
 

 

 

 

 

 

Gestão de Risco de 

Incêndio Florestal. Dos 

conceitos à operação. 

 

 

Sessão Técnica 28/10/2016 

Eng.º Tiago Oliveira 

 
(Relatório e Apresentação) 

 





 

 

 

 

 

Gestão de Risco de 

Incêndio Florestal. Dos 

conceitos à operação. 

 

 

Relatório  

Eng.º Tiago Oliveira 

 
 

 

 



. 



Dez 2016 

By Tiago Oliveira   1 

Fogos florestais na Ilha da Madeira  

Neste texto aborda-se o problema dos fogos florestais na Ilha da Madeira através da lente 

e experiência de um especialista em gestão e governação do risco de incêndio florestal. Os 

parágrafos abaixo resultam de impressões capturadas durante os percursos realizados, da 

leitura de materiais publicados e das conversas tidas com alguns técnicos interessados no 

tema. A visita a ilha da Madeira ocorreu entre os dias 27 e 30 de Outubro de 2016 a convite 

da Secção Regional da Madeira da Ordem do Engenheiros, para uma palestra técnica no 

seu edifício sede no 28 de Outubro de 2016, sobre Gestão de Risco de Incêndio Florestal. 

 

A importância dos recursos florestais > Para além da área arborizada constituir uma 

reserva energética estratégica e fonte de material lenhoso (exportável) que ocupa 45% da 

ilha (34.044ha), contribui ainda para a produção de diversos recursos silvestres (caça e 

frutos) e suporte forrageiro de herbívoros, mais 24.255ha (25% da ilha) de áreas ocupadas 

por matos e pastagens. Mas a principal função destas áreas com vegetação, que cobre no 

seu todo cerca de 79% do território, são o reforço do ciclo hidrológico (incluindo a 

intercepção de nevoeiros), a regularização dos cursos de água e o controlo da erosão, o 

recreio e a valorização da paisagem (que sustentam a base económica da Região). A função 

de conservação do solo e água é essencial, pois reduz a probabilidade de derrocadas e 

aluviões, permite o fornecimento regular de água as culturas agrícolas da vertente Sul e 

atrair milhares de turistas em cada ano, que visitam a Laurissilva para percorrem as 

levadas. Da boa gestão dos usos e ocupação destes espaços florestais (arborizados ou não) 

dependem as principais fontes de rendimento da ilha, como o turismo, a exportação de 

banana, a vinha ou a madeira para rolaria ou serração. Daí ser tão importante a boa gestão 

destes territórios. Dada a circunstância da meteorologia propiciar, em particular na encosta 

Sul, Verões onde o estio favorece a fácil propagação do fogo, os incêndios, constituem uma 

perturbação ecológica que sempre esteve presente desde a chegada do homem (1419).  

O fogo, como em outros contextos, é a síntese da Paisagem >  Resulta da interação entre 

a vegetação, a meteorologia e o terreno, sendo catalisado pelos comportamentos do 

homem, ora na forma como usa o fogo indevidamente ou estabelece o mosaico da 

vegetação e o seu uso.  

Os fogos, que têm vindo a acontecer com uma recorrência crescente, maior severidade e 

dimensão destroem árvores, povoamentos e matos, contabilizando perdas diretas e 

indiretas e colocam em risco toda a riqueza e base 

económica da ilha da Madeira. Nos incêndios de 2016, 

que consumiram a vegetação que envolve a cidade do 

Funchal, constituíram também um problema de 

protecção civil, ao destruírem diversas habitações e 3 

vidas. Após este incêndio que queimou o revestimento 

natural das ingremes encostas da cidade do Funchal, 

não é difícil imaginar eventuais enxurradas de consequências imprevisíveis. Ou uma 
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redução no fluxo de turistas durante ou após a mediatização dos fogos ou uma redução do 

nível e qualidade de oferta dos percursos de natureza. 

De acordo com o estudo do SIAM (2002), desde meados dos anos 70 que o número de 

noites tropicais triplicou, os dias de Verão com temperaturas acima dos 25°C duplicaram e 

as temperaturas mínimas subiram 2°C. No actual contexto climático dos últimos 40 anos e 

das mudanças na interação entre vegetação e atividade humana, o fogo tornou-se um 

factor muito relevante nos espaços arborizados, matos e pastagens da ilha da Madeira. Em 

particular na vertente Sul da Ilh e no interface urbano com as cidades e vilas. Na vertente 

Norte, o problema não constituiu uma ameaça tão frequente e com tão elevado potencial 

de destrutivo, não devendo no entanto ser negligenciável, tanto por fogos que ai ocorram, 

como por fogos que descontrolados na encosta Sul, progridam para Norte, danificando a 

vegetação autóctone ou plantações exóticas, muito sensíveis ao fogo (e.g. incêndio de 

agosto de 2010). 

Factores que estão a agravar o risco de incêndio > De acordo com o Plano Regional de 

Ordenamento Florestal (PROFRAM2015) a área de espaços florestais cresceu 4% entre 

2004 e 2010, devido a um aumento da área de matos e pastagens. Relativamente ao 

coberto arbóreo, a área de pinhal reduziu-se para 4.120ha (-2.058ha que em 2004) e 

metade desta estará com problemas sanitários. A área de eucaliptal cresceu para 7.295ha 

(+1.073ha que em 2004), assim como a as áreas ocupadas por castanheiros, folhosas e 

resinosas diversas e acácias terá crescido entre 2004 e 2010 cerca de 1.500ha, enquanto a 

área de floresta natural (Laurissilva e ripícolas) reduziu-se para 15.354 (-789ha quem em 

2004). A área ocupada por agricultura reduziu-se em 25%, passando de a ocupar somente 

12% da área da ilha, quando em 2004 ocupava 16 %. Não houve oportunidade de consultar 

as estatísticas, mas certamente a população rural ter-se-á reduzido, concentrando-se 

eventualmente nos centros urbanos concelhios e na cidade do Funchal. A área urbana da 

ilha expandiu-se em 16%, ocupando agora 7% do seu território. 

Nos últimos 20 anos reduziram-se de forma muito significativa os efectivos pecuários, que 

pastoreavam em regime extensivo as áreas de matos e pastagens. Outrora, pastavam sem 

ordenamento e expondo, frequentemente, o solo à erosão, mas estariam a contribuir para 

a manutenção de uma baixa carga combustível. 

De acordo com o estudo do SIAM (2002) para 2050, prevê-se que a totalidade precipitação 

se reduza até 30%, estimando-se que a temperatura média anual suba 2 a 3°C, em 

particular, através do aumento do número de noites tropicais e dias quentes. De acordo 

com os modelos, a subida será mais acentuada na zona do Funchal e da Calheta. 

O PROFRMA e outros relatórios mais detalhados sobre os incêndios, retratam a geografia 

do fogo, a sua incidência e a evolução estatística anual. Destacam-se os anos de 2003, 

2006, 2010 e 2012. De forma genérica preconizam as actividades clássicas de organização 

do território, prevenção, detecção e apoio ao combate. No entanto não estabelecem um 

programa de gestão de risco que defina quem faz o quê, quando, como e onde. 
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Oportunidades que facilitam a resolução das causas > Embora a propriedade no interface 

do Funchal seja maioritariamente privada, existe na Ilha a experiência dos Serviços 

Florestais que detêm e gerem áreas significativas de floresta e de matos (sobretudo acima 

dos 700m), são respeitados pela população, têm competências técnicas e capacidade de 

fazer cumprir a legislação, através do seu corpo de polícia. Esta organização pode ser 

capacitada e orientada para operacionalizar com escala um programa de prevenção e 

combate, dada a vocação, missão, conhecimento do terreno e experiência no domínio das 

exigentes técnicas. Dada a origem do problema e a sua natureza ser vincadamente agro-

florestal e o facto de existirem competências e uma organização encarregue de detectar e 

combater os incêndios na floresta, parece fazer sentido mobilizar estas competências, 

reforçando-as e ampliando-as ao domínio florestal privado, em fortíssima colaboração com 

o interface/urbano, onde os bombeiros têm a sua área de actuação definida. Os corpos de 

bombeiros e o seu reconhecido valor junto das comunidades podem ser muito relevantes 

para mobilizar a sociedade a actuar preventivamente no interface. Existe ainda um 

conjunto de legislação no continente (como as regras de gestão de combustível em torno 

das casas) ou experiências e competências no domínio de técnicas mais especificas 

(sensibilização ou fogo controlado) que podem ser adoptadas pelas entidades 

administrativas e operacionais da Ilha. 

Só meios de combate não são a solução > As elevadas cargas de combustível da 

vegetação, que quando seca e dispostas numa orografia muito acidentada, potenciam a 

propagação rápida do fogo com intensidades de libertação de energia que excedem a 

capacidade de extinção dos meios de combate. Em dias de meteorologia adversa (que se 

estima ser em maior número e acontecerem durante mais tempo consecutivo) os acessos 

terrestres difíceis e as condições de operação áreas muito complexas tornam prováveis 

eventos que não são controlados no ataque inicial (20 minutos). Para além deste 

argumento em favor da prevenção, os indicadores sugerem uma baixa eficiência da 

operação aérea e com um custo comparado desvantajoso, face a outras alternativas. 

A necessidade de um programa de gestão do risco de incêndio > A aposta numa estratégia 

de gestão do risco muito baseada em meios de combate (viaturas pesadas ou aeronaves) é 

em particular e para o contexto da Madeira, a opção a evitar. No entanto, face ao drama 

vivido em 2016, é natural que as forças públicas colmatem deficiências operacionais, 

nomeadamente as que permitem uma resposta no curto prazo, como em equipamentos e 

meios de combate. No entanto, pelo exposto, eles serão sempre insuficientes e ineficazes a 

travar a frente do fogo em propagação estabilizada e meteorologia adversa. Agravam estes 

factores a grande dispersão do edificado e a movimentada orografia, que dificultam 

muitíssimo a operação coordenada e movimentação atempada das forças de combate e o 

seu uso eficaz, nos locais críticos. 

Assim, preconiza-se que as entidades responsáveis pela administração do território 

encarem a realidade e reconheçam a ameaça futura que os fogos configuram para a 

viabilidade da Ilha. Assumida a prioridade do processo político, haverá que mobilizar os 

actores e agentes para trabalharem para o longo prazo, numa Visão e soluções que reúnam 
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o compromisso, sendo tecnicamente sólidas. Para tal, sugerem-se alguns passos para um 

percurso de futuro, resumido nos parágrafos abaixo e ilustrados na figura 1. 

1. Mobilizar a vontade política para a resolução das causas do problema >  Reconhecer 

a dimensão da ameaça e mobilizar as forças vivas e políticas para atacar os problemas 

e não só as suas consequências. Desenvolver uma estratégia equilibrada, com 

planeamento e programação de operações pelo menos a 5 anos, orçamentos estáveis, 

reporte de contas e apresentação de resultados;  

 

2. Rever os estímulos das políticas públicas: Como noutros países e regiões, os estímulos 

das políticas públicas ajudam a definir os comportamentos dos agentes, 

nomeadamente os agricultores, pastores, operadores sectoriais, proprietários e 

gestores florestais e detentores de edifícios e infraestruturas. Assim, recomenda-se 

que se revejam os estímulos que podem estar a contribuir para o aumento da carga 

combustível, nomeadamente as políticas pecuárias, de desenvolvimento rural, 

florestal, de conservação da natureza, ambiente, energia e de ordenamento do 

território; 

 

3. Criar um Conselho de lideres regionais, municipais e locais, que formule os 

problemas, debate as possíveis soluções com base em dados e propostas concretas e 

facilite o encontro de consenso e compromissos que apoiem a implementação da 

estratégia 

 

4. Criar um projecto de gestão e governação do risco, que promova a cooperação entre 

agentes públicos e privados (não desvalorizando no entanto a sua clara 

responsabilização e a necessária estabilização hierárquica) e sincronize os programas 

operacionais e manter o necessário suporte político, institucional, administrativo e 

financeiro, com a apresentação pública das contas e resultados; 

 

5. Programa de mobilização da comunidade e alteração de comportamentos – 

FireWise/”Casa Segura”: Dirigido a população local e visitantes e socorrendo-se das 

práticas mais testadas de informação e envolvimento das comunidades, deverá ser 

desenhado e implementado um forte programa de comunicação. Com base na 

informação das causas, as estratégias devem ser objectivas e com mensagens 

concretas e simples, adequando-se quer nos conteúdos, formatos e suportes; 

 

6. Programa de gestão de combustíveis: Pese o recorte do perímetro do interface 

urbano-florestal e o muito rápido crescimento da vegetação herbácea, arbustiva e 

arbórea na ilha da Madeira, dada a localização específica do problema em torno da 

cidade do Funchal, a área a intervir preventivamente (redução da carga e arranjo dos 

combustíveis) é uma pequena proporção do território, estimando-se um 2500ha em 

torno da cidade e uns adicionais 6000ha, o que perfaz cerca de 10% da superfície total 

da ilha. De forma muito grosseira, estimar-se-á um programa anual de actuação em 



Dez 2016 

By Tiago Oliveira   5 

locais críticos, tratando a vegetação de 3000ha (3% do território ou 1/3 de 8500ha 

referidos), dos quais 750ha em área peri-urbanas, 500ha em áreas arborizadas e 

1750ha em áreas de matos e pastagens. Entre as técnicas de controlo da vegetação 

(químicas e mecânicas) dever-se-á dar particular destaque ao uso do fogo controlado e 

pastorícia dirigida; 

 

7. Programa de capacitação organizacional (detecção, pre-supressão e supressão): 

Inventariação e análise dos recursos, capacidades e competências existentes para 

detectar, avisar, alertar e combater um incêndios peri-urbano e florestal. Após análise 

da informação, desenho do programa de formação, re-equipamento e modelo 

organizacional e de integração de forças de detecção e combate; 

 

8. Programa de estabilização de emergência e recuperação das áreas ardidas: 

Complementar a recuperação do edificado e dada a importância da conservação dos 

habitats, da rede hidrográfica, do solo e da vegetação remanescente, da recuperação 

de infraestruturas (rede viária e de trilhos, de drenagem, etc.) e o controlo das 

invasoras, bem como da recolha de salvados e reabilitação dos ecossistemas, deverá 

ser elaborado e executado um procedimento de actuação para as áreas recém ardidas. 

 

 

Fig. 1. Esquema genérico da estrutura de governação e gestão do risco de incêndio
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Gestão de Risco de Incêndio 
Florestal. Dos conceitos à operação

Tiago Oliveira
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Funchal – Ordem dos Engenheiros



Membro do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia
(Universidade de Lisboa) onde aguarda a discussão da Tese de Doutoramento;

Docente do mestrado MEDFOR (Universidade de Lisboa), co-leccionando a disciplina
de Wildfire Risk Management;

Responsável Proteção florestal da The Navigator Company - programas
operacionais de prevenção e combate de incêndios (Afocelca), linhas de I&D
projecto MIT Portugal, luta contra pragas e doenças e invasoras;

Foi o coordenador executivo da proposta técnica do Plano Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (ISA) e assessor técnico nos XV e XVII Governos.

Desde 1998 que participa no combate a incêndios como Sapador florestal
helitransportado, Coordenador combate de meios aéreos, Chefe de incêndio,
Ligação Posto de Comando, Planeamento e Coordenador Nacional.

Tiago Oliveira

Engenheiro Florestal e Mestre em Gestão de Recursos Naturais
com 20 anos de experiência em actividades nacionais e
internacionais. Especializou-se no tema da gestão e governança
de risco.



Mensagem chave

• O fogo é síntese da paisagem. Os incêndios (fogo descontrolado 
com dano) resultam da complexa interação homem-natureza 
através de processos que ocorrem espaço, no tempo e num 
contexto dinâmico económico, social e ecológico;

• Não há balas de prata, soluções únicas ou simples. Sistemas de 
base tecnológica ajudam, mas não resolvem o problema;

• Agir sobre as causas, para além de só reagir as manifestações 
do problema;

• Mobilizar e envolver partes interessadas, suportadas por 
conhecimento. Exigem consensos, persistência e empenho;

• Comunicar, educar população e tratar a vegetação;



Preservar a Floresta - no século XX várias nações adaptaram as suas
politicas, regulamentos e sistemas operacionais para proteger as a 
floresta e as populações

Como desenhar um sistema de gestão de risco de incêndio?



Da gestão operacional do risco à governança do risco

Soluções locais suportadas
por pessoal e organização
profissional (SF)

Comunidades esperam que 

soluções tecnologicas que 

funcionaram no passado,  com 

mais coordenação funcionem

Complexidade desafia
gestão e governança
do risco de incêndio



Agenda

• Conceitos

• Gestão do risco

• Exemplos operacionais

• Desenvolvimento científico

• Conclusões



Conceitos



O fogo é o único dos 4 elementos que não existe por si próprio.
É uma criação do Contexto
Conhecer e controlar o contexto, é controlar o fogo*

E
n
e
r
g
i
a

L
I
b
e
r
t
a
d
a

TEMPO  ou Hectares queimados acumulados

Ignição

É possível fazer a prevenção das causas e as 
acções de “Limpeza”  de pequenas áreas pode 
“travar o incêndio”. Ferramentas manuais e 
água conseguem “extinguir  incêndio”

Vegetação

Uma vez iniciado o incêndio e adquiridas 
determinadas proporções, só é 
controlável se condições meteorológicas 
melhorarem (sem vento e com 
humidade, normalmente à noite) ou com 
meios mecânicos (Buldozers) ou 
encontrando barreira natural (área 
ardida) ou faixa sem combustível 
suficientemente larga (previamente 
efectuada)

Risco

Valor

Protecção

Quando o incêndio passou os 
estágios anteriores e as 
ferramentas de controlo e 
extinção deixaram de sortir 
efeito, somente é possível limitar 
danos em áreas de elevado valor 
através de acções de protecção 
civil e  evitando perdas de vidas  
habitações. Concentrar meios em 
área estratégica e atacar durante 
a noite e até às 10h.

Esquema adaptado de Chandler e Velez, 2000



By Paulo Fernandes (UTAD)



a capacidade de supressão de um incêndio diminui gradualmente com o aumento da sua 
intensidade

libertação de energia por unidade de 
comprimento da frente de chamas (kWm -1)

By Paulo Fernandes (UTAD)



Fogo = Ignição x Meteorologia x Terreno x Vegetação

Intensidade da

frente de chama

estimado entre os 

3500 e  5000 kW/m

Altura das 

chamas entre

3 e 4 m

Limiar da eficácia 

dos meios 

combate

Onde, Como e Quando actuamos? 

Qual a eficácia? E para que cenários meteorológicos?

Qual a eficiência das medidas de prevenção e combate?

Só controlamos o incêndios se gerirmos os combustíveis… e evitarmos as ignições

Base conceptual da estratégia: 

Os meios de combate são ineficazes a travar frontalmente o incêndio

quando a propagação é em terreno difícil, está estabilizada e a 

meteorologia é adversa

Foto: Castelo de Paiva, 2010 (@Tiago Oliveira)



- Homem

- Pragas & doenças

- Espécies invasoras

- Fogo

- Sobre exploração da madeira

- Sobrepastoricia

- Caça excessiva

- Outros

1

1

1

1

Perigos Valores



“No risk is the highest risk of all”; 
1979, Aaron Wildavsky, University of California at Berkeley CA.

Perigo é o agente biológico, quimico, mecânico ou fisico que provoca dano

Perigosidade (ton/ha) – quantificação ou qualificação do perigo

Valor (€) é atributo um social associado a uma função (bem ou serviço fornecido)

Vulnerabilidade ( %)  de dano resultante quando exposto ao perigo

Risco (€) é a probabilidade de um perigo gera dano com perda de valor

Risco = Probabilidade (perigo) x Exposição (dose) x Valor x Vulnerabilidade (dano)

Gestão de combustível = “limpeza de mato” – alteração horizontal e/ou vertical da 
carga, tipo, arranjo, composição de biomassa com potencial para queimar

Ocorrência = ignição = evento
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Probabilidade 
do evento

Valor

Vulnerabilidade

Risco = Probabilidade (perigo) x Valor x Vulnerabilidade

Perda potencial

Perigo

Frequência

Intensidade

Área

Quando 
acontece

Resiliência

Resistência
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Risco = Probabilidade (perigo) x Valor x Vulnerabilidade

Perda potencial

Perigo

Frequência

Intensidade

Área

Quando 
acontece

Resiliência

Resistência

Valor

Vulnerabilidade

Probabilidade 
do evento



Valor
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Risco = Probabilidade (perigo) x Valor x Vulnerabilidade

Perda potencial

Perigo

Frequência

Intensidade

Área

Quando 
acontece

Resiliência

Resistência

Probabilidade 
do evento

Vulnerabilidade



A gestão do risco é a identificação, análise e avaliação e prioritização das acções
seguida da aplicação coordenada dos recursos para minimizar, monitorizar e controlar
a probabilidade / impacto de eventos

 Processo de Gestão de Risco, tradução não oficial da ISO 31000:2009 (E) – Risk Management – Principles and Guidelines; ISO; 2009



A governança do risco foca-se no enquadramento institucional associado à recolha
da informação, sua análise e comunicação e como são as decisões de gestão de risco
tomadas
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ISA/ICNF: Áreas ardidas 

de 1975 a 2015  

3. presente (1980-2003): o paradoxo

De 1971 a 2015 os incêndios percorreram mais de 4,3Mha

Expansão urbana para 

áreas rurais e florestais

Territórios com valor 

expectante acumulam 

vegetação

Problema 

de proteção civil

Incêndios no interface urbano

Perda de rentabilidade, 

“Abandono” agrícola e 

florestal, ausência de 

silvicultura e mau uso do 

fogo 

Territórios “deprimidos”, 

sem objectivo definido sem 

gestão técnica,  acumulam 

vegetação

Problema 

de proteção florestal

Incêndios em matagais e floresta

Ameaça interface 

urbano e industrial

1                 x2 x3  ou mais



Maior proprietário/gestor 

florestal português

(0,7% e1,3 % do território nacional)

120 mil ha sob gestão
Certificado FSC nº SA-FM/COC-001785

Certificado PEFC/13-23-001

• Presentes em mais 150 

concelhos

• 1,3% do território continental

• 3% da área arborizada nacional

• 10% do eucaliptal nacional

• Maiores produtores privados de 

pinho

• Principal comprador de rolaria

Área Florestal da The Navigator Company



Com uma organização operacional todo o ano, investimos 

3M€/ano (prevenção, supressão e seguros)

Prevenção

• Gestão de combustíveis (10.000ha/ano);

• Conservação anual de 5.000km de caminhos,

aceiros e pontos de água;

• Fogo controlado em pinhal, matos e

eucaliptais;

• Gestão de combustíveis em áreas críticas;

• Sensibilização a públicos alvo;

• Formação profissional;

• Pré-posicionamento de maquinaria

• Colaboramos com 40 Comissões municipais

• Gestão e aplicação de conhecimento e I&D

Supressão (directamente ou na Afocelca)

• Mais de 270 colaboradores envolvidos em 2013;

• Central Operações e oficiais ligação nos CDOS

• 3 Helicópteros, com brigadas heli-transportadas

• 3 torres de vigia

• 35 Unidades de primeira intervenção com 3 

sapadores florestais e kits de 600 litros de água

• 17 Unidades semi-pesadas, com 6 sapadores e 

kits de 3.500 litros de agua e espuma

• 34 supervisores património, guardas e 

supervisores regionais e 2 brigadas com 

carrinhas equipadas com kits de 600 litros de 

água



Sorte / Fatalidade?
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Extensão dos danos

I

II

Adaptado do IGRC, 2005 - Acceptable, Tolerable and Intolerable Risks (Traffic Light Model)

III

IV

Quadro conceptual de gestão de risco

Qual o perfil de risco? Que parte do risco é resolúvel e como?



Táctica

1. Reduzir a vulnerabilidade do valor ao fogo
Planear território e infraestruturas

Gestão florestal e Silvicultura

Mosaicos e paisagem

Gerircombustíveis (Mec, Herb, fogo e animais)

2. Reduzir a probabilidade do evento
Educar, sensibilizar e informar

Vigiar e aplicar lei

3. Mitigar consequências por evento
Rede viária e pontos de água

Uso eficiente dos meios de deteção e combate

Sistema de Seguros

Planos de contingência e recuperação ardidos

Multiplas, balanceadas e integradas acções

Fotos Tiago Oliveira e Manuel Rainha

Estratégia

Melhorar eficiência interna e mobilizar actores para agirem sobre o contexto

Valor total = Valor activo – Custo do risco (€ prevenção + € combate + € perdas + € seguros)

Reduzir Risco = P  x € x %vul



T2
Poucas 

ocorrências

e 

Muita área 

ardida
Grandes incêndios 

prováveis

T1
Poucas 

ocorrências

e 

pouca área 

ardida
Grandes incêndios 

possíveis

T4 
Muitas 

ocorrências

e 

Muita área 

ardida
Grandes incêndios mt 

prováveis

T3 
Muitas 

ocorrências

e 

pouca área 

ardida
Grandes incêndios 

raros 

Tipologia de Incêndios (base de dados ICNF 1980-2006)

Requer um Mix de 
soluções:

Atuar sobre as 
pessoas 
(ocorrencias)

Atuar sobre a 
vegetação 
(combustíveis)

Mitigar e reagir com o 
combate e re-hab.

Balancear a estratégia de gestão operacional do risco em função do 
problema
Nalguns concelhos a prioridade é a reduzir ignições e tratar vegetação
Noutros a estratégia é tratar a vegetação e corrigir problemas de 
combate

Tratar de forma diferente o que é diferente….

Mapa em revisão no Fire-Engine



Planeamento

Prevenção

Pre-Supressão

Supressão

Recuperação

Essencial trabalhar durante todo o ano, focando esforço em indicadores de cada atividade

>  Processos exigentes em organização, engenharia, gestão, dedicação e esforço físico

Critérios técnicos e indicadores

Gestão florestal ativa

Rede viária  aceiros e pontos de água

Comando de meios

Técnica e tática   

Gestão esforço valor em risco (VaR)

Sensibilização de população sobre  o valor

Educação em boas práticas no uso do fogo

Informação sobre  perigo e divulgação de risco

Limpeza de matos em locais 

estratégicos com máquinas, moto-

manual, gado ou com fogo 

controlado

Cartografia e Inventário (valor)

Conhecimento e avaliação de risco

Planeamento e coordenação

Políticas / programas / projectos

Deteção, Patrulhamento e Vigilância

Comunicações e Formação 

Cadeia de valor – definições, atividades e conceitos

Gestão de bio combustíveis  

(Desbastes, desramas, etc…)

Equipamentos 

26
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Helicóptero pesado a combater incêndio florestal resultante de queima agrícola, 

enquanto se lançam foguetes na envolvente!!!!

Valor total = Valor activo – Custo do risco (€ prevenção + € combate + € perdas + € seguros)

12. Set. 2008
Fotos de  Tiago Oliveira



28ou…onde limpar para meteorologia mais severa?

Sem gestão de combustível 

Com gestão de combustível 

Dados de simulação
Humidade: 13-15% 
Temperatura:  35-39 
Velocidade Vento:32 
km/h
Direção Vento: 320 graus
Duração: 60 minutos



A legenda representa o tamanho médio dos fogos
gerados em 25000 ignições lançadas aleatoriamente
sobre a paisagem.

A área (ha) capaz de gerar fogo para propriedades do
grupo – Serra do Socorro.

0

100
Probabilidade de uma ignição aleatória atingir

propriedades do grupo, com base em

propagação durante 3 horas sob meteorologia

histórica de dias de incêndio em Torres Vedras

0

1

Exemplo 1 – Torres Vedras – T3 ou…onde controlar ignições?



Ações de

Sensibilização

Resultados

Alteração de comportamentos por via 

cognitiva (valorizo -> defendo);

Redução da velocidade de aceleração 

do incêndio nos locais mais 

prováveis de ignição e mais críticos 

(eficiência da prevenção);

Aumento da eficácia dos meios 

combate e redução do seu custo 

(eficiência do combate);

Uso do fogo como instrumento de 

gestão cinegética e prevenção de 

danos no edificado e populações da 

Serra.

Fotos de  Tiago Oliveira

Actuação em locais críticos (sensibilização e combustíveis) - Plano conjunto Torres Vedras / Mafra

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

Exemplo 1 – Torres Vedras – T3 

30



“Projecto Piloto - FLORESTA SEGURA” visou:

Ennsinar os agricultores a fazer queimas, fogueiras e 

borralheiras com segurança;

Esta iniciativa tem apoio das Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia locais, assim como da AFN, 

ANPC e GNR.

Há muitos exemplos no Mundo

Fire Wise ou Fire Smart

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação



Fotografias das acções de VN. Poiares e Gois (exemplos)

32



Actuação estratégica em 100ha (6% da área a proteger).                                                   Conservação de Habitats com prevenção de 

incêndios

Objectivo – Reduzir a velocidade do fogo nos locais mais prováveis de ignição e preparar áreas para 

eventuais actividades de supressão seguras e eficázes (grandes incêndios) -> tratar vegetação em sitio 

criticos

Actuar nas linhas de água

Fotos de  Nuno Rico

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

Exemplo 2 – Odemira – T1 

33



IGNIÇÃO VENTO NO IGNIÇÃO VENTO E

Simulação dos caminhos preferenciais do fogo, considerando as duas direções de vento 

associadas a incêndios graves

34

Análise e actuação em locais criticos (dentro e fora da área gPS). Colaboração com CPE Porto e GTF 

Valongo, Paredes, Gondomar e Penafiel, mais Portucalea

Exemplo 3 – Valongo / Gondomar / Paredes  – T4

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

Fogo a 30/8/2013



Auto protecção de pinhal

.

Malcata 08

Objectivo de actuação - Auto-protecção às áreas de pinhal adulto e criação de faixas de gestão de 

combustível à escala da paisagem para combater de forma segura e eficaz um grande incêndio.
Fotos de  Tiago Oliveira

Exemplo 4 – Sabubal, Penamacor e Idanha  – T2, T4 e T1

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

35



Fogo 

controlado

2008

Desbate e desrama 2009

Proposta de corte selectivo e aproveitamento 

de regeneração de folhosas na linha de água 

(2011)

Fogo controlado 

2010

Objectivo - Integrar na gestão florestal de resinosas a estratégia de defesa contra incêndios. Reduzir o dano 

potencial (maior altura das copas) e alterar o comportamento do fogo em locais críticos

Fotos de  Tiago Oliveira

Exemplo 4 – Penamacor  – T4

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

36
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Novembro de 2009

Tratamento de matos contíguos a povoamento, usando fogo controlado com GTF / GIPS / Bombeiros de 

Valença

Depois do Incêndio 
(Foto em Setembro 2010)

Fogo controlado em Novembro

Objectivo de actuação - Intervenção pontual, bloqueando porta para eventual incêndio (auto-

protecção mata)

Fotos de  Jorge Ramos

Exemplo 5 – Valença – T4

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

37



Exemplo 3 – Amarante / Porto– T4

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

38

Utilização em tempo real de simulação de fogo para suportar operações, prioridades e 

tácticas

Mondim de Basto Fire
• 29th August 2013
• Fire progressing  in the creek
• Resources were being deployed  

to lower priorities

Fire prediction for the next 12hours
• Using fire simulation models
• Weather forecast
• What if simulation?
• 60min spread lines (red) and 

eucalypt plantations (green)

Supporting the decision making
• Scenarios were discussed at the 

command unit and strategy was 
re-assessed

• Resources were deployed for 
moping up that hotspot in the  
next 3 days
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Segurança em 1º lugar, 

espirito de equipa e 

prontidão

Critérios técnicos, profissionalismo, competência, prontidão (...)  

Último reduto – Apostar na prontidão e um sistema de supressão eficiente

Exemplo 6 – Afocelca

Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

39



12 agosto 2016 @ tiago oliveira



Planeamento - > Prevenção ->    Pré-Supressão –>  Supressão - > Recuperação

Abate dirigido moto-manual e deposição no solo 

em curva de nível, para evitar deslocação de 

materiais finos

Emergência pós-fogo em Palheiros de Murça 

2013

Fotos de  Carlos Telo 41



Agenda

• Conceitos

• Gestão do risco

• Exemplos operacionais

• Desenvolvimento científico

• Conclusões



Exemplo de linhas de trabalho que temos vindo a desenvolver

• Apoiar à Governança do Risco

• Formular melhores Politicas e estímulos eficientes

• Melhorar práticas de Gestão e inovação processos

• Controlar Operações



Ajudar a desmontar ideias erradas e perceções enviesadas do problema.

Perceção / convicções                vs

• A prevenção é morosa e 

complexa e até começar a ter 

efeito. “Temos que combater”

Decisão politica

• Adiar operacionalização da 

prevenção e foco politico na 

eficácia do combate

• “Se detectados cedo e combatidos 

eficazmente a área ardida reduz-se”

• “Se reduzirmos o número de 

incêndios o problema resolve-se “

• Reforçar vigilância e meios de 

ataque inicial

• Reforçar vigilância / 

patrulhamento e punição legal

Relevância do conhecimento científico

• “No médio prazo as alterações 

climáticas irão provocar mais fogos“

• Aumentar meios combate
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Policy > Technology > Management
Uncertainty - flexibility – Planning - System Design

Stakeholders
comittee

(Forestis, UNAC, CAP, ICNF, 
GNR, ANPC, 7 municipalities

Valongo
Gondomar

Paredes
Penafiel

Torres Vedras
Mafra

Odemira
Knowledge 

transfer

Operation
insights and

knowledge gaps

Science to foster change > Fire-Engine MIT project

http://fire-engine.inescporto.pt/
2009-2014



Project insights
A gestão do risco de incêndio é sobre insuficiências de 
desenho do sistema:

– Politicas > actors/institutions resistance behaviors that later 
emerge as distant unintended consequences

– Tecnologia >  interplay with climate change, economic 
conditions, technology and operations performance add 
uncertainty

– Gestão > lack of a systems perspective when choosing 
appropriate combinations of alternatives and non-trivial 
interactions



Que perspectivas se trazem para a discussão?

Engineering Systems Analysis   
Capability to calculate benefits of different solutions to 
complex problems

Technology and Policy
Recognition of need to coordinate technical solutions 
with policy realities

Better use of resources to increase Benefits Now and in 
the Future



Three examples of results

1.Balancear Prevenção e Combate

2. Analise da rede de aceiros e efeito sobre área ardida

3. Sistemas de decisão no apoio a operacional

Envolvimento de actores e partes interessadas 10 workshops
13  Modelos and 5 softwares (from strategic to operations)
15 papers in peer reviewed journals e mais de 20 conference papers
2 Msc and 2 Phd

Seleccão
de



Physical 

System

Political 

System

Published in Journal of Environmental Management: Forest fire management to avoid unintended consequences: A case study of Portugal using system 

dynamics Collins, R; Neufville, R.; Claro, J.;  Oliveira, T. e A. Pacheco (2013)

Fire-Fighting Trap

Concentrar gastos no 

combate gera fogos mais 

intensos 

Ilustra-se como o sistema 

pode ficar “aprisionado” 

em estados indesejados 

de longo prazo

http://publico.pt/floresta-em-perigo/investigacao

http://publico.pt/floresta-em-perigo/investigacao


Conceptualizing the forest fire 
management system



Conceptualizing the forest fire management 
system



Conceptualizing the forest fire management 
system



Conceptualizing the forest fire management 
system



Conceptualizing the forest fire management 
system



Conceptualizing the forest fire 
management system

Physical 

System

Political 

System



Exemple 1. Balance Prevention and Suppression
The Consequences

Focus on Suppression =>
Larger Fires, high risk, volatility

Balanced Strategy =>
Better than imbalance

Collins, R. D., de Neufville, R., Claro, J., Oliveira, T., & Pacheco, A. P. (2013). Forest fire management to avoid unintended consequences: A case study of
Portugal using system dynamics. Journal of environmental management, 130, 1-9.



Se fosse construída uma rede primária
de faixas de gestão de combustíveis, qual
o efeito que teria em reduzir grandes
incêndios, a área ardida e a transmissão
do fogo entre municipios?

Dividing fire-prone natural areas into hermetic compartments

• De 1975 a 2012 mais de 201.000ha arderam (45% Algarve)

• Grandes incêndios (> 1000ha)  explicam > 92% da area ardida

• Uma rede linear  com 120m de largura foi desenhada pelas

autoridades para reduzri a probabilidade de grandes

incendios em complementariedade com uma paisagem em

mosaicos

• Se totalmente construida,ocupará 18.000ha ( (3% da região).
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Exemplo 2. Rede de aceiros e efeito na área ardida



Pressupostos da simulação

• Mapas de ocupação 2007

• Probabilidades de ignição Catry 2009

• Cenário meteorológicos > P95

• 150.000 eventos com duração de 24h

Resultados
• Diminuição dos grandes incêndios
• Redução da probabilidade de arder

entre 4 e 31%
• Redução em 17% da área ardida

Legend: Burn probability by classe (%)

With the fuel break                     

0                                                                                              1

Wind Speed and
direction

N

W E

S

Burn probability analysis

Exemplo 2. Rede de aceiros e efeito na área ardida



Resultados:
• Só metade da FGC mitiga

87% do risco transmitido

• Para ser efectiva, o 
investimento na faixa
primária de gestão de 
combustível necessita de 
mais eforços, 
nomeadamente a 
mobilização dos 
proprietários para a 
construção de mosaicos à 
escala paisagem

Proportion of fires without fuel break network
Beneficio liquido de área ardida média (ha) em comparação com paisagem sem
faixa de gestão de combustível

Exemplo 2. Rede de aceiros e efeito na área ardida

Oliveira, T. M., Barros, A. M., Ager, A. A., & Fernandes, P. M. (2016). Assessing the effect of a fuel break network to reduce burnt area and wildfire 
risk transmission. International Journal of Wildland Fire, 25(6), 619-632.

Que área ardida, cada municipio exporta a importa a menos, se fosse construída a FGC?



Reacendimentos 2010 representaram aproximadamente 14% do total dos fogos… Onde são?

• Densidade de 

reacendimento

s por 

municipio

• Concentração 

a norte e no 

litoral
• Aveiro,

• Braga,

• Coimbra

,

• Porto,

• Viana do 

Castelo,

• Vila 

Real,

• Viseu.
Reacendimentos 

por 1000 km2 de 

area florestal (base 

2010)

Pacheco, A. P., Claro, J., & Oliveira, T. (2013). Simulation analysis of the impact of ignitions, rekindles, and 

false alarms on forest fire suppression. Canadian Journal of Forest Research, 44(999), 45-55.

Exemplo 3. Sistemas de decisão no apoio a operacional



Modelo que descreve  o sistema de despacho dos 
meios de combate à escala distrital, estudando os 
impactos dos reacendimentos e falsos alarmes 
sobre a eficiência do sistema de supressão:

Número de recursos extinção

Tempo de espera (minutos)

61

Se FA e RK fossem reduzidos 50% e 90% poupavamos18% dos 
recursos de combate (€)



Prevenção de incêndios > Uma prioridade nacional

• Mitigar o fogo só reforçando os meios de combate, adia o problema, agrava-o e 
torna-o mais caro;

• Manter capacidade de combate e simultaneamente reduzir o número de incêndios 
irá permitir baixar a frequência do evento fogo. Mas não se tratando a vegetação, 
aumenta a probabilidade de cada evento ser mais severo.

Argumentos que reforçam a gestão de combustíveis como a prioridade:

• Adaptação inteligente à incerteza/volatilidade das alterações climáticas

• Desenvolvimento económico e coesão territorial

• Emprego (prevenção/combate) durante todo ano e que fixa população

• Investimento em bens transacionáveis / exportáveis de base endógena

• Aumentar a produção florestal e pecuária

• Reduzir custos de combate



Mensagens chave
• Reduzir a exposição e os custos de gestão do risco é 

possível se alterarmos o contexto, isto é, as politicas, as 
instituições, como se organizam e o comportam os 
actores;

• Balancear o sistema, reforçar investimentos em
silvicultura, em gestão de combustíveis e campanhas
dirigidas a população rural e peri-urbana;

• Soluções bottow-up

• Usar o conhecimento para suportar decisões



Obrigado

Dúvidas ou questões?

Toliveira@isa.ulisboa.pt

ou

timol007x@gmail.com

mailto:Toliveira@isa.ulisboa.pt
mailto:timol007x@gmail.com


 

 

 

 

 

 

A Floresta de que Precisamos… 

 

Resultado Executivo das 

Conclusões dos Fóruns organizados 
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A FLORESTA DE QUE PRECISAMOS... 

SUMÁRIO EXECUTIVO DAS CONCLUSÕES 

17 DE OUTUBRO DE 2016 

 

ENQUADRAMENTO 

O Colégio de Engenharia Florestal da Ordem dos Engenheiros, em colaboração com a 

Universidade de Lisboa, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a FORESTIS – 

Associação Florestal de Portugal e a UNAC – União da Floresta Mediterrânica, pretende que o 

futuro da floresta portuguesa seja construído sobre soluções racionais, com uma consistente 

base técnica, que reforcem o seu potencial produtivo, garantam o seu valor ambiental e 

assegurem a sua dimensão social. 

Para esse objetivo, organizou um ciclo de Fóruns sobre o desígnio "A Floresta de que 

Precisamos...", o qual teve um formato inovador: duas sessões regionais, Sul (11 de outubro) e 

Norte (12 de outubro), e uma sessão final em Lisboa (17 de outubro), que integrou, 

apresentou e debateu as reflexões e recomendações de âmbito regional.  

As três sessões contaram com a colaboração de 32 especialistas e investigadores, que 

apresentaram a sua opinião e as suas recomendações, e mais de 320 participantes que 

contribuíram para um debate e uma reflexão muito participados, estruturado em quatro 

grandes temas: 

- Políticas e Instrumentos de Política 

- Ordenamento do Território e Soluções de Gestão 

- Rentabilidade, Produção e Conservação 

- Problemática dos Fogos 

O debate final, que teve como ponto de partida a análise das conclusões dos Fóruns Regionais, 

incidiu sob duas grandes perspetivas:  

- Erros que não Podemos Repetir 

- Soluções de Futuro.  

Tendo em conta a boa qualidade dos diagnósticos, identifica-se o principal constrangimento 

evidenciado e as soluções propostas para a sua mitigação. 

 



 

  

 

 

POLÍTICA E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

ERRO 

‘Efetiva falta de peso político da Floresta na hierarquia do Governo e no âmbito da tutela da 

Agricultura, sendo normalmente encarada na perspetiva de “problema” e não de 

oportunidade ou como prioridade governativa ou nacional. O ciclo florestal obriga a uma 

perspetiva de longo prazo que abarca obrigatoriamente vários ciclos políticos.’ 

SOLUÇÕES 

1. Maior interação entre poder central (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) 

e poder local (Municípios) e mais e melhor cooperação entre os Municípios e as OPF – 

Organizações de Produtores Florestais. 

2. Uma efetiva estabilidade dos mecanismos, das lideranças e dos decisores com 

responsabilidades na área da floresta. 

3. Políticas de incentivo que promovam o associativismo como forma de responder aos 

desafios postos pelo tipo de posse e estrutura da propriedade (90% da área florestal é 

privada). 

4. Mecanismos financeiros de apoio ao investimento corretamente formatados e 

eficazmente operacionalizados.  

5. Afirmar o papel da Engenharia Florestal no desenvolvimento da Fileira – da definição 

de políticas à gestão local – e a promoção do Ensino Superior da Engenharia Florestal e 

da Investigação e Inovação Florestal. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E SOLUÇÕES DE GESTÃO 

ERRO 

"Falta de coordenação na gestão do território, agravada pela falta de articulação entre os 

diferentes instrumentos de gestão territorial e por uma tendência crescente de 

fragmentação da estrutura fundiária." 

"Pressuposto de que o cadastro, apesar de ser um instrumento relevante, vai contribuir, por 

si só, para a resolução dos problemas da floresta portuguesa ou dos incêndios." 

SOLUÇÕES 

6. Uso efetivo dos instrumentos de planeamento (Planos Regionais de Ordenamento 

Florestal e Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios – DFCI), 



 

  

 

 

assegurando opções tecnicamente fundamentadas e implementando diretrizes numa 

escala territorial. 

 

7. Promoção de unidades com dimensão adequada para uma gestão florestal rentável, 

promoção das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) e de outras formas de gestão 

agrupada: 

o Contrariar a tendência de fracionamento da propriedade rústica promovendo 

o emparcelamento florestal e a gestão conjunta; 

o Melhorar o quadro regulamentar das ZIF e rever o regime de financiamento 

para a gestão florestal agrupada, utilizando de forma mais efetiva o Fundo 

Florestal Permanente (FFP); 

o Promover veículos de gestão florestal que garantam a obtenção de escala e, 

consequentemente, o aumento da rentabilidade dos espaços florestais 

evoluindo para soluções empresariais que garantam um adequado uso do solo 

e diversificando as fontes de rendimento – Sociedades de Gestão Florestal e 

Fundos de Investimento Imobiliário Florestal (FIIF); 

8. Reforma do sistema cadastral, possibilitando o aproveitamento e a integração da 

informação sobre a propriedade que se encontra dispersa por diferentes entidades, 

como fase preliminar para se viabilizar, no médio prazo, o cadastro da totalidade do 

território. 

 

RENTABILIDADE, PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO 

ERRO 

"Incapacidade de inverter o efeito da pequena dimensão da unidade económica de 

exploração que promove o abandono e, em consequência do défice de gestão florestal, as 

baixas produtividades e consequente nula, ou baixa, rentabilidade que acentua o risco 

associado ao longo período de recuperação do investimento." 

"Perda de expressão territorial dos sistemas de uso múltiplo e da complementaridade entre 

produção e conservação." 

SOLUÇÕES 

9. Garantir as opções empresariais privadas (no quadro legal aplicável) e a transmissão 

de valor ao longo das fileiras, assegurando a rentabilidade económica na base 

produtiva. 



 

  

 

 

10. Promoção da gestão florestal profissional como ferramenta de aumento da qualidade, 

da rentabilidade da floresta e das suas funções de conservação. 

11. Soluções económicas integradas e/ou complementadas através de apoios específicos 

que viabilizem a conservação associada à produção, apostando no uso múltiplo e na 

criação de programas de incentivo à conservação – medidas silvo-ambientais e criação 

do mecenato florestal. 

12. Incentivos fiscais para captação de capitais privados para investimento florestal. 

 

PROBLEMÁTICA DOS FOGOS 

ERRO 

"Políticas de defesa da floresta contra incêndios (DFCI) são demasiadamente reativas e 

pouco persistentes e marcadas pela inconstância e intermitência."  

"Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) sem liderança, sem visão 

conjunta e sem um orçamento global equilibrado."  

SOLUÇÕES 

13. Mudança de paradigma e de modelo de governação na Defesa da Floresta Contra 

Incêndios: 

o Operacionalização de uma estrutura dedicada à defesa da floresta, integrando 

a prevenção e apoiando o combate, que permita defender a floresta numa 

abordagem que vá para além da defesa das vidas e das populações. 

o Implementação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PNDFCI), com liderança, com uma visão conjunta e dotado de um orçamento 

global, equilibrado e plurianual. 

o Incorporação do conhecimento disponível e da capacidade da engenharia no 

apoio à decisão da prevenção e combate dos incêndios florestais. 

14. Dinamizar o modelo de parcerias regionais/locais que reúna as partes interessadas 

para aumentar a eficácia e a eficiência dos investimentos em prevenção e apoio ao 

combate. 

15. Criar e dinamizar um programa permanente de educação e sensibilização para os 

riscos dos fogos e a importância da sua prevenção, adaptado aos diferentes públicos-

alvo. 

 



 

  

 

 

A FLORESTA DE QUE PRECISAMOS...  

As reflexões debatidas neste Fórum vão no sentido de que é essencial o estabelecimento de 

um pacto de regime para a floresta portuguesa, que permita estabilidade legislativa e de 

governança. Esse pacto de regime deve perdurar para lá da formulação das políticas, 

assegurando, também, instrumentos de política adequados à sua operacionalização. 

Mais do que novas estratégias ou diagnósticos, a "Floresta de que precisamos" carece de uma 

nova abordagem de implementação de soluções recorrentemente identificadas.  

A floresta, apesar da sua perspetiva e dos seus resultados de médio a longo prazo, tem que ser 

pensada e acompanhada 365 dias por ano, para que se garanta: 

- um território rural, ordenado de acordo com as sua características físicas e integrando 

os diversos atores locais; 

- unidades económicas com escala que permitam a viabilidade produtiva da atividade 

florestal e assegurem as suas funções de conservação, num enquadramento climático 

evolutivo; 

- respostas dinâmicas e preocupações de equidade, remunerando adequadamente 

quem garante as funções de proteção e conservação. 

- reconhecimento efetivo por parte dos Portugueses, pela sua importância na economia, 

no contexto social dos territórios rurais e na garantia dos serviços ambientais à escala 

da paisagem.  

Sendo enorme a tarefa que os agentes do setor têm em mãos, para que se avance numa base 

consistente e gradual, é também necessário identificar medidas que se possam operacionalizar 

e permitam resultados concretos. 

1. Alteração do formato da dupla tutela que incide sobre o ICNF – Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, ficando este só sob tutela do Ministério da 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 

2. Criar e dinamizar um programa permanente de educação e sensibilização para a 

importância da floresta, riscos dos fogos e sua prevenção, adaptado aos diferentes 

públicos-alvo. 

3. Reforço da fiscalização e monitorização efetiva do território, garantindo a aplicação e 

eficácia das soluções resultantes dos instrumentos de planeamento, em detrimento de 

pressupostos de proibição transversais sob as opções de gestão. 

4. Incentivos fiscais fortes e efetivos com vista a estimular as ações de emparcelamento 

florestal e as ações tendentes a evitar o fracionamento da propriedade florestal (como 

previsto na Lei de Bases da Política Florestal, Lei n.º 33/96). 



 

  

 

 

5. Rever o regime de financiamento das ZIF – Zonas de Intervenção Florestal, apoiando 

ao seu funcionamento, reconhecendo-as como veículo privilegiado de soluções de 

defesa conjunta e primeiro patamar para soluções de gestão agrupada. 

6. Criação da figura da “Sociedade de Gestão Florestal", permitindo que as ZIF evoluam 

para soluções empresariais que garantam um adequado uso do solo e uma 

diversificação das fontes de rendimento. 

7. Criação da figura fiscal do modelo de provisões para investimento florestal para os 

sujeitos passivos de IRC/IRS (como previsto na Lei de Bases da Política Florestal, Lei n.º 

33/96). 

8. A instituição do sistema de seguros florestais (como previsto na Lei de Bases da 

Política Florestal, Lei n.º 33/96). 

9. Criação de uma estrutura dedicada à defesa da floresta, integrando a prevenção e 

apoiando o combate que permitisse defender a floresta além da defesa das vidas e das 

populações (como previsto na Lei de Bases da Política Florestal, Lei n.º 33/96), que 

implemente o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), dotado 

de um orçamento global, equilibrado e plurianual. 

 

Comissão Organizadora do Fórum Nacional “A Floresta de que Precisamos…” 
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