intervenção em prevenção estrutural.
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 Adequar/reforçar as ações de prevenção (vigilância, deteção e fiscalização) nas áreas mais problemáticas
em termos de número de ocorrências e propagação de incêndios. A concentração natural de recursos nas
zonas Norte e Centro, não deve desguarnecer as outras áreas, também suscetíveis a ocorrências graves.
 Incluir nos relatórios/avaliação dos incêndios florestais acima dos 500 ha, uma componente dedicada à
análise da influência da prevenção estrutural.
 Limitar o envolvimento das Forças Armadas a situações de catástrofe, e desde que assegurada a
formação dos recursos humanos e a dotação de equipamentos adequados.
 Desenvolver a componente de prevenção estrutural valorizando a operacionalização dos instrumentos de
ordenamento, planeamento e gestão florestal e a sua articulação e complementaridade, bem como com
os instrumentos de ordenamento do território, tendo em consideração a especificidade das áreas, com
especial atenção às áreas com relevo económico, social e ambiental.
 Ajustamento dos mecanismos regionais, intermunicipais e municipais aos PROF revistos. Este ajustamento
deve privilegiar a integração do contributo potencial das Associações de Baldios, das Organizações de
Produtores e Proprietários Florestais e demais entidades que, direta ou indiretamente, contribuem para a
DFCI.


Mediatização da necessidade de gestão dos espaços florestais, exercendo pressão para que os
proprietários florestais a executem.

 Garantir a sequência dos processos de contraordenação, mas utilizando este processo enquanto método
de sensibilização. Estes processos deverão ter presente as condições sociais dos prevaricadores, não
sendo desejável uma atuação mecânica junto das populações rurais.
 Definir, construir e manter operacional a rede de pontos de água (RPA), com capacidade para o
reabastecimento dos meios aéreos de ataque inicial, bem como dos veículos de combate terrestre.
 Reequacionar a responsabilidade técnica e financeira sobre as redes da prevenção estrutural já que se
encontram, sobretudo, ao “serviço” da proteção civil.

 Eixo 2 – Reduzir a incidência dos incêndios (Informação e sensibilização)
(a) Estratégia e Planeamento da Sensibilização
 Elaborar planos plurianuais de sensibilização com atribuição de responsabilidades aos diversos
organismos de acordo com a sua vocação, intervenção ou proximidade aos públicos-alvo.
 Privilegiar o desenvolvimento de ações de sensibilização nas zonas com maior risco e/ou com maior nível
de comportamentos de risco e de causalidade negligente.
 Aumentar o envolvimento de todas as entidades do SNDFCI na sensibilização e informação, com

 Focalizar as campanhas de sensibilização e informação sobre os 3 públicos-alvo principais: (i) público
generalista; (ii) grupos específicos – produtores e trabalhadores agrícolas, produtores e trabalhadores
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florestais, pastores, caçadores e população rural; e (iii) População escolar.
 Elaborar relatórios de atividades anuais com informação sobre as ações que foram realizadas, face ao que
estava previsto. Esta tarefa vai ficar facilitada pela criação do novo módulo no SGIF com capacidade para
registar este perfil de dados.
(b) Investigação das causas dos incêndios
 Aumentar o número de elementos com formação específica para a determinação das causas dos
incêndios florestais.
 Privilegiar a investigação em profundidade de uma amostra concreta de incêndios florestais, em
detrimento de uma estratégia que tem o objetivo de investigar a totalidade das ocorrências.

 Eixo 3 – Melhorar a Eficácia do Combate e Gestão dos Incêndios Florestais (Vigilância e Combate)
 Volume de ignições
 Reforçar as ações de patrulhamento, vigilância e fiscalização nas zonas consideradas de maior risco de
incêndio. No âmbito destas ações, deve ser privilegiado o contacto direto com as populações no sentido
de sensibilizar e informar sobre os riscos.
 Manter a presença humana nos Postos de Vigia, combinada com a ação privilegiada no apoio ao
combate.
 Prevenção estrutural
 Redefinir a meta relativa ao número de eSF a constituir até 2018, de acordo com as necessidades
concretas de cada um dos territórios e com a capacidade das entidades gestoras para garantir a sua
sustentabilidade.
 Combate
 Colocar os GIPS junto às manchas florestais mais suscetíveis para que a prontidão esteja de acordo com
a vulnerabilidade o território.
 Promover a melhoria e atualização dos EPI dos bombeiros e assegurar a entrega destes equipamentos
aos combatentes.
 Atualizar o Manual de Combate aos Incêndios Florestais elaborado pela ENB, adequando-o às novas
exigências no combate a incêndios florestais.
 Analisar a eficácia e eficiência do combate, com o objetivo de melhorar, nomeadamente, o combate
ampliado.
 Planeamento da decisão e Comunicações
 Implementar sistemas de apoio cartográfico e de captação e fornecimento de imagens aéreas sobre os

sobretudo, no caso do combate a grandes incêndios florestais.
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 Desenvolver e consolidar a aplicação SIG-SIRESP em todas as salas de operação, permitindo a
interoperabilidade e a partilha de informação entre as salas de situação de operações dos Comandos da
GNR e outras entidades a integrar no futuro.
 Formação profissional
 Definir um Plano de Desenvolvimento em Formação de Bombeiros, com base nos Diagnósticos de
necessidades promovidos pela ENB e com as novas exigências do combate (tecnologias,
comportamento do fogo, segurança nos TO, …).
 Reforçar a colaboração entre a ENB e o ICNF, designadamente, no tocante à formação dos Sapadores
Florestais, em áreas como a 1ª intervenção e análise do comportamento do fogo.

 Eixo 4 – Recuperar e reabilitar os ecossistemas (Recuperação áreas ardidas)


Elaborar estudos/levantamentos exaustivos para avaliar os efeitos dos incêndios florestais sobre os
territórios, o que permitirá fundamentar tecnicamente uma base de planeamento e de execução de
medidas de reestruturação florestal.



Sistematizar os projetos de recuperação de áreas ardidas, de modo a assegurar a monitorização da
dinâmica da vegetação pós-fogo.



Operacionalizar os planos de recuperação, com adequado enquadramento financeiro.



Concretizar o Manual de Boas Práticas para a Recuperação das áreas ardidas, previsto no PNDFCI.



Assegurar a afetação de recursos num conjunto de trabalhos da Administração Pública na ótica da
investigação aplicada, que façam a recolha e a análise das transformações do coberto do solo de áreas
ardidas.



Adotar uma perspetiva de programação plurianual, capaz de recuperar o verdadeiro custo incorrido para
recuperar os ecossistemas dos danos resultantes dos incêndios florestais.



Assegurar uma linha de apoio e agilizar processual e operacionalmente as ações de estabilização de
emergência e de recuperação no curto prazo.

 Eixo 5 - Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz


Garantir o cumprimento do PNDFCI. Para este efeito a ENF definiu como meta a criação, em 2015, de um
Centro de monitorização nacional e cinco regionais de DFCI, tendo como instrumento financeiro de suporte
o FFP.



Acompanhar e registar em permanência os instrumentos de planeamento e os resultados das ações
desenvolvidas ao nível Municipal, face às metas inscritas nos PMDFCI.
Simplificar o processo de monitorização e avaliação do PNDFCI, através, nomeadamente, da definição de
ações concretas e exequíveis e de um quadro de indicadores de realização e de resultado que esteja de
acordo com os objetivos e metas do Plano.
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