Estatísticas
Apresentação desenvolvida no âmbito do DECIF - Dispositivo Especial de Combate a
Incêndios Florestais, com o balanço anual de incêndios florestais em Portugal
Continental (anos 2013, 2014 e 2016); Lista de incêndios florestais, ao nível do local,
nos períodos 2001-2013, 1980-2000 e Codificação e Definição das Categorias das
Causas. Incêndios florestais - totais anuais (nacionais, por distrito e por freguesia).
Área ardida por tipo de ocupação de solos.

Em 2010, foi promovida uma reformulação ao Sistema de Gestão de Incêndios Florestais
(SGIF) no sentido de agilizar os procedimentos entre os diversos intervenientes.
Este processo exigiu uma análise exaustiva da base de dados dos incêndios florestais
desde a sua implementação em 2001. Foram detetadas algumas incongruências que
resultaram em valores díspares dos que haviam sido publicados até então pela ex-AFN.
Desta forma, e embora a origem dos dados seja a mesma – ANPC - dada a conveniência
em se manter, entre instituições, a publicação de números coerentes e de uma única fonte
apresentam-se os ficheiros de dados atualizados e em conformidade com a base de dados
do SGIF no período de 2001 a 2010.
Apresentação desenvolvida no âmbito do DECIF;
Lista de incêndios florestais, ao nível do local;
Totais anuais;
Área ardida por tipo de ocupação de solos;

Apresentação desenvolvida no âmbito do DECIF - Dispositivo Especial de Combate a
Incêndios Florestais, com o balanço anual de incêndios florestais em Portugal
Continental:
Anos de 2013, 2014 e 2016;

Topo

Lista de incêndios florestais, ao nível do local, nos períodos:
2001-2015 - concluída a consolidação dos registos da base de dados de incêndios
florestais referentes ao ano de 2010 e após a reformulação do referido sistema, desde
2001, publica-se a lista de incêndios, ao nível do local, atualizada e em conformidade
com a base de dados do SGIF.
2001-2002 [ZIP 12,1 MB] | 2003-2004 [ZIP 12,3 MB]
2005-2006 [ZIP 15,8 MB] | 2007-2008 [ZIP 10,9 MB]
2009-2010 [ZIP 14.0 MB] | 2011-2012 [ZIP 15,3 MB]
2013-2014 [ZIF 10,4 MB];
2015 [ZIF 6 MB];
1980 a 2000 [ZIP 12,6 MB] - no sentido de dar resposta à necessidade de informação
anterior a 2001, disponibilizam-se os ficheiros relativos aos anos compreendidos no
período de 1980 a 2000, sem coordenadas XY.
Codificação e Definição das Categorias das Causas [PDF 83 KB]

Topo

Totais anuais
Nacionais - informação estatística anual referente ao período:
2001-2010 [ZIP 21 KB] - atualizada em conformidade com a base de dados do SGIF;
1980-2000 [ZIP 105 KB | XLS 137 KB ]
Distrito - informação estatística, por distrito, referente ao período de:
2001-2005 [ZIP 91,5 MB ] | 2006-2010 [ZIP 92,6 MB ]
atualizada em conformidade com a base de dados do SGIF;
1980-2000 [ZIP 40 KB | XLS 83 KB ]
Concelho - informação estatística, por concelho, referente ao período de:
2001-2010 [ZIP 213 KB] - atualizada em conformidade com a base de dados do SGIF;
1980-2000 [ZIP 233 KB | XLSX 237 KB ]
Freguesia
2001-2010 [ZIP 16 MB] - concluída a consolidação dos registos da base de dados de
incêndios florestais referentes ao ano de 2010 e após a reformulação do referido
sistema, desde 2001, publica-se a lista de incêndios, ao nível da freguesia,
atualizada e em conformidade com a base de dados do SGIF.
Topo

Área ardida por tipo de ocupação de solos
Com base nos dados preliminares do IFN6, que com a aplicação de uma nova metodologia
permite a total comparabilidade dos dados de 2010 com os dados de 1995 e 2005,
garantindo uma mais correta análise da evolução das áreas florestais, atualizaram-se as
áreas ardidas por tipo de ocupação do solo no período de 1996 a 2014.
Os dados apresentados são o resultado do cruzamento da cartografia anual de áreas
ardidas com os dados preliminares do 6.º Inventário Florestal Nacional.
De 1996 a 2014 [PDF 362 KB]
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