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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) constitui um instrumento de 

planeamento que se pretende dinâmico e adaptado à realidade local, promovendo a “articulação 

das características sócio biofísicas com as dinâmicas e responsabilidades das entidades presentes no 

território municipal, de forma a efetivar as alterações necessárias que maximizem a Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (DFCI). 

O PMDFCI do concelho de Mortágua visa operacionalizar a nível municipal as normas contidas na 

legislação DFCI, em especial os objetivos estratégicos decorrentes do Plano Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), em concordância com o Plano Regional de Ordenamento 

Florestal (PROF) e com o Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI), no âmbito 

das atribuições da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF), conforme o previsto no 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decretos-Lei n.º 15/2009 e 17/2009, de 14 

de janeiro, n.º 114/2011, de 30 de novembro, n.º 83/2014, de 23 de maio, e n.º 10/2018, de 14 de 

fevereiro, e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. 

A estrutura e conteúdos do presente plano, seguem o regulamento do PMDFCI homologado pelo 

Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, publicado no Despacho n.º 4345/2012, 

de 15 de março, bem como as diretivas e normas do Guia Metodológico para a Elaboração dos 

PMDFCI da ex-Autoridade Florestal Nacional, atual Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF). Sendo assim, o presente documento encontra-se dividido em duas partes 

fundamentais: 

 

 

 

O documento que agora se apresenta é relativo ao Caderno I – Diagnóstico, analisando o território 

do concelho de Mortágua, e incluindo a seguinte informação: 

 Caraterização física (itens abordados: enquadramento geográfico; hipsometria; 

declives; exposição de vertentes; e hidrografia); 

 Caraterização climática (itens abordados: temperatura do ar; humidade relativa do ar; 

precipitação; e vento); 

 Caraterização da população (itens abordados: população residente e densidade 

populacional, por freguesia, por Recenseamento da População e Habitação; índice de 

envelhecimento e sua evolução; população por setor de atividade; taxa de 

analfabetismo; festas e romarias); 

Diagnóstico (informação de base) – Caderno I

Plano de ação – Caderno II
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 Caraterização da ocupação do solo e zonas especiais (itens abordados: ocupação do 

solo; povoamentos florestais; áreas protegidas e regime florestal; instrumentos de 

planeamento florestal e equipamentos florestais de recreio, zonas de caça e pesca); 

 Análise do histórico e causalidade dos incêndios rurais (itens abordados: área ardida e 

número de ocorrências – distribuição anual, mensal, semanal, diária e horária; área 

ardida em espaços florestais; área ardida e número de ocorrências por classes de 

extensão; pontos prováveis de início e causas; fontes de alerta; grandes incêndios (área 

igual ou superior a 100 hectares) - distribuição anual, mensal, semanal e horária). 

 



PMDFCI DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA 
CADERNO I. DIAGNÓSTICO 

(INFORMAÇÃO DE BASE) 

 

 11 

 

2. CARATERIZAÇÃO FÍSICA 

2.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

Em termos administrativos, Mortágua insere-se na NUT I - Portugal Continental, na NUT II – Centro 

e na NUT III – Região de Coimbra, sendo um dos 24 municípios que integram o distrito de Viseu, 

como pode ser verificado no Mapa 1. O território concelhio encontra-se delimitado a norte pelos 

concelhos de Águeda e Tondela, a este por Santa Comba Dão, a oeste por Anadia, a sul por Penacova 

e a sudoeste por Mealhada. 

Mapa 1: Enquadramento geográfico do concelho de Mortágua 

 

 

De acordo com a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que estabelece a reorganização administrativa 

do território das freguesias, o concelho de Mortágua é composto por um total de sete freguesias, a 

saber: Cercosa, Espinho, Marmeleira, Pala, Sobral, Trezói e União das Freguesias de Mortágua, Vale 

de Remígio, Cortegaça e Almaça. 

O concelho de Mortágua está integrado na Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, 

contrariando uma eventual normalidade de integração na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-

Lafões. Com esta divisão o concelho de Mortágua encontra-se dividido entre as áreas de influência 

de Viseu e de Coimbra, ocupando uma posição periférica tanto no Distrito como na Comunidade 

Intermunicipal, localizando-se a uma distância considerável da capital do distrito de Viseu no 

extremo sul e, por sua vez, na extremidade norte da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra 

localizando-se a uma distância equivalente para cada um dos lados dos concelhos de Viseu e 

Coimbra. 
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Quadro 1: Freguesias do concelho de Mortágua e respetivas áreas 

FREGUESIA ÁREA (HA) ÁREA (%) ALDEIAS 

Cercosa 871,5 3% 6 

Espinho 4134,1 16% 22 

Marmeleira 1850,8 7% 7 

Pala 4885,8 19% 17 

Sobral 6415,5 26% 16 

Trezói 1750,6 7% 7 

União das Freguesias de Mortágua, Vale de 

Remígio, Cortegaça e Almaça 
5209,6 21% 17 

Concelho de Mortágua 25 118 100% 92 

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal 2017 (CAOP 2017); Direção-Geral do Território (DGT); 2018. 

 

2.2. HIPSOMETRIA 

A hipsometria trata-se de uma interpretação do relevo através da marcação de zonas significativas 

relativamente a aspetos morfológicos ou outros, tal como é exemplo as características climáticas, a 

distribuição vegetal, entre outros. De um modo geral, a altitude constitui um fator que influencia a 

quantidade e a distribuição de combustível, sendo que quanto maior a altitude menor a quantidade 

de combustível. 

Atendendo ao descrito, é fundamental o conhecimento da morfologia local em termos de DFCI, 

constituindo uma mais-valia para as atividades de planeamento e para a melhoria do conhecimento 

relativo ao terreno sobre o qual é necessário agir e gerir da forma mais eficaz quanto possível, 

permitindo que se evitem uso de solo indevidos, um melhor ordenamento e a prevenção de 

situações que se apresentem de risco para as populações, ambiente e bens. No combate ao fogo o 

conhecimento da morfologia é também relevante e fundamental, influenciando na sua prevenção e 

no seu combate. 

A altitude constitui um fator orográfico com significativa importância, dado que a sua variação 

provoca a alteração de um conjunto de elementos climáticos (principalmente a velocidade do vento, 

que aumenta em altitude) e no coberto vegetal, o que irá influenciar o combate aos incêndios rurais. 

Assim, por norma, nas áreas de maior altitude, o combate aos incêndios é mais complexo. Para além 

disso, destaca-se que as cadeias montanhosas apresentam-se como um obstáculo para o movimento 

das massas de ar. Por sua vez, o relevo influencia também a prevenção e o combate ao fogo, uma 

vez que a orografia acentuada associada a fatores climáticos adversos pode levar a progressões 

rápidas dos fogos. 
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O concelho de Mortágua integra uma região de média altitude, fronteiro à Serra do Caramulo a norte 

e à Serra do Buçaco a oeste. A sudeste do concelho pontua a albufeira da barragem da Aguieira, 

enorme espelho de água na confluência dos rios Mondego, Dão e Criz.  

O concelho de Mortágua caracteriza-se ainda por uma depressão central, para onde os desníveis das 

pequenas serras envolventes fazem convergir as inúmeras linhas de água que recortam o território, 

conferindo-lhe um formato de bacia hidrográfica denominada “Bacia de Mortágua”. 

A depressão central aplanada, tem uma área aproximada 1400 ha. Esta zona central do concelho é 

composta pelas várzeas de Pala, Mortágua e Sobral, com ocupação maioritariamente agrícola e 

urbana, promovendo uma importante descontinuidade na sua mancha florestal. 

O concelho apresenta altitudes médias a Este e ao Centro apresentando relevo um pouco mais 

acentuado a Norte, até onde se estende a Serra do Caramulo. A altimetria varia entre a cota mínima 

de 70 metros, a Sul do concelho, nas proximidades da aldeia de Almaça, atingindo a maior altitude 

aos 773 metros no Alto do Monção, na freguesia do Sobral.  

Apresentando assim, a Norte médias altimétricas na ordem dos 400 metros, no Centro as cotas 

médias baixam para os 250 metros e no Sul do concelho os valores médios são de, aproximadamente, 

150 metros. Nas cotas mais elevadas a temperatura é, em média, mais baixa 3°C do que nas cotas 

intermédias e mais baixas. 

A precipitação relativamente à altitude, tem uma variação que pode ir dos mínimos nas cotas mais 

baixas de 1000 mm até ao máximo nas cotas mais elevadas com 2400 mm. No entanto, uma grande 

parte do ano, nas cotas mais baixas regista-se um elevado número de horas e dias, com precipitações 

ocultas provenientes dos intensos nevoeiros, que promovem uma elevada humidade relativa do ar 

bem como de toda a vegetação, diminuindo assim os índices de secura dos combustíveis. 

Mapa 2. Carta hipsométrica do concelho de Mortágua 
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2.3. DECLIVES 

Os declives correspondem à inclinação morfológica do terreno, constituindo o fator topográfico de 

maior relevância no que se refere ao comportamento do fogo. Assim, a carta de declives apresenta-

se como uma das formas que permite representar e caracterizar o terreno, apresentando-se como 

um indicador fundamental para o planeamento, uma vez que permite compreender um conjunto de 

elementos relativos à dinâmica natural do meio físico. 

As zonas com declives mais acentuados, para além de potencialmente apresentarem um maior risco 

de erosão, dificultam as operações de combate a incêndios, uma vez que o terreno acidentado 

dificulta o avanço dos meios terrestres necessários ao combate dos fogos florestais. Quando um 

incêndio se encontra a subir uma encosta, o aumento da velocidade de propagação do fogo, nas 

áreas de declives mais acentuados, está relacionado com o facto dos combustíveis a montante da 

frente de fogo serem mais secos e aquecidos até à temperatura de ignição. 

O declive é um fator importante na medida em que exerce uma influência considerável sobre a 

velocidade de propagação do fogo, sobretudo durante os seus primeiros estados.  

A velocidade e o perigo de incêndio estão diretamente relacionados com o aumento do declive, 

porque em igualdade de circunstâncias, os incêndios progridem mais rapidamente em vertentes de 

acentuado declive. 

A norte do concelho, nas cotas mais elevadas das freguesias de Espinho, Pala e Sobral, é onde se 

verificam os declives mais acentuados, por conseguinte com zonas mais expostas às correntes de 

vento que provocam a inclinação das chamas sobre os combustíveis facilitando o aumento de energia 

nas frentes do fogo, sendo estes os locais onde a velocidade de propagação dos fogos podem ser 

maiores. O incremento da velocidade de propagação do fogo com o declive deve-se ao facto de os 

combustíveis, situados a montante da frente das chamas, serem sujeitos a um pré-aquecimento que 

eleva o estado de secura e aquecimento até à temperatura ideal de ignição. 

Por outro lado, a ação de combate ao fogo, nestes locais de relevo mais acidentado, é normalmente 

de maior dificuldade, surgindo frequentemente fenómenos meteorológicos localizados, 

“turbulências, efeitos chaminé”, que podem dificultar ou até inviabilizam a ação dos meios aéreos e 

complicam o trabalho dos bombeiros. 

Excetuando as zonas com classes superiores a 30% a norte do território, junto das vertentes da serra 

do Caramulo e nos vales mais encaixados de algumas das linhas de água, o concelho de Mortágua 

apresenta, geralmente, declives pouco acentuados. Em termos de DFCI, quando um incêndio sobe 

uma encosta, as áreas cujos declives se apresentam mais acentuados poderão ser alvo de 

velocidades de propagação do fogo maiores, dado que os combustíveis que se encontram a 

montante da frente do fogo estão mais secos (devido ao pré-aquecimento por parte das chamas, o 

qual pode, ainda, ser potenciado pelo vento que aproxima, as chamas dos combustíveis na frente de 

fogo e favorece a oxigenação da combustão). 

A conjugação destes fatores leva a que exista um desenvolvimento rápido da frente do fogo, onde a 

velocidade de progressão aumenta subitamente, tornando-se complexo atuar sobre estas condições. 
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Mapa 3: Carta de declives do concelho de Mortágua 

 

 

Relativamente à distribuição da área ocupada por classes de declives (Gráfico 1), verifica-se que a 

classe com a maior percentagem, apesar de não existir uma diferença significativa, é a constituída 

pela classe superior a 20°, encontrando-se esta distribuída, mais claramente, a norte e oeste do 

concelho correspondendo às vertentes das Serras do Caramulo e do Buçaco, onde podem surgir 

maiores constrangimentos no âmbito da DFCI. Excetuando as zonas com classes superiores a 20°, a 

norte do território, junto das vertentes daquelas serras e nos vales mais encaixados de algumas das 

linhas de água, o concelho de Mortágua apresenta uma distribuição muito equitativa das classes 

mostrando geralmente, declives pouco acentuados. 

Gráfico 1: Área ocupada por classe de declives (em %) 
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2.4. EXPOSIÇÃO DE VERTENTES 

A exposição de um terreno corresponde à sua orientação geográfica, ou seja, com a exposição do 

território à orientação solar. A carta de exposição de vertentes apresenta o maior ou menor grau de 

insolação face à orientação das vertentes. A quantidade de radiação solar recebida varia para as 

diferentes exposições, logo as diferentes variáveis climáticas, sobretudo humidade, temperatura do 

ar e do solo, podem alterar-se em função das exposições, influenciado a quantidade de vegetação 

combustível local.  

Na latitude em que nos encontramos, as vertentes sul e sudoeste, apresentam condições 

climatéricas e de vegetação favorável à rápida combustão e propagação do fogo, contrariamente as 

vertentes norte e nordeste mais húmidas que, por norma, ardem mais lentamente e desenvolvem 

menores temperaturas. 

No entanto, importa atender que existem áreas consideráveis expostas a sudoeste, cuja influência 

da exposição solar, quando associada a ventos do quadrante sul e leste, as torna altamente 

vulneráveis. Estas zonas com exposição sudoeste, estão ainda associadas às maiores classes de 

declive existentes no território que pode influenciar um aumento significativo da velocidade e 

violência da propagação inicial dos incêndios florestais. 

 

No Mapa 4 pode observar-se a carta de exposição de vertentes do concelho de Mortágua, tendo em 

conta cinco classes distintas (plano, norte, este, sul e oeste), não apresenta uma tendência expressiva 

para uma das direções, proporcionando ao território exposições para a totalidade dos quadrantes, 

sem uma tendência definida. 

Mapa 4: Carta de exposição de vertentes do concelho de Mortágua 
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2.5. HIDROGRAFIA 

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) os recursos hídricos 

correspondem ao conjunto de águas que se encontram disponíveis ou que se encontram 

mobilizáveis, cuja quantidade e qualidade se apresenta satisfatória ou suficiente para um fim 

determinado, num dado local e num período de tempo considerado apropriado. 

O interesse que envolve o conhecimento dos recursos hídricos deve-se a um conjunto variado de 

aspetos, dos quais se destaca o abastecimento de água para as mais variadas finalidades, a 

disponibilidade de água para a irrigação, para a produção de energia, para fins recreativos, para 

abastecimento de meios e infraestruturas de DFCI, entre outros. Assim, para uma correta descrição 

e caracterização de um território, esta variável não pode ser descurada e deve ser alvo da devida 

atenção, apresentando-se fundamental compreender a sua distribuição no território em análise. 

Importa, também, compreender a densidade e a distribuição das linhas de água ao longo do concelho 

de Mortágua, uma vez que estas podem condicionar a mobilidade dos meios terrestres de combate 

a incêndios, apresentando-se como barreiras. Por outro lado, a vegetação que se desenvolve ao 

longo dos cursos de água criam corredores de vegetação dispersa e de baixa combustibilidade, 

assumindo-se como barreiras naturais à progressão do fogo, à ignição e à propagação. Assim, 

apresenta-se fundamental que se alcance uma correta e eficaz gestão do combustível ao longo das 

linhas de água, bem como da sua total proteção ao avanço das plantações de produção florestal 

intensiva, porque podem assumir um papel de barreira à progressão do fogo e um local estratégico 

de combate, caso não estejam ocupadas com eucaliptal. Ao longo destas linhas de água, devem 

estender-se outras tantas galerias ripícolas com vegetação importante para os ecossistemas, 

proporcionando zonas de alimentação e refúgio para variadas espécies animais, além de serem, 

atualmente, os locais onde se pode encontrar maior biodiversidade, com enorme potencial para 

atividades de lazer e turismo. 

Estas galerias ripícolas deverão ser alvo de atenção especial, por um lado, pela sensibilidade 

ecológica destes espaços, por outro, pela necessidade de intervenção específica, de forma a evitar 

que se transformem em corredores preferenciais para a propagação do fogo, pelo potencial de 

crescimento da vegetação que aí se desenvolve e pelo normal declive das vertentes que as ladeiam. 

O concelho de Mortágua é ladeado a este e sudoeste pela importante massa de água da Albufeira 

da Aguieira, integrada na bacia hidrográfica do rio Mondego, onde desaguam ainda os rios Criz e 

Dão.  

Por todo o concelho, correm inúmeras ribeiras onde foram construídas pequenas charcas, 

garantindo a permanência de massas de água no interior da mancha florestal, que promovem 

importantes reservas no âmbito da DFCI. 
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Mapa 5: Rede hidrográfica do concelho de Mortágua 

 

 

Em termos de DFCI, realça-se a existência de um significativo número de linhas de água permanentes, 

onde deve ser potenciado e protegido o crescimento de espécies ripícolas, permitindo que a 

paisagem possua um mosaico descontinuado, apresentando-se como barreiras naturais que 

impedem e diminuem a deflagração e propagação do fogo, apresentando-se assim como um 

elemento crucial a considerar. 

Para além disso, deve referir-se os benefícios ao nível de combate aos incêndios da presença de 

linhas de água permanentes, sobretudo se constituírem bons locais de abastecimento, permitindo 

que os meios aéreos e terrestres abasteçam, e quanto mais próximas do incêndio se encontrarem 

mais célere se torna o processo e mais rápido se terá a possibilidade de extinguir o incêndio. 

Há, ainda a destacar o papel que as linhas de água não permanentes podem vir a assumir em vales 

encaixados ou com declives acentuados, no efeito chaminé ou comportamento eruptivo do fogo. 

Nas áreas das linhas de água não permanentes, onde por norma, a vegetação é mais densa logo 

maior disponibilidade de combustível, graças à existência de água em determinadas alturas do ano. 

Quando associadas a declives acentuados, estes locais transformam-se em “chaminés”, onde o efeito 

de progressão ascendente do incêndio é reforçado pelas encostas adjacentes. 
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3. CARATERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

O clima é definido por séries de valores médios ou normais da atmosfera, num dado lugar, durante 

um período relativamente longo (fixado há 30 anos no primeiro Congresso Internacional da 

Meteorologia, começando a primeira série em 1901). O clima é um dos mais importantes fatores que 

contribui para a formação das paisagens, sendo que os elementos mais determinantes do clima são 

a precipitação, a temperatura, a humidade relativa, a pressão atmosférica e o vento. 

Em termos de DFCI, os fatores climáticos e meteorológicos constituem um dos principais 

condicionantes para a propagação dos incêndios rurais. O conhecimento dos fatores climáticos 

permite uma melhor gestão dos recursos materiais e humanos, necessários para a prevenção e 

mitigação dos incêndios rurais. Neste sentido, o conhecimento das condições meteorológicas em 

tempo real e as previstas é imprescindível, para que se possa avaliar o maior ou menor risco de 

incêndio rural. É ainda necessário ter em consideração que estas mesmas condições são, também, 

um fator determinante na inflamabilidade do coberto vegetal, relacionado com o grau de humidade 

dos seus tecidos, e no próprio desenvolvimento durante o seu ciclo de vida. 

Para a caracterização climática do concelho de Mortágua foram analisados os parâmetros 

temperatura do ar, humidade relativa do ar, precipitação e vento. 

Para a "temperatura" e "precipitação" consideraram-se os dados das Normais Climatológicas de 

1981-2010 para a estação de Viseu (Latitude: 40°40'N; Longitude: 07°54'W; Altitude: 65 metros). Por 

sua vez, nos restantes parâmetros ("humidade relativa do ar" e "vento") consideraram-se as normais 

climatológicas do período de 1971-2000, relativos à estação de Viseu.  

Porém, é relevante salientar que, os dados apresentados para a estação de Viseu poderão ter 

diferenças face aos valores registados no concelho de Mortágua. 

 

3.1. TEMPERATURA DO AR 

Em termos de DFCI, a temperatura do ar exerce influência na maior ou menor suscetibilidade à 

ocorrência de incêndios rurais, uma vez que se as temperaturas se apresentarem mais elevadas, os 

combustíveis tornam-se mais secos e consequentemente aumenta a sua probabilidade de entrarem 

em combustão, enquanto se as temperaturas se apresentarem mais reduzidas, a probabilidade de 

ocorrência de incêndios rurais é menor. 

A temperatura média anual no concelho de Mortágua (Gráfico 2, representado a cor de laranja), 

tendo em conta os dados obtidos na estação de Viseu, é de 14°C, sendo que os valores mais elevados 

se registam nos meses de julho (21,7°C) e de agosto (21,6°C). Por sua vez, são os meses de janeiro 

(7,1°C), de dezembro (8,5°C) e de fevereiro (8,6°C), os meses que apresentam as temperaturas mais 

baixas. 

Em média, a temperatura máxima diária no concelho de Mortágua, (Gráfico 2, representado a cor 

vermelha), tendo em conta os dados obtidos na estação de Viseu, varia entre 11,9°C (em janeiro) e 
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os 29,6°C (em julho e agosto), por sua vez, em média, a temperatura mínima diária (Gráfico 2, 

representado a cor amarela), varia entre os 2,2°C (janeiro) e os 13,8°C (julho). 

Gráfico 2: Temperatura média mensal, temperatura média máxima e temperatura média mínima 

 

Fonte: Normais Climatológicas para a estação de Viseu (1981-2010), Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA). 

Face ao exposto, constata-se que as temperaturas apresentam-se mais elevadas nos meses de verão, 

designadamente em julho e agosto, enquanto os meses mais frios correspondem aos meses de 

inverno. Assim, apresenta-se fundamental que haja uma maior atenção nos meses cujas 

temperaturas são mais elevadas devido à maior probabilidade de ocorrência de incêndios rurais. 

Relativamente aos valores extremos das temperaturas (°C), nomeadamente da máxima e da mínima, 

pode verificar-se no Gráfico 3 (cor vermelha) que a temperatura máxima oscilou entre os 40,5°C 

(julho) e os 20°C (janeiro), enquanto a temperatura mínima (cor azul do gráfico supracitado) oscilou 

entre os -7,3°C (fevereiro) e os 6°C (agosto). 

Gráfico 3: Temperaturas extremas (máximas e mínimas) 

 

Fonte: Normais Climatológicas para a estação de Viseu (1981-2010), Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA.  
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3.2. HUMIDADE RELATIVA DO AR 

A relação entre a quantidade de vapor de água existente na atmosfera, a uma determinada 

temperatura, e aquela para a qual o ar ficaria saturado a essa mesma temperatura, corresponde à 

humidade relativa. Estes valores são expressos em percentagem (%), sendo que 0% corresponde ao 

ar seco e 100% corresponde ao ar saturado de vapor de água. 

Em termos de DFCI, a humidade relativa apresenta-se como um fenómeno de elevada relevância 

para os incêndios rurais, uma vez que condiciona a frequência e a intensidade destes, tal como se 

verificou com a temperatura do ar que foi anteriormente analisada. Assim, as elevadas temperaturas 

do ar conjugadas com um valor baixo de precipitação, que se regista ao longo dos meses de verão, 

tem como consequência um stress para a vegetação, provocando um decréscimo da humidade do 

coberto vegetal e consequentemente o aumento da sua inflamabilidade. 

Desta forma, a humidade dos combustíveis relaciona-se com a humidade relativa do ar, pois, quanto 

maior for a humidade do coberto vegetal, menor é a probabilidade deste entrar em combustão e, 

assim, o risco de incêndio decresce. 

Tal como evidenciado no Gráfico 4, a humidade relativa média às 9h é, ao longo de todos os meses 

do ano, superior a 64%, sendo que os meses com valores mais significativos são janeiro (85%), 

dezembro (85%), novembro (84%), fevereiro (82%) e outubro (81%), enquanto os meses que 

apresentam uma humidade relativa menor são junho (67%), agosto (64%) e julho (64%) dado que, 

nestes meses de verão, a temperatura média é mais elevada. 

Gráfico 4: Humidade Média Relativa (%), às 9h 

 

Fonte: Normais Climatológicas para a estação de Viseu (1971-2000), Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA). 

Face ao exposto, apresenta-se fulcral salientar que ao nível de DFCI o decréscimo da humidade 

relativa do coberto vegetal, que se regista ao longo dos meses de verão, designadamente nos meses 
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de junho, julho e agosto, favorece o grau de inflamabilidade do coberto vegetal, no concelho de 

Mortágua. 

 

3.3. PRECIPITAÇÃO 

A precipitação para além de constituir um dos elementos do clima, apresenta-se como um dos 

principais controladores do ciclo hidrológico. Assim, ao nível nacional, verifica-se que os totais 

sazonais e anuais da precipitação diminuem de noroeste para sudeste, salientando-se os meses de 

verão como um período seco (período estival), de uma forma genérica, uma vez que nestes meses 

se registam temperaturas máximas elevadas, elevada insolação e escassez/ distribuição irregular da 

precipitação. 

De acordo com os dados obtidos, das normais climatológicas provisórios da estação de Viseu no 

período de 1981 a 2010 (Gráfico 5), verifica-se que a precipitação média anual é de 99,9 mm, sendo 

que os maiores quantitativos pluviométricos foram registados nos meses de dezembro (203,4 mm), 

novembro (155,5 mm) e janeiro (153,2 mm), enquanto os quantitativos pluviométricos inferiores 

foram registados nos meses de julho (19,2 mm) e agosto (17,8 mm). 

No que se refere à precipitação máxima diária (Gráfico 5), constata-se que os maiores quantitativos 

pluviométricos foram registados nos meses de outubro (85,4 mm) e dezembro (98,4 mm), enquanto 

os valores mais reduzidos de precipitação máxima diária foram registados nos meses de julho         

(50,5 mm), abril (50,3 mm) e agosto (30,6 mm). 

Gráfico 5: Valores mensais da precipitação e máximas diárias 

 

Fonte: Normais Climatológicas para a estação de Viseu (1981-2010), Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA). 
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Por fim, importa referir que, em termos de DFCI, o decréscimo que se verifica ao longo dos meses de 

verão dos quantitativos pluviométricos, a par com as elevadas temperaturas e com a humidade 

relativa reduzida que, tal como visto anteriormente, se registam nestes meses, constitui um fator 

determinante no agravamento do cenário de progressão dos incêndios rurais. 

 

3.4. VENTO 

De acordo com Macedo e Sardinha (1987), Viegas (1989) e Vélez et al. (2000), a direção e a 

intensidade do vento têm um efeito notório na propagação dos incêndios, uma vez que, promovem 

a dessecação dos combustíveis ao acelerar a transpiração das plantas, promovem uma maior 

oxigenação do ar, favorecem a inclinação da chama, o que promove uma maior eficiência nos 

processos de transmissão de energia, aumentando a velocidade de progressão do incêndio, e 

incremento da distância da projeção de materiais incandescentes. 

Na determinação da intensidade e da direção dos incêndios rurais é fundamental ter-se em 

consideração a intensidade e o rumo do vento, para além de que este elemento influencia a maior 

ou menor humidade relativa dos combustíveis, proporciona condições que se constituem favoráveis 

à ignição, à inclinação e à propagação das chamas e proporciona, ainda, condições propícias ao 

incremento de combustão através da oxigenação. Para além do disposto, o vento constitui também 

um meio de transporte de partículas, tal como faúlhas e cinzas quentes, que podem causar outros 

focos de ignição. 

No Quadro 2 pode observar-se a velocidade média do vento (km/h), constatando-se que são os 

meses de primavera e inverno, onde a velocidade média do vento se apresenta mais elevada, 

nomeadamente em fevereiro (5,9 km/h), em março (5,9 km/h), em abril (5,9 km/h), dezembro (5,6 

km/h) e janeiro (5,5 km/h). 

Quadro 2: Velocidade do vento (média e maior velocidade máxima instantânea) por km/h 

MÊS VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO (km/h) 

Janeiro 5,5 

Fevereiro 5,9 

Março 5,9 

Abril 5,9 

Maio 5,5 

Junho 5,0 

Julho 4,8 

Agosto 4,5 

Setembro 4,3 

Outubro 4,5 
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MÊS VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO (km/h) 

Novembro 4,3 

Dezembro 5,6 

Fonte: Normais Climatológicas para a estação de Viseu (1971-2000), Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA). 

Os meses que apresentam uma velocidade média do vento mais reduzida, são setembro (4,3 km/h), 

de novembro (4,3 km/h), de agosto (4,5 km/h) e outubro (4,5 km/h). 

Assim, na estação de Viseu, a velocidade média do vento no período que compreende os anos 1971 

e 2000, corresponde a 5,1 km/h. 

No que respeita à frequência do vento por rumo (Quadro 3), verifica-se que, na área em análise, 

predominam os ventos com o rumo de oeste (média anual de 23,9%) e de este (média anual de 18%), 

enquanto os ventos menos frequentes são os que apresentam o rumo de noroeste (média anual de 

2,9%) e de sudeste (média anual de 5,2%). Relativamente à velocidade média, são os ventos de este 

os que apresentam um maior valor (8 km/h), seguindo-se os ventos de oeste (7,6 km/h), os ventos 

de norte (6,8 km/h) e os ventos de sul (6,8 km/h). 

Relativamente à distribuição mensal da frequência do vento por rumo (Gráfico 6), verifica-se que na 

estação de Viseu, são os ventos do quadrante oeste (média anual de 23,9%) os que apresentam 

maior frequência, predominando ao longo dos diversos meses do ano (excetuam-se os meses de 

janeiro, março, novembro e dezembro, cuja orientação predominante constitui a do quadrante este). 

Por sua vez, os ventos que se apresentam menos frequentes, ao longo de todos os meses do ano, 

são os ventos do quadrante noroeste (nos meses de setembro e dezembro representam apenas 2% 

dos ventos e no mês de janeiro representa 2,1% dos ventos), como evidencia o Gráfico 8. 

No que respeita à distribuição mensal da velocidade média do vento por quadrante (Gráfico 7), 

constata-se que, os ventos predominantes, são os do quadrante este, salientando-se em nove meses 

do ano, destacando-se nos meses de março (9,4 km/h) e de abril (9 km/h). Nos restantes três meses, 

nomeadamente os meses de fevereiro (8,6 km/h), novembro (8,1 km/h) e dezembro (8,6 km/h), 

predominam os ventos do quadrante oeste (Gráfico 9). 

As calmias apresentam-se mais frequentes nos meses de janeiro (18,7%), de novembro (17,5%) e de 

dezembro (15,8%), enquanto nos meses de maio (5,6%), abril (6,7%), junho (6,8%) e julho (8,5%) são 

menos frequentes. 

Em termos de DFCI, sendo o vento o fator responsável pela oxigenação da combustão, e sendo os 

meses mais quentes aqueles onde se registam menores valores em termos de percentagens de 

calmia (entre os 5% e 8%), é durante este período que a propagação dos incêndios é favorecida por 

este fator, que não só intensifica a queima, mas também o arrastamento de faúlhas podendo 

provocar focos secundários, ou até mesmo originar outros focos a distâncias consideráveis. 

Além da velocidade, a direção do vento é extremamente importante, porque dependendo 

desta, secura do ar é bastante distinta. 
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Nos dias com ventos fortes e especialmente do quadrante leste, até com baixas temperaturas e 

humidade considerável, os incêndios podem desenvolver-se de forma violenta. 

É nos dias de vento forte que os sistemas de vigilância, alerta e primeira intervenção, devem 

estar mais prontamente operacionais, especialmente porque o tipo de floresta, do concelho 

composta essencialmente por eucaliptos, em caso de incêndio fica sujeita a projeções e focos 

secundários. 
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Quadro 3: Frequência (%) e velocidade média (km/h) do vento para cada rumo 

MÊS 

VENTO 

FREQUÊNCIA F (%) E VELOCIDADE MÉDIA V (KM/ H) PARA CADA RUMO 

N NE E SE S SW W NW CALMA 

% KM/H % KM/H % KM/H % KM/H % KM/H % KM/H % KM/H % KM/H % 

Janeiro 7,5 6,6 11,2 6,6 21,5 7,2 5,9 5,4 12,0 7,1 5,4 5,4 15,6 8,7 2,1 6,0 18,7 

Fevereiro 7,1 7,2 10,7 7,0 18,5 8,3 6,2 5,2 12,1 6,5 6,7 4,8 21,3 8,6 3,1 4,5 14,3 

Março 9,9 7,3 11,1 8,1 22,6 9,4 5,0 5,3 10,6 6,7 6,7 4,0 19,4 8,2 3,6 4,5 11,0 

Abril 9,1 7,3 14,9 6,3 17,5 9,0 6,7 6,4 11,2 7,8 4,4 3,9 26,0 8,8 3,4 4,8 6,7 

Maio 8,5 6,4 10,1 5,9 15,2 8,8 6,8 6,5 13,1 6,8 7,7 4,0 28,0 7,5 4,9 4,5 5,6 

Junho 9,1 5,9 13,6 5,4 14,2 8,1 6,3 5,5 10,9 6,2 6,1 4,4 29,6 6,9 3,5 3,8 6,8 

Julho 11,8 6,1 15,2 6,0 14,2 7,2 4,2 5,14 8,3 5,5 5,4 4,5 29,2 6,3 3,4 4,7 8,5 

Agosto 11,1 6,9 9,7 6,8 14,7 7,8 5,6 6,5 11,9 5,9 3,9 3,4 29,8 6,9 2,2 3,8 11,1 

Setembro 11,0 7,2 10,4 5,5 16,1 8,0 6,5 5,4 10,7 5,9 4,5 4,5 27,1 7,5 2,0 4,3 11,6 

Outubro 7,9 7,9 12,2 6,4 18,1 8,0 6,0 5,5 13,5 7,7 3,6 3,3 22,4 7,0 2,7 4,5 13,6 

Novembro 8 6,4 9,6 6,4 21,4 7,5 5,6 4,7 12,6 7,3 3,3 6,2 20,0 8,1 1,9 5,1 17,5 

Dezembro 6,1 6,5 12,4 7,7 23,4 6,6 6,2 5,3 12,6 7,8 4,2 5,1 17,3 8,6 2,0 4,0 15,8 

Ano 9 6,8 11,8 6,5 18,0 8,0 5,9 5,6 11,6 6,8 5,2 4,4 23,9 7,6 2,9 4,5 11,7 

Fonte: Normais Climatológicas para a estação de Viseu (1971-2000), Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
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Gráfico 6: Frequência [F (%)] do vento para cada 

rumo (anual) 

Gráfico 7: Velocidade média [V (km/h)] do 

vento para cada rumo (anual) 

  

Fonte: Normais Climatológicas para a estação de Viseu (1971-2000), Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA). 

Gráfico 8: Frequência [F (%)] do vento para cada 

rumo (mensal) 

Gráfico 9: Velocidade média [V (km/h)] do vento 

para cada rumo (mensal) 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Normais Climatológicas para a estação de Viseu (1971-2000), Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA). 

Tal como em todas as regiões caracterizadas pelo clima mediterrânico, o concelho de Mortágua 

regista temperaturas mais elevadas ao longo dos meses de verão, designadamente junho, julho, 

agosto e setembro, que convergem com os meses cuja humidade relativa se apresenta menor e a 

precipitação apresenta valores mais reduzidos. 
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Assim, a probabilidade de ocorrência de incêndios rurais aumenta, uma vez que as condições 

favoráveis à ignição e propagação dos incêndios se encontram reunidas ao longo destes meses. Para 

além disso, após o período seco, a precipitação pode causar diversos estragos, sobretudo no que se 

refere à rede viária florestal. Quanto à velocidade do vento, sendo os meses mais quentes aqueles 

onde se registam menores valores em termos de percentagens de calmia (entre os 5% e 8%), é 

durante este período que a propagação dos incêndios é favorecida por este fator. 

Atendendo aos períodos em análise, importa refletir sobre os acontecimentos recentes com 

episódios de registo como sejam, as situações de seca meteorológica cada vez mais frequentes, a 

ocorrência de episódios de tempo adverso com um aparente surgimento recorrente de tornados, o 

tempo extremamente quente e extremamente seco com prolongamento do verão, e a preocupante 

recorrência de passagem de tempestades subtropicais com ausência de precipitação. 

De acordo com o Relatório Especial do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 

(IPCC, na sigla inglesa) a temperatura da Terra tem vindo a aumentar sendo que os últimos cinco 

anos. 

As ondas de calor são um dos fenómenos climáticos extremos que, as alterações climáticas, estão a 

tornar mais frequentes. De acordo com o último relatório do Painel Intergovernamental para as 

Alterações Climáticas (IPCC), divulgado em 2018, as evidências científicas do aquecimento global são 

inequívocas. Ocorre uma onda de calor quando, num intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, a 

temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência. 

A Europa tem registado várias ondas de calor e recordes de temperaturas máximas em vários países, 

facto pelo qual a comunidade científica alertou para a previsão destes fenómenos, se tornarem cada 

vez mais frequentes. Os meses de junho e julho de 2019 ultrapassaram, respetivamente, os meses 

mais quentes a nível mundial de que há registo, segundo a Organização Meteorológica Mundial. 

O sul da Europa e a Península Ibérica são destacados como das regiões potencialmente mais afetadas 

pelas alterações climáticas, enfrentando uma variedade de impactos potenciais como o aumento na 

frequência e intensidade de secas, inundações, cheias repentinas, ondas de calor, incêndios rurais, 

erosão e galgamentos costeiros. De acordo com o IPCC, os cenários climáticos mais gravosos para 

Portugal preveem o aumento da temperatura para os próximos anos. 

Atendendo a estes factos para a uma concreta defesa, dos territórios, da floresta e das pessoas torna-

se urgente promover alterações ao nível do ordenamento do território, tendo em conta um efetivo 

corte de continuidade de manchas homogéneas, criando arranjo espacial ao nível paisagem, que 

contemplem a múltipla ocupação do solo por forma a formar “bio-fusíveis” capazes de alterar a 

progressão dos mega incêndios ao nível regional (grande escala), bem como a proteção efetiva do 

habitat humano, com a proteção das infraestruturas, com ações de prevenção e sistemas de 

proteção e defesa, com definição detalhada, à escala local e das respetivas infraestruturas. 
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4. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

É indiscutível a relação entre a população e o espaço físico que a envolve, uma vez que, desde 

sempre, o Homem interferiu a seu favor no meio onde se insere, intervindo e influenciando a 

caracterização e a própria fisionomia da paisagem. 

Assim, apresenta-se fundamental analisar alguns elementos que permitam retratar a forma como o 

Homem atua e influência o meio onde se insere, designadamente no concelho de Mortágua. Neste 

seguimento, o presente capítulo apresenta como principal objetivo, compreender a evolução 

demográfica do concelho de Mortágua e caracterizar a influência que a da população pode trazer 

para o meio. 

Os indicadores analisados são os seguintes: 

 População Residente: pretende-se compreender a sua evolução ao longo dos últimos 

três Censos; 

 Densidade Populacional: a par com a população residente, pretende-se compreender 

onde se concentra a população ao longo do concelho; 

 Índice de Envelhecimento: pretende-se compreender qual a representatividade da 

população idosa no concelho; 

 População Empregada por Setor de Atividade: pretende-se compreender a distribuição 

da população por atividade económica ao longo do concelho; 

 Taxa de Analfabetismo: pretende-se compreender qual a escolarização da população 

através da evolução da taxa de analfabetismo; 

 Romarias e festas: pretende-se enumerar as festas e romarias por data dos eventos e 

por distribuição territorial. 

 

No que respeita aos intervalos estabelecidos estes, baseiam-se nos dados oficialmente disponíveis, 

que permitem observar os parâmetros propostos para diagnóstico tratando-se dos dados que 

correspondem aos Censos de 1991, 2001 e 2011. 

 

4.1. POPULAÇÃO RESIDENTE E DENSIDADE POPULACIONAL  

A população residente corresponde ao "conjunto de pessoas que, independentemente de estarem 

presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu 

local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao 

momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período 

correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intensão de aí 

permanecer por um período mínimo de um ano" (INE, 2009). 

A população residente no concelho de Mortágua, na região Centro e em Portugal Continental, 

segundo os Censos de 1991, 2001 e 2011, pode observar-se no Quadro 4. No ano 2011 residiam no 
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concelho de Mortágua 9607 indivíduos, observando-se um decréscimo face a 1991 de –7,43 % 

(decréscimo de 772 indivíduos). 

Com uma área total de 251 Km2 e um total de 9607 habitantes (4621 homens e 4986 mulheres) 

segundo os sensos de 2011, o concelho de Mortágua apresenta uma densidade populacional de 

38,27 habitantes por km2. 

As características orográficas do concelho, a elevada taxa de ocupação florestal e a dispersão dos 

aglomerados populacionais, justificam esta baixa densidade do concelho. 

O concelho de Mortágua apresenta duas realidades distintas ao nível da população. Verificam-se 

algumas assimetrias, que colocam em evidência uma maior densidade populacional nas freguesias 

consideradas mais urbanas, e que exercem maior capacidade de atracão e fixação de pessoas e uma 

fraca densidade populacional nas freguesias consideradas mais rurais. 

Do conjunto das freguesias que compõem o concelho destacam-se, pela sua maior densidade 

populacional, a União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.  

No âmbito da DFCI, importa referir que a existência de 92 aglomerados populacionais, dispersos pelo 

território contribuem para a sua humanização sendo, no entanto, uma preocupação a sua proteção 

atendendo ao elevado número, à dispersão e à elevada área de interface urbano-florestal pela 

proximidade das edificações à mancha florestal. 

Quadro 4: Indicadores demográficos para o concelho de Mortágua, NUT II - Centro e NUT I - 

Continente (1991-2011) 

UNIDADE TERRITORIAL 1991 2001 2011 

Concelho de Mortágua 10662 10379 9607 

NUT II - Centro 2.258.768 2.348.397 2.327.755 

NUT I - Portugal Continental 9.375.926 9.869.343 10.047.621 

Fonte: XIII, XIV e XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2018. 

O concelho de Mortágua, inicialmente, com dez freguesias, Almaça, Cercosa, Cortegaça, Espinho 

Marmeleira, Mortágua, Pala, Sobral, Trezói e Vale de Remígio, resultado da Reforma Administrativa, 

agregou as freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, numa só que passou a 

denominar-se União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, passando 

de dez freguesias para sete. Face a esta alteração estrutural, a opção foi tratar os dados 

populacionais, nas tabelas e nos cartogramas, tendo em consideração a realidade atual.  

Nas freguesias que, atualmente, formam a União, Mortágua, mais urbana, registou um crescimento 

populacional entre 1991 e 2001, (passou de 2.694 para 2.797 indivíduos), e Cortegaça (passou de 

444 para 468 indivíduos), no entanto, já em 2011, Mortágua mais residual e Cortegaça, 2.793 e 437 

indivíduos respetivamente, acompanharam a tendência generalizada de perda de população em 

todas as freguesias (Quadro 5). 
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Das restantes, a freguesia do Sobral e Cercosa apresentaram a mesmo desempenho relativamente à 

evolução da população. O Sobral apresentou um crescimento populacional significativo entre 1991 

e 2001, (passou de 2.223 para 2.430 indivíduos), já Cercosa teve um ligeiro crescimento no mesmo 

período, (passou de 352 para 357 indivíduos), acompanhando também a tendência de perda de 

população em 2011, com 2.311 e 303 indivíduos respetivamente. 

As freguesias de Almaça e Vale de Remígio, agora integradas na União das Freguesias, sempre em 

perda de população tiveram um desempenho semelhante às freguesias de Espinho, Marmeleira, Pala 

e Trezói. A freguesia de Almaça com 118 indivíduos em 1991, 95 em 2001 e 84 em 2011 e a freguesia 

Vale de Remígio com 839 indivíduos em 1991, 750 em 2001 e 678 em 2011. A freguesia de Espinho 

com 1547 indivíduos em 1991, 1412 em 2001 e 1105 em 2011, Marmeleira com 588 indivíduos em 

1991, 533 em 2001 e 503 em 2011, Pala com 1307 indivíduos em 1991, 1042 em 2001 e 1016 em 

2011 e Trezói com 550 indivíduos em 1991, 495 em 2001 e 377 em 2011. 

Ainda sobre a evolução da população, residente por freguesia, ressalta o fato de serem as mais 

afastadas do centro urbano de Mortágua, portanto enquadradas em ambiente eminentemente 

florestal, que apresentam a maior taxa de variação negativa, conforme dados do Quadro 5, 

contribuindo para o abandono e degradação do espaço florestal, bem como dos espaços 

imediatamente contíguos às edificações e aglomerados, pelo natural abandono das atividades 

agrícolas. 

Quadro 5: População residente em Mortágua por censo e freguesia (1991/2001/2011) 

FREGUESIA 1991 2001 2011 
TAXA DE VARIAÇÃO 

(%) 01-11 

Cercosa 352 357 303 -15,3 

Espinho 1547 1412 1105 -21,7 

Marmeleira 588 533 503 -5,6 

Pala 1307 1042 1016 -2,5 

Sobral 2223 2430 2311 -4,9 

Trezói 550 495 377 -23,8 

União das Freguesias 4095 4110 3992 -2,9 

Concelho de Mortágua 10662 10379 9607 -7,4 

Fonte: XIII, XIV e XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2018. 

No que concerne à densidade populacional, esta traduz a intensidade do povoamento, expressa pela 

relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse 

território, sendo expressa, por norma, pelo número de habitantes por quilómetro quadrado (km²) 

(INE, 1994). 

À data dos últimos Censos (2011), a densidade populacional do concelho de Mortágua era de           

38,3 habitantes/km², registando-se um decréscimo face ao ano 1991 de -10,5% (entre 1991 e 2001 
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registou-se um decréscimo de -5,3% e entre 2001 e 2011 observou-se um decréscimo de -5,5%), 

sendo que a mesma tendência de decréscimo de verificou na sub-região Dão Lafões, embora de 

forma menos expressiva uma vez que em 2011 a densidade populacional era de 76,8 habitantes/km² 

e em 1991 era de 78,0 habitantes/km² (-1,5%). 

Em 2011, no concelho de Mortágua (habitantes), era na União de Freguesias que se salientava com 

uma densidade populacional de 76,6 habitantes/km², mesmo assim inferior a 2001, com uma 

variação de -2,5% entre 1991 e 2011, seguindo-se a freguesia do Sobral com uma variação positiva 

de 3,85%, única no conjunto das freguesias, pois todas as restantes apresentam uma variação 

negativa. 

A freguesia de Pala, constituía a freguesia com a densidade populacional mais reduzida em 2011 

(21,0 habitantes/ km²), sendo que em 1991 e 2001 se apresentava igualmente como a freguesia com 

menor valor de densidade populacional (21,5 habitantes/km² e 21,0 habitantes/km²), com uma 

variação de 1991 para 2011 de -22,2%.  

As freguesias de Espinho e Trezói, ambas rurais, também com valores de baixa densidade 

populacional, são aquelas que se apresentam com maior variação negativa. A freguesia de Espinho 

em 2011 com 26,6 habitantes/km², e em 1991 e 2001 37,4 habitantes/km² e 34,1 habitantes/km², 

respetivamente, apresentava-se com uma variação de -28,9% de 1991 para 2011. A freguesia de 

Trezói em 2011 com 21,5 habitantes/km², e em 1991 e 2001 31,4 habitantes/km² e                                  

28,3 habitantes/km², respetivamente, apresentava-se com uma variação de -31,5% de 1991 para 

2011, sem dúvida a freguesia com maior perde população. 

Quadro 6: Densidade populacional em Mortágua por censo e freguesia (1991/2011) 

FREGUESIA 1991 2001 2011 
VARIAÇÃO %          

(1991-2011) 

Cercosa 40,4 41,0 34,8 -13,9 

Espinho 37,4 34,1 26,6 -28,9 

Marmeleira 31,8 28,8 27,2 -14,5 

Pala 27,0 21,5 21,0 -22,2 

Sobral 34,7 37,9 36,0 3,8 

Trezói 31,4 28,3 21,5 -31,5 

União das Freguesias 78,6 78,9 76,6 -2,5 

Concelho de Mortágua 42,5 41,3 38,3 -7,3 

Fonte: XIII, XIV e XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2018. 

No Mapa 6 pode observar-se a evolução da população residente entre 1991 e 2011 e a densidade 

populacional no ano 2011, verificando-se que a União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio 

Cortegaça e Almaça se destaca em 2011, tanto no que se refere à população residente como à 
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densidade populacional, enquanto as freguesias de Trezói, Espinho, Pala e Cercosa, constituem as 

que possuem menos população residente e uma densidade populacional mais reduzida. 

Mapa 6: População residente por censo e freguesia (1991/2001/2011) e densidade populacional 

(2011) 

 

 

No que se refere à DFCI, apresenta-se fundamental dar destaque às freguesias cuja densidade 

populacional se apresenta mais reduzida, nomeadamente as freguesias de Trezói, Espinho, Pala e 

Cercosa, uma vez que a capacidade de vigilância e, consequentemente, de deteção de incêndios será 

menor e poderá ser mais tardia, em comparação com freguesias com uma densidade populacional 

mais significativa. 

Uma vez que se observam desequilíbrios, no que se refere à distribuição da população residente no 

território do concelho, importa reforçar as equipas de vigilância (sobretudo nos períodos 

identificados como mais críticos), com o intuito de se alcançar deteções mais rápidas ao invés de 

deteções tardias onde a deflagração vá já numa fase avançada, em que o combate se apresenta mais 

difícil e a área ardida seja já elevada, dado que a população se concentra cada vez mais nos 

aglomerados urbanos, despovoando os espaços rurais, situação que é acompanhada pelo abandono 

agrícola, levando ao aumento de espaços com elevada carga de combustível (propícios a uma 

deflagração rápida de incêndios). 
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4.2. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO E SUA EVOLUÇÃO 

De acordo com o INE, o índice de envelhecimento pode ser definido pela “relação entre a população 

idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas 

com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos 

(expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas dos 0 aos 14 anos)”. 

Entre 1991 e 2011, no concelho de Mortágua assistiu-se ao envelhecimento da população residente, 

registando-se uma variação relativa de 169,8%, uma vez que em 1991 o índice de envelhecimento já 

era de 176,2%, enquanto em 2011 aumentou para 264,3%. A mesma tendência de envelhecimento 

populacional observou-se a outras escalas, uma vez que em 2011 o índice de envelhecimento de 

Portugal Continental era de 130,6%, da região Centro era de 163,4% e da sub-região denominada 

Região de Coimbra de que atualmente o concelho de Mortágua faz parte, era de 138,5%, 

constatando-se que o valor observado no concelho era muito superior ao observado a outras escalas. 

No Quadro 7, pode observar-se o índice de envelhecimento por freguesia, em 1991, 2001 e 2011, no 

concelho de Mortágua e a respetiva variação relativa (1991-2011), onde é possível compreender-se 

que a população idosa no concelho tem vindo a sofrer um aumento acentuado, aspeto que se regista 

em todas as freguesias que compõem o concelho, enquanto a população jovem tem vindo a 

decrescer drasticamente, tornando assim o concelho de Mortágua mais exposto relativamente à 

DFCI, sobretudo no que se refere à deteção e primeira intervenção. 

No ano de 1991, as freguesias de Espinho, Pala e Sobral revelam um índice de envelhecimento 

inferior a 100%, contribuindo para que no ano 2011 o próprio concelho se apresente, também, com 

um valor abaixo dos 100%. Em 2001, todas as freguesias apresentavam um índice superior a 100% 

com Marmeleira (218%), Pala (227,7%) e Trezói (217,5%), superior a 200%. Esta tendência acentuou-

se em 2011 manifestando-se em algumas freguesias com valores superiores a 400% como é o caso 

de Cercosa (465,0%) e Trezói (461,5%).  

Para além do envelhecimento da população residente salienta-se, novamente, que o concelho 

apresentou, no período analisado, perda populacional que em conjunto se mostram como um fator 

preocupante em termos de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Quadro 7: Índice de envelhecimento (%) da população em Mortágua por censo e por freguesia 
(1991/2001/2011) 

FREGUESIA 1991 2001 2011 
VARIAÇÃO  

(1991-2011) 

Cercosa 105,8 195,0 465,0 359,2 

Espinho 82,6 192,5 359,6 277,0 

Marmeleira 112,5 218,5 387,0  274,5 

Pala 69,5 146,3 226,9 157,4 

Sobral 66,7 150,6 248,0 181,3 
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FREGUESIA 1991 2001 2011 
VARIAÇÃO  

(1991-2011) 

Trezói 120,0 227,7 461,5 341,5 

União das Freguesias 104,3 217,5 397,1 292,8 

Concelho de Mortágua 94,5 176,2 264,3 169,8 

Fonte: XIII, XIV e XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2018. 

A distribuição do índice de envelhecimento e da respetiva variação relativa entre 1991, 2001 e 2011, 

nas freguesias que compõem o concelho de Mortágua, pode observar-se no Quadro 7. Constata-se 

que as freguesias de Cercosa e Trezói constituem as que registaram uma maior variação relativa do 

índice de envelhecimento entre 1991 e 2011 superior ao concelho (359,2% e 341,5%, 

respetivamente). Por sua vez, as freguesias de Pala e Sobral (157,4% e 181,3%, respetivamente) 

constituem as freguesias cuja variação relativa foi menos expressiva, próximo da variação do 

concelho (169,0%).  

Mapa 7: Índice de envelhecimento (1991/2001/2011) e respetiva evolução (1991-2011) 

 

 

No que concerne à DFCI, o índice de envelhecimento apresenta-se de elevada relevância uma vez 

que permite percecionar o peso que a população idosa tem no concelho, demonstrando a 

necessidade de proteção e de informação em caso de incêndio, informando como agir nas freguesias 

que se apresentem quer com menor número de população residente, quer com população mais 

envelhecida.  
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Para além do disposto, é fulcral referir que o envelhecimento da população constitui uma das causas 

que leva ao abandono de práticas agrícolas e até florestais, à proliferação de cargas de combustível 

elevadas que favorecem a rápida propagação do fogo, para além das barreiras que podem 

representar no combate aos incêndios, sendo assim fulcral ter-se em conta a fragilidade das 

freguesias mais envelhecidas.  

Relativamente aos valores apresentados para a população residente, densidade populacional e 

índice de envelhecimento, para as freguesias e para o concelho de Mortágua, importa salientar que 

se referem aos censos de 2011. Em 2020, ano a que se apresenta este estudo, os dados para estes 

indicadores são de 2019 e só estão disponíveis à escala do concelho. Assim, em 2019, a caminhar 

para a parte final do ciclo intercensitário a população residente no concelho de Mortágua é de 8856 

habitantes, com uma densidade populacional de 35,4 habitantes/km2 e o índice de envelhecimento 

é de 302,3%. Comparando com 2011, os dados apresentados para 2019 acentuam, vincadamente, a 

tendência de perda de população para o concelho, o que se refletirá ainda mais nos indicadores em 

avaliação, acreditando que quando estiverem dados disponíveis para as freguesias, a manter-se a 

tendência, exigirão uma análise aprofundada no sentido de mitigar todas as consequências desta 

conjuntura, em particular na DFCI. 

  

4.3. POPULAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE  

Numa primeira instância apresenta-se relevante referir que, entre 2001 e 2011, o concelho registou 

um decréscimo de população empregada de -13,99%, uma vez que em 2001 era de 4.103 indivíduos 

e em 2011 decresceu para 3.529 indivíduos, acompanhando a tendência das outras unidades 

territoriais (Quadro 8). 

Atendendo que Mortágua, faz atualmente parte de outra unidade territorial ao nível da NUT III, para 

2011 apenas faremos comparação com a NUT II - Centro e NUT I – Continente. 

Quadro 8: População empregada concelho de Mortágua, NUT II, Centro e Continente (2001/2011) 

UNIDADE TERRITORIAL 
POPULAÇÃO 

2001 2011 

Concelho de Mortágua 4103 3529 

NUT II - Centro 1006373 940211 

NUT I - Continente 4450711 4150252 

Fonte: XIII, XIV e XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2019. 

No concelho de Mortágua, já em 2001 é o setor terciário (económico e social) que se destaca (44,43% 

da população empregada do concelho), seguindo-se o setor secundário (39,16% da população 

empregada), e por fim o primário (16.40%), embora na linha da tendência observada nas outras 



PMDFCI DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA 
CADERNO I. DIAGNÓSTICO 

(INFORMAÇÃO DE BASE) 

 

 37 

 

unidades territoriais, com o secundário e o terciário com valores inferiores e o primário com valores 

superiores à média.  

Quadro 9: População (%) por setor de atividade económica (2001 e 2011) 

UNIDADE TERRITORIAL 
2001 2011 

PRIMÁRIO  SECUNDÁRIO TERCIÁRIO PRIMÁRIO  SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 

Concelho de Mortágua 16,40 39,16 44,43 7,99 35,05 56,96 

NUT II - Centro 6,8 38,11 55,10 3,72 30,80 66,20 

NUTI - Continente 4,76 35,54 59,70 2,91 26,87 70,21 

Fonte: XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2019. 

Em 2011 o setor terciário (económico e social), volta a destacar-se (56,96% da população empregada 

do concelho), seguindo-se o setor secundário (35,05% da população empregada), e por fim o 

primário (7.99%), embora na linha da tendência observada nas outras unidades territoriais, em 

Mortágua os valores são menos expressivos. No terciário, NUT I e II (70,21% e 66,20%, 

respetivamente), no secundário, NUT I e II (26,87% e 30,80%, respetivamente), e no primário NUT I 

e II (2,91% e 3,72%, respetivamente).   

Quadro 10: População por setor de atividade económica (2011) 

FREGUESIA 

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

TOTAL PRIMÁRIO SECUNDÁRIO 
TERCIÁRIO 
(ECONÓMICO 

E SOCIAL) 

Cercosa 121 31 53 37 

Espinho 537 176 201 160 

Marmeleira 187 30 87 70 

Pala 489 139 199 151 

Sobral 921 146 428 347 

Trezói 184 36 64 84 

União das Freguesias 1664 115 575 725 

Concelho de Mortágua 4103 673 1607 1823 

Fonte: XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2019. 

No que concerne à população empregada, ao longo das freguesias que compõem o concelho de 

Mortágua, verifica-se que é a União das Freguesias (Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça) 

que apresenta um maior número de população empregada (1664 indivíduos), seguindo-se a 

freguesia do Sobral (921 indivíduos) e a freguesia de Espinho (537 indivíduos), constituindo também 

as freguesias com maior número de população residente. Por outro lado, sendo a freguesias com 
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menor número de população residente, as freguesias de Cercosa e Trezói, são as que apresentam 

menor número de população empregada (121 e 184 indivíduos, respetivamente), no concelho. 

Quadro 11: População (%) por setor de atividade económica (2011) 

FREGUESIA 

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO 
TERCIÁRIO 
(ECONÓMICO 

E SOCIAL) 

Cercosa 7,20 40,54 52,25 

Espinho 11,96 43,01 45,01 

Marmeleira 6,47 41,72 51,79 

Pala 14,16 36,94 48,88 

Sobral 6,71 41,83 51,45 

Trezói 8,26 41,32 51,23 

União das Freguesias 6,63 27,43 65,93 

Concelho de Mortágua 7,99 35,05 56,96 

Fonte: XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2019. 

No Mapa 8 pode-se observar a população empregada no concelho de Mortágua por freguesia, 

distribuída por setores de atividade económica no ano 2011, de acordo com os Censos 2011. 

Mapa 8: População por setor de atividade (%) em 2011 
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Analisando a distribuição da população empregada por setor de atividade económica, no ano 2011, 
no Quadro 11 constata-se: 

O setor terciário (económico e social) constitui o setor que emprega um maior número de população 

no concelho de Mortágua (1.823 indivíduos, correspondendo a 56,96%), destacando-se a União de 

Freguesias com 725 indivíduos (65,93% da população empregada), seguindo-se a freguesia do Sobral 

com 347 indivíduos (51,48% da população empregada). Para além destas, deve salientar-se a 

freguesia de Cercosa, uma vez que o setor terciário emprega 52,25% da população (37 indivíduos). 

O setor secundário empregava, em 2011, 1.607 indivíduos no concelho de Mortágua (35,05% da 

população empregada no concelho), verifica-se que se salientava a freguesia de Espinho, uma vez 

que empregava 201 indivíduos (35,66% da população empregada), seguindo-se a freguesia do 

Sobral, 428 indivíduos (41,83% da população empregada). A União das Freguesias empregava em 

2011 apenas 575 indivíduos (35,05% da população empregada), valores completamente 

desatualizados, tendo em conta o crescimento do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira que 

em função das diversas unidades industriais que se foram instalando, cresceu, já foi ampliado, 

empregando atualmente, só no setor secundário, mais de 500 indivíduos.  

Por fim, quanto ao setor primário, que apresenta menos representatividade no concelho, verifica-se 

que empregava em 2011, 673 indivíduos, (7,99% da população empregada), salientando-se a 

freguesia de Pala com 139 indivíduos empregados no presente setor (14,16%), seguindo-se a 

freguesia de Espinho com 176 indivíduos empregados (11,96%), aquelas com maior 

representatividade neste setor de atividade. A União de freguesias com 115 indivíduos (6,63% da 

população empregada), é a que apresenta menor representatividade no setor, seguindo-se a 

freguesia do Sobral com 146 indivíduos (6,71% da população empregada). A proximidade destas 

freguesias (fazendo mesmo parte dele) ao núcleo urbano da vila, explica a representatividade no 

setor primário, contrapondo com a ruralidade das freguesias com maior representatividade, além da 

baixa densidade populacional e extremamente envelhecida. 

 

4.4. TAXA DE ANALFABETISMO 

Segundo o INE, a taxa de analfabetismo pretende traduzir a percentagem de população residente 

com mais de 10 anos de idade que não sabe ler nem escrever, numa determinada área geográfica, 

relacionando com o total de população residente com 10 ou mais anos de idade. De um modo geral, 

tem-se verificado uma redução do presente indicador ao longo dos anos, graças a diversos 

programas de escolarização e, sobretudo, devido à implementação da escolaridade mínima 

obrigatória que atualmente é o 12º ano.  

Esta tendência de decréscimo, fruto de diversas políticas, não se verificou unicamente em Portugal 

Continental e na região Centro (onde decresceu entre 1991 e 2011 -52,5% e -54,4%, respetivamente. 

Deste modo, também o concelho de Mortágua apresentou um decréscimo da taxa de analfabetismo 

no período em análise de -38,04% (dado que em 1991 era de 13,24%, no ano 2001 era de 11,06% e 

no ano 2011 era de 7,32%), porém o decréscimo não se apresentou tão significativo como nas outras 

unidades territoriais. 
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Relativamente à taxa de analfabetismo no concelho de Mortágua, por freguesia, entre 1991 e 2011 

(Quadro 12) salienta-se a União de Freguesias (em 2011 a taxa de analfabetismo era de 5,7%) e a 

freguesia de Cercosa (em 2011 a taxa de analfabetismo era de 7,29%), que já em 1991 apresentava 

uma taxa mais reduzida, (12,89%). Importa referir que nos censos de 2001 a taxa de analfabetismo 

aumentou na freguesia de Cercosa (15,32%9, sendo plausível que estes valores sejam resultantes da 

perda de população, especialmente a mais jovem, naturalmente, alfabetizada. A freguesia de 

Espinho apresentava nessa data, 1991, o segundo menor valor (12,34%).  

Quadro 12: Taxa de analfabetismo no concelho de Mortágua (1991/2001/2011) 

FREGUESIA 1991 2001 2011 

Cercosa 12,89 15,32 7,29 

Espinho 12,34 11,23 7,25 

Marmeleira 14,77 11,80 13,42 

Pala 17,15 13,97 11,70 

Sobral 14,74 12,61 8,26 

Trezói 17,37 14,60 9,47 

União das Freguesias 14,30 9,27 6,71 

Concelho de Mortágua 13,24 11,06 7,32 

Fonte: XIII, XIV e XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2018. 

Em 2011, as freguesias de Pala e da Marmeleira eram as que apresentavam a taxa de analfabetismo 

muito acima do valor do médio do concelho. A freguesia da Pala com 17,15% em 1991 e 11,70% em 

2011 e a freguesia da Marmeleira com 14,77% em 1991 e 13,42% em 2011, justificam preocupação 

atendendo ao valor elevado, naturalmente reflexo da existência de população envelhecida. 
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Mapa 9: Taxa de analfabetismo no concelho de Mortágua, 1991, 2001 e 2011 

 

 

Realça-se que não é possível estabelecer uma correlação entre a taxa de analfabetismo e os 

incêndios rurais, porém este indicador apresenta-se de elevada relevância para a organização de 

ações de sensibilização a realizar no concelho. Considera-se fulcral ter em conta que a população 

residente e que será o público-alvo das ações, possui diversos graus de instrução e, desta forma, 

estas devem ser planeadas para que qualquer indivíduo consiga percecionar e interiorizar a 

mensagem, conseguindo que a população analfabeta, que à partida será o grupo com maiores 

dificuldades de compreensão e que ainda se regista no concelho, não seja excluída de informação e 

de conhecimento, adaptando-se a forma como se divulga e transmite a informação. Destaque-se que 

a população analfabeta terá mais dificuldade de aceder/ procurar a informação, por isso é essencial 

que a informação lhes chegue de forma simples e concisa. 

Face ao disposto, as ações de sensibilização deverão divulgar ações e medidas que levem à 

diminuição das ignições e de comportamentos considerados de risco, sobretudo nos períodos 

considerados mais críticos e de maior risco de incêndios rurais. 

 

4.5. ROMARIAS E FESTAS 

As festas e romarias, que ocorrem todos anos, são muitas vezes indicadas como responsáveis pela 

deflagração de incêndios rurais, no concelho de Mortágua, não existem registo que provem tal 

evidência, contudo é fulcral que estas sejam consideradas como um fator importante no 

planeamento da DFCI. Estas atividades levam à concentração de população em determinadas áreas 
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próximas ou no interior de áreas florestais. Desta forma, apresenta-se fundamental que os agentes 

da autoridade tenham em atenção estes eventos, uma vez que a circulação dos meios de combate, 

em situação de ocorrência de incêndio, pode ser dificultada dado à concentração de população. Para 

além do disposto, é imprescindível a existência de uma fiscalização eficaz, prestando atenção às 

práticas proibidas, no período do evento que se considere mais crítico. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (alterado pelos 

Decretos-Lei n.º 15/2009 e 17/2009, de 14 de janeiro, n.º 114/2011, de 30 de novembro, n.º 

83/2014, de 23 de maio, e n.º 10/2018, de 14 de fevereiro, e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto), 

“durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa e de quaisquer 

tipos de foguetes”. No n.º 2 do mesmo artigo do referido diploma legal é estabelecido que “durante 

o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, que não os 

indicados no número anterior, está sujeita a autorização prévia do município ou da freguesia, nos 

termos da lei que estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais”. 

Importa ainda referir que o n.º 6 do mesmo artigo, “fora do período crítico e desde que se verifique 

o índice de risco de incêndio rural de níveis muito elevado e máximo mantêm-se as restrições referidas 

nos n.os 1, 2 e 4”. 

Assim, as festas e romarias que decorram no período do verão deverão ser alvo de fiscalização por 

parte dos agentes, que devem estar permanentemente presentes nos mesmos, de forma a 

garantirem segurança dada a afluência e concentração de população, num período do ano que é 

considerado como o mais crítico. 

Relativamente ao concelho de Mortágua, verifica-se que (Quadro 9) é no período de verão que se 
observa um significativo número de eventos, uma vez que entre os meses de junho e setembro 
ocorrem aproximadamente 50% dos eventos do concelho. Constata-se, desta forma, que os meses 
mais críticos para os incêndios rurais consistem nos meses onde ocorre um maior número de festas, 
apresentando-se fundamental reforçar a vigilância nestes dias. 

Acresce a estes factos, que as maiores concentrações de população em romarias, se realizam em 

plena mancha florestal durante os meses de maio a outubro. No final de maio, na Freguesia do Sobral 

nas proximidades da Serra do Caramulo, na localidade de Tojeira realiza-se a festa da Senhora do 

Bom Sucesso, com concentração de centenas de pessoas e viaturas em plena mancha florestal. Nas 

proximidades da sede do concelho, no santuário do Senhor do Mundo, com uma forte envolvente 

florestal, realiza-se a festa da Ascensão coincidindo com o dia do Município, onde a concentração de 

pessoas e viaturas também é significativa. Se as duas romarias anteriores são uma preocupação e 

um desafio acrescido para a vertente da DFCI, maiores problemas e constrangimentos podem estar 

relacionados com a realização de outras duas romarias que ocorrem já no final do normal período 

estival. Trata-se da festa na Aldeia de Vale de Linhaça, freguesia de Cercosa, romaria à Nossa Senhora 

da Ajuda, lugar muito pequeno e com uma forte envolvente da mancha florestal, onde se 

concentram por norma, centenas de pessoas e viaturas. 

A romaria que eventualmente merece maior apreciação e envolvimento por parte de todas as 

estruturas e entidades, trata-se da romaria da Nossa Senhora de Chão de Calvos, no Santuário com 

o mesmo, nome que está localizado em plena mancha florestal na Freguesia de Pala e nas 

proximidades do Sobral. Esta romaria com fortes tradições de uso do fogo, para a confeção de 
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alimentos em ambiente florestal, reúne largas centenas de fiéis e visitantes bem como, feirantes e 

vendedores ambulantes. Esta romaria decorre num santuário encaixado num vale no interior da 

mancha florestal, com bons acessos e com três possibilidades de entrada e saída. Dois dos acessos 

são asfaltados sendo, o outro, efetuado através de um caminho florestal em terra batida, com boas 

condições de circulação a qualquer veículo, contudo, todos estes acessos atravessam uma vasta 

mancha florestal com uma distância a percorrer até à zona urbana, com o mínimo de dois 

quilómetros. Acresce que no ano de 2017, fruto das previsões e dos alertas, esta romaria não foi 

realizada, coincidindo a sua eventual realização com o fatídico dia 15 de outubro de 2017.  

Atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, quanto ao 

condicionalismo de acesso, circulação e permanência de pessoas em espaços florestais, quando 

confrontada com uma tradição secular de culto, peregrinação religiosa e convívio, esta romaria, 

deverá ser alvo de grande apreciação por parte de todos os agentes, estudando-se eventuais 

alternativas à data de realização, ou à concretização de grandes alterações em toda a estrutura, 

forma e organização.  
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Quadro 9: Romarias, feiras e festas do concelho de Mortágua 

MÊS DE REALIZAÇÃO Dia de início/fim Freguesia Lugar Designação Observações 

JANEIRO 

1 Trezói Meligioso Santo Nome de Jesus Uso do Fogo para confeção de alimentos 

15 Espinho Aveleira Santo Amaro  

15 Espinho Pereira Santo Amaro  

 Pala Eirigo N.ª Senhora da Graça  

21 Sobral Vale de Paredes N.ª Senhora da Paz  

FEVEREIRO 

5 Espinho Anceiro Santo Inácio  

5 Pala Palheiros de Baixo Santo Inácio  

5 Sobral Rio Milheiro Santo Inácio  

5 Trezói Cerdeira São Brás  

5 União das Freguesias Barril São Brás  

  Espinho Ribeira São Romão  

MARÇO 19 Sobral Vila Moinhos São José  

ABRIL 

  Espinho Vila Boa N.ª Senhora das Dores  

  Pala Linhar de Pala N.ª Senhora do Desterro  

23 Espinho Sobrosa N.ª Senhora da Saúde  

23 Sobral Mortazel São Marcos  

4 União das Freguesias Almaça Santo Isidoro  
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MÊS DE REALIZAÇÃO Dia de início/fim Freguesia Lugar Designação Observações 

MAIO 

  Marmeleira Ferradosa N.ª Senhora do Amparo   

  Sobral Gavião N.ª Senhora do Bom Sucesso   

  União das Freguesias Carapinhal N.ª Senhora dos Remédios   

  Sobral Póvoa do Cebo Santa Pombinha   

3.º Fim-de-semana Sobral Tojeira N.ª Senhora do Bom Sucesso Uso do Fogo para confeção de alimentos 

Ascensão União das Freguesias Cabeço do Sr. Do Mundo Senhora da Ascensão Uso do Fogo para confeção de alimentos 

JUNHO 

  Espinho Quilho Espírito Santo  

  Espinho Vale da Vide N.ª Senhora da Boa Esperança  

  Espinho Azival N.ª Senhora da Boa Hora  

  Pala Sernadas N.ª Senhora dos Milagres  

  União das Freguesias Vale de Remígio São Sebastião  

1.º Fim-de-semana Sobral Vila Moinhos São José  

13 Pala Carvalhal Santo António  

13 Cercosa Lourinha Cima Santo António  

13 União das Freguesias Vale de Açores Santo António  

24 Marmeleira Caparrosa São João  

24 União das Freguesias Gândara São João  

29 Espinho Espinho São Pedro  
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MÊS DE REALIZAÇÃO Dia de início/fim Freguesia Lugar Designação Observações 

JULHO 

  Marmeleira Marmeleira N.ª Senhora do Carmo   

  Pala Palinha Santa Ana   

  Espinho Santa Cristina Santa Cristina   

  União das Freguesias Coval São Pedro   

  União das Freguesias Cortegaça São Tiago   

1.º Fim-de-semana Espinho Água Levada N.ª Senhora da Serra Uso do Fogo para confeção de alimentos 

2.º Fim-de-semana Sobral Chão Miúdo Rainha Santa Isabel   

3.º Fim-de-semana Espinho Falgaroso da Serra N.ª Senhora da Ajuda   

AGOSTO 

  Pala Laceiras N.ª Senhora da Boa Viagem  

 Trezói Vale de Ovelha N.ª Senhora da Boa Viagem  

  Espinho Barracão N.ª Senhora da Piedade  

  União das Freguesias Benfeita Sagrada Família  

  Trezói Sula Santa Ana  

  Pala Macieira Santa Filomena  

  Marmeleira Caparrosinha São Bento  

  Cercosa Alcordal São Caetano  

  Cercosa Vale das Éguas São Jorge  

  Pala Sardoal São Lourenço  
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MÊS DE REALIZAÇÃO Dia de início/fim Freguesia Lugar Designação Observações 

AGOSTO 

  Pala Vila Pouca São Lourenço  

  Espinho Castanheira São Miguel  

  Marmeleira Marmeleira Senhora da Ribeira  

 1.º Fim-de-semana  Sobral Vila Meã Senhora das Neves  

 15 Sobral Cruz de Vila Nova N.ª Senhora da Boa Viagem  

15 União das Freguesias Mortágua Senhora da Assunção  

2.º Fim-de-semana Sobral Felgueira N.ª Senhora da Guia  

2.º Fim-de-semana Sobral Sobral N.ª Senhora da Piedade  

2.º Fim-de-semana Pala Tarrastal Santa Filomena  

2.º Fim-de-semana União das Freguesias Povoinha Santa Luzia  

3.º Fim-de-semana Cercosa Cercosa Santo António  

3.º Fim-de-semana União das Freguesias Vale de Açores Santo António  

3.º Fim-de-semana Trezói Trezói São Tomé  

SETEMBRO 

8 Trezói Vale Linhaça N.ª Senhora da Ajuda  

2.º Fim-de-semana Pala Moitinhal N.ª Senhora dos Remédios  

Último fim-de-semana Sobral Sobral São Miguel  

OUTUBRO 
3.º Fim-de-semana Pala Chão de Calvos Senhora de Chão de Calvos Uso do Fogo para confeção de alimentos 

4.º Fim-de-semana Espinho Quilho Festa da Castanha Uso do Fogo  
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MÊS DE REALIZAÇÃO Dia de início/fim Freguesia Lugar Designação Observações 

NOVEMBRO  Trezói Lourinha de baixo São Martinho  

DEZEMBRO 

  Cercosa Galhardo N.ª Senhora das Preces  

  Trezói Cerdeirinha N.ª Senhora do Carmo  

  União das Freguesias Freixo Santa Luzia  

  Pala Paredes Santa Luzia  

  Espinho Vale de Mouro São Francisco  

  Pala Monte de Lobos São Silvestre  

  Espinho Soito Senhora do Livramento  

 8 União das Freguesias Almacinha N.ª Senhora da Conceição  

 8 Cercosa Cercosa N.ª Senhora da Conceição  

 8 Trezói Moura N.ª Senhora da Conceição  

 8 Sobral Vila Nova N.ª Senhora da Conceição  

Fonte: Município de Mortágua. 
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No Mapa 10 encontra-se representada a distribuição das várias festas e romarias, que ocorrem no 

concelho de Mortágua, constatando-se que estas se distribuem ao longo das várias freguesias que 

compõem o concelho. 

Mapa 10: Romarias, feiras e festas do concelho de Mortágua 
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5. CARATERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO E ZONAS ESPECIAIS 

O presente capítulo aborda as temáticas mais importantes do PMDFCI, a caraterização da ocupação 

do solo e a tipologia de povoamentos florestais existentes no território concelhio, servindo de base 

para a elaboração da Cartografia de Risco de Incêndio Rural (CRIR). 

Uma segunda fase, deste capítulo não existindo áreas protegidas nem zonas de Rede Natura 2000, 

serão abordados os equipamentos florestais de recreio e zonas cinegéticas existentes no concelho 

de Mortágua. 

 

5.1. OCUPAÇÃO DO SOLO 

A ocupação do solo do concelho de Mortágua encontra-se representada no Mapa 11, tendo por base 

a Carta de Uso e Ocupação do Solo 2015, da Direção-Geral do Território, atualizada pelo GTF de 

Mortágua em 2019, onde se encontram discriminadas, a ocupação com agricultura, corpos de água, 

espaços descobertos, florestas, matos, pastagens e territórios artificializados. 

São as áreas florestais as que predominam no concelho de Mortágua, com uma área de 21.103 ha 

84% do total da área do concelho, seguindo-se as áreas sociais com uma área de 2.100 ha e as áreas 

agrícolas com 1.408 ha com 8,4% e 5,6% respetivamente do total da área do concelho. De seguida 

encontram-se as superfícies aquáticas e os incultos com áreas de 439 ha e 68 ha respetivamente. 

Mapa 11: Ocupação do solo do concelho de Mortágua 
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Analisando a distribuição da ocupação do solo por freguesia no concelho de Mortágua, tal como se 

pode constatar no Quadro 10, verifica-se que a área florestal representa mais de 70% da ocupação 

de todas as freguesias que compõem o concelho, sendo que, duas das quais, apresentam valores de 

90% da área com aquela ocupação, seguindo-se as áreas agrícolas e áreas sociais que apresentam, 

nas diversas freguesias, valores muito próximos de ocupação em todas as freguesias. A proximidade 

dos valores de área agrícola e social devem-se ao facto da área agrícola ter sido altamente 

reconvertida nas últimas décadas, passando os espaços, outrora agricultados, a serem ocupadas com 

floresta de produção, aproximando-se assim dos valores de ocupação com as áreas sociais. Por sua 

vez, a ocupação de superfícies aquáticas apresenta valores superiores aos do ocupados com incultos, 

apesar de ambos apresentarem uma representatividade reduzida no concelho. 

Relativamente à ocupação florestal, destaca-se a freguesia de Sobral com uma área de 5.490 ha com 

a maior área florestal, correspondendo ainda assim a 86% da área da freguesia, seguindo-se a 

freguesia de Pala com uma área de 4.420 ha sendo que a percentagem de área com floresta é de 

90% da área da freguesia, seguindo-se a freguesia de Espinho com 3.598 ha representando 87% da 

área total. Por outro lado, a freguesia de Trezói apresenta uma ocupação florestal de apenas         

1.579 ha, embora corresponda a 90% da área total da freguesia, depois a união de freguesias que 

inclui 3.657 ha de floresta representando 70% do total do território, seguindo-se Marmeleira e 

Cercosa com percentagens de ocupação de 82% e 89% respetivamente. Quanto à representatividade 

da área florestal por freguesia tendo em conta a área florestal total do concelho, observa-se que 

todas as freguesias apresentam percentagens entre os 70% e os 90% 

Com esta imensa e contínua mancha florestal, é enorme o risco de desenvolvimento de fogos de 

grandes dimensões. O abandono e a reconversão das áreas agrícolas, principalmente junto das linhas 

de água, levou a uma migração dos espaços que outrora se apresentavam como importantes faixas 

de descontinuidade, para zonas atualmente florestadas, conferindo uma continuidade combustível 

que potencia o aumento do risco de grandes incêndios. 

O minifúndio pode considerar-se um dos maiores obstáculos para o planeamento florestal, toda a 

base do planeamento silvícola passa pela gestão e segmentação dos espaços florestais em função da 

sua capacidade e função. Numa zona onde a propriedade é extremamente fracionada, é complicado 

o equilíbrio deste planeamento. Torna-se difícil de atingir o estádio em que se consegue o 

planeamento de zonas de proteção e ou de descontinuidade como seja o caso da rede primária, uma 

vez que, em áreas de tão reduzida dimensão, se podem inviabilizar ações de silvicultura na totalidade 

de um elevado número de parcelas. 

Os terrenos recentemente ardidos permitiram uma descontinuidade importante para limitar as 

dimensões de alguns fogos nos anos seguintes, contudo esta condição apenas se verifica nos 

primeiros dois anos. Este benefício da redução de combustíveis é temporário e, a prazo sem uma 

intervenção significativa, servirá apenas para expandir as áreas com vegetação inflamável, um facto 

confirmado em campo nas áreas ardidas. Três anos após um incêndio, a grande descontinuidade 

deixada pelo fogo já não pode ser considerada barreira à progressão de novas ocorrências. Em muitas 

áreas ardidas, a floresta deu origem áreas densas e desordenadas de eucaliptos, pinheiros e acácias, 

ainda mais inflamáveis. O perigo é que as mesmas áreas possam, em breve, arder novamente, mas 

ainda em menos tempo, visto que a propagação do fogo será ainda mais rápida nesta nova paisagem 

de combustíveis contínuos. 
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Além do elevado risco de incêndio, são estas mesmas condições que agravam os problemas das 

pragas e doenças florestais prevalentes em Portugal, incluindo a doença do nemátodo da madeira 

do pinheiro e o gorgulho do eucalipto 

Face ao exposto, em termos de DFCI, apresenta-se fundamental que as áreas percorridas pelos 

incêndios sejam alvo de maior atenção e intervenção, a par com as restantes freguesias do concelho, 

uma vez que, todas possuem uma área florestal significativa sem descontinuidades, com significado 

para a DFCI, onde o desenvolvimento de mega incêndios tem um grande potencial de ocorrência. 

Quadro 10: Registo das áreas de ocupação do solo por freguesia (ha) 

FREGUESIA AGRICULTURA FLORESTA INCULTOS 
ÁREAS 

SOCIAIS 

SUPERFÍCIES 

AQUÁTICAS 
TOTAL 

Cercosa 75 719 0 66 12 872 

Espinho 240 3598 0 296 0 4134 

Marmeleira 101 1640 2 107 1 1851 

Pala 214 4420 36 205 10 4885 

Sobral 366 5490 21 471 68 6416 

Trezói 93 1579 0 79 0 1751 

União Freguesias 319 3657 9 876 348 5209 

Concelho de 

Mortágua 
1408 21103 68 2100 439 25118 

Fonte: COS 2015, Direção-Geral do Território, 2018 adaptada pelo GTF 2019. 

 

5.2. POVOAMENTOS FLORESTAIS 

As áreas ocupadas com árvores florestais com uma percentagem de coberto no mínimo de 10%, com 

uma área ocupada de 0,5 ha no mínimo e uma largura igual ou superior a 20 m, correspondem a 

povoamentos florestais. De acordo com o Glossário Técnico do ICNF2019, os povoamentos florestais 

de acordo com a sua ocupação podem ser puros (quando se encontram constituídos por uma ou 

mais espécies de árvores florestais, sendo que uma delas ocupa mais de 75% do coberto total) ou 

mistos (quando existem diversas espécies e nenhuma atinge 75% do coberto). 

Desta forma, no Mapa 12 encontram-se representados os povoamentos florestais do concelho de 

Mortágua, onde se pode constatar que os povoamentos florestais são quase exclusivamente 

ocupados por povoamentos de folhosas, uma vez que correspondem a 95,5% do total dos 

povoamentos, seguindo-se os povoamentos de resinosas, que corresponde a 4,5% do total dos 

povoamentos. 
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Mapa 12: Povoamentos florestais do concelho de Mortágua 

 

Fonte: COS 2015, Direção-Geral do Território, 2018 adaptada pelo GTF 2019. 

 

No concelho de Mortágua, a espécie florestal dominante e quase exclusiva consiste no eucalipto 

(Quadro 11 e Mapa 13) com uma área de 19.199,04 ha correspondendo a 91% da área florestal do 

concelho, seguindo-se o pinheiro bravo com um valor residual de 4,4% da floresta existente com 

uma área de 925,56 ha e as outras folhosas com uma área de 882,48 ha correspondendo a 4,19% do 

total da área florestal do concelho. Por outro lado, as espécies com menos representatividade no 

concelho, carvalhos, pinheiro manso e outras resinosas, com uma área total de 32,56 ha têm uma 

representação menor do que a totalidade da área ocupada com espécies invasoras que totalizam     

42 ha e com tendência normal para aumentar.   

As florestas de eucalipto, atendendo ao seu destaque no concelho de Mortágua, apresentam-se com 

igual representatividade para a totalidade das freguesias.  

No que concerne à ocupação do espaço pelo eucalipto, uma nova realidade surgiu após os grandes 

incêndios de 2017. Como o eucalipto tem uma forte resposta vegetativa, após o fogo e para além da 

resposta vegetativa, os povoamentos de eucalipto adultos promoveram uma incomensurável 

regeneração a partir de sementes armazenadas nas copas dos povoamentos adultos, bem como do 

armazenamento existente no solo em todos os locais percorridos pelo fogo. Esta regeneração 

seminal, foi altamente beneficiada pela data de ocorrência do incêndio, atendendo ao facto que, nos 

dias imediatamente seguintes à ocorrência, se registou precipitação aumentando ainda mais o grau 

de sucesso da germinação já por si favorecida pelo leito de substrato perfeito deixado pela passagem 

do incêndio bem como, pelo estímulo à germinação da semente. 
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Neste contexto, duas preocupações a registar com a regeneração de semente, uma ocorre de um 

ponto de vista da biodiversidade, porque a espécie não tem sido considerada como invasora até ao 

momento, mas a evidencia da ocorrência de grandes densidades de plantas jovens de eucaliptos nas 

áreas ardidas, comprova o seu comportamento como invasora e o impacto que poderá ter na 

diversidade das plantas nativas, a outra e de maior preocupação para o atual referencial, trata-se da 

enorme, densa e contínua carga combustível que está a crescer e a promover em termos de biomassa 

altamente combustível para o aumento do risco de incêndios futuros. 

Acresce à preocupação da área afetada pelos grandes incêndios, que a grande dinâmica imposta pelo 

cultivo do eucaliptal antes do incêndio e que promovia o surgimento dos vários estádios de ocupação 

do solo, promovendo uma difusão de parcelas dispersas com solo nu, solo mobilizado, com corte 

raso, até às mais variadas idades de desenvolvimento dos povoamentos, o que minimizava de certa 

forma o problema da continuidade florestal, dinâmica essa, que agora não se regista pelo igual 

estádio dos povoamentos e algum desinvestimento em gestão florestal abrandado pelo desalento e 

desinvestimento após a catástrofe.  

Mapa 13: Espécies florestais do concelho de Mortágua 

 

Fonte: COS 2015, Direção-Geral do Território, 2018 adaptada pelo GTF 2019. 

 

Na generalidade do território com uma mancha quase exclusivamente composta por eucaliptos, 

importa planear as ações de DFCI, para uma deteção e intervenção o mais precoce possível, de modo 

a que qualquer ocorrência seja degolada antes de atingir as copas dos povoamentos provocando 

projeções e focos secundários. 
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Importa, também, a gestão de áreas consideráveis de descontinuidade, bem como a criação de áreas 

de proteção imediata às estruturas vitais, como sejam as redes viárias, redes de transportes, redes 

energéticas, aos aglomerados e demais infraestruturas de utilização humana. 

Face ao disposto, é de salientar que os povoamentos contínuos monoespecíficos de eucalipto são 

muito combustíveis, favorecem a propagação do incêndio rural com grande facilidade em condições 

climatéricas adversas, gerando elevada necessidade de prestar grande atenção em termos de DFCI 

em todas as freguesias que compõem o concelho de Mortágua, atendendo à ocupação e 

continuidade florestal existente. 
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Quadro 11: Registo da área florestal total e das áreas ocupadas por tipo de espécies/povoamentos florestais, por freguesia em hectares 

OCUPAÇÃO 

FLORESTAL 

FLORESTAS DE 

EUCALIPTO 

FLORESTAS DE 

OUTROS 

CARVALHOS 

FLORESTAS DE 

ESPÉCIES 

INVASORAS 

FLORESTAS DE 

OUTRAS 

FOLHOSAS 

FLORESTAS DE 

PINHEIRO 

BRAVO 

FLORESTAS DE 

PINHEIRO 

MANSO 

FLORESTAS DE 

OUTRAS 

RESINOSAS 

TOTAL 

Cercosa 654,51 0,00 0,00 28,36 35,89 0,00 0,00 718,76 

Espinho 3298,89 0,00 3,27 175,46 115,16 0,00 5,01 3597,80 

Marmeleira 1507,63 0,00 0,00 73,06 57,20 1,00 1,08 1639,97 

Pala 4114,86 11,29 1,58 161,74 128,25 0,00 1,36 4419,08 

Sobral 4845,69 9,25 12,38 247,05 369,09 0,00 0,00 5483,46 

Trezói 1524,55 0,00 0,00 25,40 16,52 0,00 0,00 1566,47 

União Freguesias 3252,91 0,00 24,76 171,41 203,45 2,91 0,67 3656,10 

Concelho de 

Mortágua 
19199,04 20,53 42,00 882,48 925,56 3,91 8,12 21081,64 

Fonte: COS 2015, Direção-Geral do Território, 2018 adaptada pelo GTF 2019. 
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5.3. ÁREAS PROTEGIDAS, REDE NATURA 2000 (ZPE + ZEC) E REGIME FLORESTAL  

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas encontra-se definido no Regime Jurídico da Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade, sendo constituído pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), 

pelas áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais áreas classificadas ao 

abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. 

São classificadas como áreas protegidas, as áreas terrestres e aquáticas interiores e as áreas 

marinhas em que a biodiversidade ou outras ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, 

valor científico, ecológico, social ou cénico, uma relevância especial que exija medidas específicas de 

conservação e gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais e a valorização 

do património natural e cultural, regulamentando as intervenções artificiais suscetíveis de as 

degradar. 

Ao nível da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), o RJCNB dispõe sobre as tipologias das Áreas 

Protegidas (AP), os regimes de proteção e os objetivos e procedimentos conducentes à sua 

classificação, prevendo a possibilidade da existência de parques nacionais nas Regiões Autónomas. 

As AP podem ter âmbito nacional, regional ou local e ainda estatuto privado, classificando-se nas 

seguintes tipologias: i) Parque Nacional, ii) Parque Natural, iii) Reserva Natural, iv) Paisagem 

Protegida e v) Monumento Natural. 

A Rede Natura 2000 compreende as áreas classificadas como Sítios da lista nacional de sítios, Sítios 

de Importância Comunitária (SIC) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC) ao abrigo da Diretiva 

Habitats e as áreas classificadas como Zonas de Proteção Especial (ZPE) ao abrigo da Diretiva Aves.  

Nestas áreas de importância comunitária para a conservação de determinados habitats naturais e 

espécies, que também abrangem o meio marinho, as atividades humanas deverão ser compatíveis 

com a preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, 

económico e social. 

O concelho de Mortágua não se encontra abrangido por qualquer Sítio de Interesse Comunitário. 

 

5.4. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO FLORESTAL 

Para uma gestão correta dos espaços florestais, torna-se fundamental definir uma adequada política 

de planeamento, visando a valorização, a proteção e a gestão sustentável dos recursos florestais. A 

Lei das Bases da Política Florestal estabelece que o ordenamento e a gestão florestal são efetuados 

através de Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), devendo estes esclarecer quais as 

práticas de gestão a aplicar aos espaços florestais (Decreto Regulamentar n.º 41/2007, de 10 de 

abril).  

As Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) foram definidas pelo Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto 

(alterado pelos Decretos-Lei n.º 15/2009, de 14 de janeiro, n.º 2/2011, de 06 de janeiro, n.º 27/2014, 

https://dre.pt/application/file/70698029
https://dre.pt/application/file/70698029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
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de 18 de fevereiro e n.º 67/2017, de 12 de junho), que estabelece que estas correspondem a “a área 

territorial contínua e delimitada, constituída maioritariamente por espaços florestais, submetida a 

um plano de gestão florestal, e que cumpre o estabelecido nos Planos Municipais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, e administrada por uma única entidade.”  

A delimitação das ZIF envolve a utilização dos seguintes critérios de aplicação específica, 

nomeadamente: fisiográfico (sub-bacias ou conjuntos de sub-bacias hidrográficas contínuas e 

unidade de relevo); rede de compartimentação (rede primária de faixas de gestão de combustível e 

outras faixas de interrupção ou de gestão de combustível com largura superior a 250 metros); social 

(organização social, administrativa e jurídica do território, nomeadamente concelho e freguesia); 

ambiental (localização dominante em territórios ou em áreas classificadas cuja silvicultura se oriente 

fundamentalmente para a conservação da biodiversidade). 

O concelho de Mortágua não se encontra abrangido por qualquer Zona de Intervenção Florestal. 

 

5.5. EQUIPAMENTOS FLORESTAIS DE RECREIO 

5.5.1. EQUIPAMENTOS FLORESTAIS DE RECREIO, ZONAS DE CAÇA E PESCA 

As zonas de caça municipal do concelho de Mortágua encontram-se representados no Mapa 14. 

 

No concelho de Mortágua existe uma associação de caça e pesca, gestora de uma zona de Caça 

Associativa que abrange terrenos das freguesias de: Pala, Sobral e União das Freguesias de Mortágua, 

Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com uma área de 1.719 hectares, sendo também gestora da 

Zona de Caça Municipal que abrange todo restante território do concelho de Mortágua. 

A Associação de Caça e Pesca de Mortágua é ainda a concessionária de pesca, no troço da ribeira de 

Mortágua ou de Santa Cristina, numa extensão de cerca de 7,5 Km, desde o pontão de Vila Boa, a 

montante, até ao açude do Pote, junto à Caparrosinha, a jusante, incluindo 1,75 Km da ribeira da 

Fraga, desde o açude do Barril até à confluência com a ribeira de Mortágua, freguesias de Espinho, 

Pala e União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, do concelho de 

Mortágua. A atividade de caça e pesca no concelho não é conflituosa, nem existem registos ou 

indícios de atividades ou atos que possam por em causa a DFCI. 

 

Os equipamentos de recreio existentes, não têm expressão, resumem-se as pequenas 

infraestruturas associadas a recintos de festas ou associações locais, onde o uso do fogo é muito 

esporádico. Os locais que têm grelhadores ou equipamentos de confeção de alimentos, estão 

protegidos afastados da floresta, têm água disponível, estando a zona envolvente pavimentada ou 

completamente isenta de materiais combustíveis. 

Não existem registos de incêndios ou de comportamentos, na utilização destes equipamentos, que 

tenham colocado em risco as ações de defesa da floresta contra incêndios no concelho de Mortágua. 

Apresenta-se relevante referir que, a correta gestão destas zonas, permite manter as respetivas 

áreas cuidadas e preservadas de forma a proporcionar condições para o desenvolvimento de 
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espécies e de biodiversidade, uma vez que, sempre que necessário, poderão proceder à recuperação 

e à manutenção das respetivas áreas. Porém, se a gestão se apresentar desordenada e ineficiente, 

poderá favorecer a debilitação destas áreas que, em termos de DFCI, poderá ter implicações a falta 

de manutenção do espaço poderá criar condições à maior facilidade de propagação de incêndios 

rurais. 

Mapa 14: Zonas de caça municipal do concelho de Mortágua 

 

 

As atividades de lazer praticadas na floresta ou em áreas próximas podem ter repercussões, tanto 

positivas como negativas, nos espaços florestais. Se por um lado a presença de população em áreas 

florestais pode impelir atos criminosos e pode constituir um fator preponderante na rápida e precoce 

deteção de incêndios rurais, por outro lado os aspetos negativos são também muito relevantes e não 

podem ser negligenciados, exigindo que os utilizadores tenham cuidados redobrados.  

A prática de diversas atividades de lazer pode, então, contribuir para o aumento de ocorrências e 

para a propagação de incêndios rurais: o lançamento de foguetes pode provocar incêndios rurais, 

sobretudo em áreas com vegetação densa combinado com condições meteorológicas propícias à 

fácil propagação de incêndios (temperaturas elevadas, com humidade relativa reduzida e vento com 

velocidade significativa), a confeção de alimentos com recurso a fogo pode provocar incêndios se os 

cuidados necessários não forem seguidos de forma rígida, entre outros.  

Assim, é fundamental sensibilizar a população a seguir as precauções necessárias para um correto e 

seguro uso destas áreas. 
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6. ANÁLISE DO HISTÓRICO E CAUSALIDADE DOS INCÊNDIOS RURAIS 

O presente capítulo tem como objetivo o estudo das tendências dos incêndios e a avaliação das 

caraterísticas pormenorizadas da distribuição temporal e espacial das ocorrências, formando a base 

para a elaboração de propostas. 

A metodologia adotada na análise do histórico e causalidade dos incêndios rurais consiste na análise 

estatística e espacial. 

Para a análise estatística foram utilizadas as variáveis apontadas pelo Guia Técnico para a elaboração 

do PMDFCI, nomeadamente: 

 Área ardida e número de ocorrências – distribuição: anual, mensal, semanal, diária, horária; 

 Área ardida em espaços florestais; 

 Área ardida e número de ocorrências, por classes de extensão; 

 Pontos prováveis de início e causas; 

 Fontes de alerta; 

 Grandes incêndios (área ≥ 100 ha) – distribuição: anual, mensal, semanal, diária, horária. 

O tratamento desta informação possibilita uma leitura detalhada, com vista ao planeamento de 

ações de vigilância e prevenção e supressão. A informação extraída, deste capítulo, servirá para 

avaliar os meses, os dias da semana e as horas historicamente mais críticas para a ocorrência de 

incêndios, por forma a auxiliar a otimização, o planeamento e a possível intervenção das equipas e 

entidades que atuam na vigilância, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós incêndio. 

Os dados disponíveis relativos aos incêndios rurais, aqui estudados, são provenientes das estatísticas 

do SGIF (ICNF), na forma como se encontram disponíveis na página oficial do ICNF.   

Os incêndios florestais, na atualidade, são o principal problema com que se debate a floresta 

Portuguesa, e em particular todos os concelhos rurais com grande ocupação florestal, sendo que 

concelhos, como o de Mortágua, estão altamente suscetíveis à ocorrência de incêndios de Grande 

Magnitude.  

É importante também realçar o facto de a maior parte dos grandes incêndios que atingiram no 

passado o concelho de Mortágua, terem o seu ponto de ignição noutros concelhos, acabando por o 

afetar o concelho.  
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6.1. ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS – DISTRIBUIÇÃO ANUAL  

No Mapa 15 pode observar-se a distribuição das áreas ardidas no período compreendido entre 2008 

e 2019 ao longo do concelho de Mortágua, podendo constatar-se que no ano de 2017 o concelho foi 

severamente afetado por incêndios rurais, sendo aquele o ano mais crítico no que concerne à área 

afetada desde que há registos e memória. 

Das freguesias que compõem o concelho de Mortágua, e que foram afetadas por incêndios rurais na 

última década, salientam-se as freguesias de Trezói em 2016 afetada pelo incêndio proveniente do 

concelho de Anadia que atingiu aquela freguesia, a freguesia de Espinho em 2017 com o incêndio de 

8 de outubro que afetou uma área de 690 hectares, seguindo-se a União de Freguesias e Freguesia 

de Sobral com o incêndio do dia 15 de outubro de 2017, com inicio às 08 horas e 41 minutos no 

concelho da Lousã, tendo entrado no concelho de Mortágua, na zona de Almaça pelas 18 horas e 21 

minutos, sendo que uma hora depois já se encontrava nas imediações do Chão Miúdo e Felgueira, 

afetando uma área de 6.450 hectares.  

No ano de 2017, a área do Município foi afetada em 28% do território, com as duas ocorrências 

ambas em outubro. Nesse ano e no que diz respeito à área de cada freguesia afetada, a Marmeleira 

tem uma área afetada de 48%, Sobral 46%, União de Freguesias 45%, Cercosa 24% estas decorrentes 

do incêndio de 15 de outubro. A freguesia de Espinho contabiliza uma área afetada de 17%, 

respeitante ao incêndio 8 de outubro com início em Falgaroso da Serra. 

Mapa 15. Áreas ardidas no concelho de Mortágua (2008-2019) 
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A área ardida e o número de ocorrências de incêndios rurais no período compreendido entre 2008 e 

2019, encontram-se representadas no Gráfico 10 onde, numa primeira análise e sem surpresa, se 

observa o destaque do ano 2017 em comparação com os restantes anos analisados. O ano de 2017 

apresenta-se com uma imensa área ardida comparativamente aos restantes anos em análise, que na 

generalidade apresentam áreas ardidas residuais ou nulas. Por sua vez, os anos de 2010 e 2011 

evidencia-se como os anos com o maior número de ocorrências (38 e 39 ocorrências 

respetivamente). 

No que concerne à área ardida, o ano 2017 apresentou-se catastrófico quando comparado com toda 

a década.  

Ainda assim, e apesar da mancha afetada no território em 2017 ter apresentando uma área de       

7.140 ha, equivalente a 28,4% do território, verifica-se que a área ardida com origem na ocorrência 

registada no concelho representa uma percentagem inferior a 10% do total da área ardida. 

No que respeita ao número de ocorrências, verifica-se que entre 2008 e 2019 se registou um total 

de 213 ocorrências no concelho de Mortágua, salientando-se os anos 2009, 2010 e 2011 com 22, 38 

e 39 ocorrências respetivamente tratando-se de 46,6% do total de ocorrências registadas no período 

em análise, correspondendo, no entanto, a apenas 1,3% da área afetada no período.  

Face ao disposto, constata-se que o número de ocorrências apresenta-se de forma regular ao longo 

dos anos, não sendo possível estabelecer-se uma relação entre a área ardida e o número de 

ocorrências.  

Pode-se afirmar que as baixas taxas de ocorrências registadas, por norma no concelho de Mortágua, 

relacionam-se com a elevada ligação socioeconómica da população à floresta, bem como às boas 

práticas e precauções no uso do fogo e nas atividades agroflorestais. 

A grande preocupação e toda a análise deste capítulo recai sobre as causas, consequências e, 

possíveis réplicas de fenómenos como o Mega Incêndio de Vilarinho - Lousã que foi o maior, de que 

há registo, em território nacional. Com velocidades anormais e em que uma das frentes que se 

deslocou muito rapidamente, ao chegar a Mortágua atingiu velocidades de 8,8 km/h entre as 18 e 

as 19 horas depois da barragem da Aguieira e à passagem entre Mortágua e Santa Comba Dão; esta 

velocidade de propagação constituíram o valor máximo estimado para o conjunto dos incêndios 

ocorridos em 2017 (Fonte Relatório da Comissão Independente, Incêndios Ocorridos entre 14 e 16 

de Outubro de 2017 em Portugal Continental). 
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Gráfico 10: Área ardida e número de ocorrências (2008-2019) – Distribuição anual 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Área ardida 0,8551 1,7056 6,155 2,9973 1,0121 1,3011 4,4446 0,4746 211,533 7250,5813 5,5484 0,6032
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6.1.1. ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS – DISTRIBUIÇÃO ANUAL POR FREGUESIA 

Apresentando uma análise de forma mais pormenorizada no concelho de Mortágua, no Gráfico 11 

encontra-se representada a área ardida e o número de ocorrências por freguesia, das ocorrências 

registadas com início em Mortágua. 

No ano 2019 verifica-se que os valores, em todas as freguesias no que se refere tanto a área ardida 

como ao número de ocorrências, voltou à normalidade para o território, ou seja, sem expressão 

significativa ou nula. 

Quanto ao número de ocorrências, no ano 2019, destacam-se as freguesias de Sobral e a União das 

Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com 4 ocorrências registadas cada, 

seguindo-se as freguesias de Espinho e Trezói com 2 ocorrências cada e as freguesias de Pala e 

Marmeleira com 1 ocorrência registadas. 

Em termos médios, para o último quinquénio (entre os anos 2015 e 2019), verifica-se que as 

freguesias de Sobral e a União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça se 

salientam, no que concerne à média de área ardida, com áreas próximas dos 500 ha, seguindo-se as 

freguesias de Marmeleira e Espinho com áreas médias que rondam os 150 ha, enquanto nas 

restantes freguesias a área ardida média por ano é muito menos expressiva.  

Contudo, os valores médios para União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e 

Almaça, Sobral, Marmeleira e Espinho, reportam-se na realidade para uma única ocorrência de 

incêndio para cada uma delas (outubro de 2017). Sendo que as três freguesias com maior média de 

área ardida resultam exclusivamente do Mega Incêndio da Lousã de 15 de outubro, seguindo-se 

Espinho que resultou igualmente da ocorrência do Falgaroso da Serra de 8 de outubro de 2017. 

No mesmo período, é a União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça que 

se destaca quanto ao número de ocorrências, sendo que em média registou 6,4 ocorrências, seguida 

de Sobral e Espinho com 3,2 e 2,4 ocorrências respetivamente por ano, enquanto os registos nas 

restantes freguesias são residuais. 

Se avaliarmos, em termos percentuais, a área ardida por Freguesia resultado do Mega Incêndio de 

Vilarinho - Lousã de 15 de outubro de 2017 que atingiu o concelho de Mortágua, das freguesias 

afetadas, a Marmeleira registou uma área de 48%, o Sobral 46%, a União das Freguesias de 

Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça 45%, e Cercosa 24%, das suas áreas totais. 
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Gráfico 11: Área ardida e número de ocorrências em 2019 e média do quinquénio (2015 -2019) por freguesia 

    
 Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2018. 

União de
Freguesias de

Mortágua
Espinho Pala Sobral Cercosa Marmeleira Trezoi
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Área Ardida (2019) 0,0178 0,0626 0,0218 0,0624 0 0 0,4386
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Relativamente à distribuição média da área ardida ao longo do último quinquénio e em 2019, 

representada no Gráfico 12 recorreu-se aos dados recolhidos na elaboração da cartografia de 

ocupação do solo do Município de Mortágua. Este gráfico conjuga o número de ocorrências e a área 

ardida com a área florestal de cada freguesia, comparando as freguesias a partir de uma base 

comum. 

Quando analisada a distribuição por cada 100 ha de espaços florestais, verifica-se no último ano 

(2019) tanto em área ardida como em número de ocorrências por cada 100 ha de área florestal os 

registos são residuais ou nulos. 

Ao longo do último quinquénio (2015 a 2019), verifica-se que foi a União das Freguesias de Mortágua, 

Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça a mais afetada com 13,08 ha afetados em cada 100 ha de 

espaços florestais, seguindo-se Sobral e Marmeleira com 10,89 e 10,80 ha de área ardida 

respetivamente por 100 ha de área florestal, Cercosa com 5,92 ha Espinho com 4,33 ha e Trezói com 

2,68 ha em cada 100 ha de floresta. Destaca-se a freguesia de Pala onde a afetação por 100 ha não 

se mostra representada.
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Gráfico 12: Área ardida e número de ocorrências em 2019 e média do quinquénio (2015-2019), por hectares de espaços florestais e por cada 100 ha, por freguesia. 

 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.2. ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS – DISTRIBUIÇÃO MENSAL 

A distribuição da área ardida, do número de ocorrências no ano 2019 e a média para o período que 

compreende os anos 2008 e 2019, ao longo dos doze meses do ano, encontra-se representada no 

Gráfico 13. 

No que concerne à área ardida, para o quinquénio no concelho de Mortágua consequência do ano 

2017, verifica-se que foi o mês de outubro o mês que se salientou. Importa referir que, no mês de 

outubro de 2017, as ocorrências atingiram as dimensões conhecidas devido à conjugação de 

condições meteorológicas, que favoreceram a rápida propagação dos incêndios, criando uma assim 

exceção a todos os resultados alguma vez registados.  

Atendendo ao clima de Portugal, é normal o registo de ocorrências e de área ardida com incidência 

nos meses entre maio a setembro, sendo, no entanto, de interesse a demonstração gráfica das 

ocorrências durante todo o ano civil. 

Para além do mês de outubro, os meses de maio a setembro estão representados ainda que 

residualmente, justificado pelo facto de os meses de verão se apresentarem mais propensos à 

ocorrência de incêndios. 

Relativamente ao número de ocorrências, no ano 2019 verificam-se registos desde maio a setembro, 

salientando-se o mês de agosto, uma vez que registou 5 ignições, seguindo-se os meses de junho e 

setembro com 3 ignições. Verifica-se que em média, entre 2008 e 2019 foi o mês de agosto que se 

destacou com 4,4 ocorrências em média por ano, seguindo-se o mês de julho com 3,5 ocorrências 

em média e o mês de setembro com 2,5 ocorrências em média por ano. 
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Gráfico 13: Área ardida e número de ocorrências em 2019 e média da década (2008-2019) – Distribuição mensal 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2018. 
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6.3. ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS – DISTRIBUIÇÃO SEMANAL 

A distribuição semanal das áreas ardidas e o número de ocorrências em média no período, que 

compreende os anos 2008 e 2019 e no ano 2019, encontram-se representadas no Gráfico 14. 

Do gráfico verifica-se que o domingo é o dia da semana que se destaca no período que compreende 

os anos 2008 e 2019 no que se refere à área ardida, uma vez que regista uma área afetada média 

afetada de 539,71 ha, sendo que quanto ao número de ignições para o período em causa, não há um 

dia destacado, distribuindo-se sem expressão significativa entre a 2,25 e as 3,25 ocorrências ao longo 

de cada dia da semana. Observa-se ainda que os valores registados em 2019 não acompanham a 

tendência dos registados em média para o período de 2008 a 2019. 

Desta forma, verifica-se que o sábado e domingo são os dias da semana que constituem os dias mais 

críticos no período de 2008 a 2019, no que concerne à área ardida. Por sua vez, o número de 

ocorrências não permite fazer uma correlação com a área ardida, apesar de haver uma tendência 

para o aumento ignições no final da semana.  
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Gráfico 14: Área ardida e número de ocorrências em 2019 e média da década (2008-2019) – distribuição semanal 

  
Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.4. ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS – DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA 

A área ardida e o número de ocorrências no período compreendido entre 2008 e 2019, no concelho 

de Mortágua, relativos aos valores diários acumulados, encontra-se representada no Gráfico 15. 

Grosso modo, o dia 15 destaca-se no que se refere à área ardida (6.476 ha) e representa 86,4% da 

área ardida de todo o período em análise, sendo que, este registo reporta-se à ocorrência do dia 15 

de outubro de 2017 (Vilarinho - Lousã), seguindo-se o dia 7 (776 ha) que representou 10% da área 

ardida no período, reportando-se igualmente a uma única ocorrência, 7 outubro de 2017 (Falgaroso 

da Serra). 

No que concerne ao número de ocorrências, os dias 3, 7, 14, 16, 23 e 28 registaram os valores mais 

elevados de ocorrências com 11, 12, 10, 10, 11 e 10 registos respetivamente, contudo não se verifica 

uma tendência destacada para qualquer dia do mês. Não sendo possível fazer uma correlação com 

o dia do mês ou outros fatores. 

Desta forma, constata-se que o dia 15 de outubro do ano de 2017 constituiu o dia mais crítico ao 

longo do período em análise e desde que há registos e memória no que se refere à área ardida 

atendendo à passagem do Mega Incêndio de Vilarinho - Lousã, pelo concelho de Mortágua. 
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Gráfico 15: Área ardida e número de ocorrências (2008-2019) – distribuição diária 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.5. ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS – DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA 

A distribuição horária da área ardida e do número de ocorrências no período, que compreende os 

anos 2008 e 2019, encontra-se representada no Gráfico 16.  

No que se refere à área ardida, verifica-se que a hora mais crítica é às 9h com uma área de 6.478 ha, 

que corresponde à hora de início do Incendio Florestal de Vilarinho - Lousã, contudo importa referir 

que este incêndio atingiu o concelho de Mortágua, pelas 18:21 horas do dia 15 de outubro de 2017. 

Relativamente ao número de ocorrências destaca-se o período do pico de calor, entre as 12 e as 19 

horas, não sendo de estranhar que o período entre as 12 e as 19 horas representam 57,4% do total 

das ignições registadas no período em análise. 

Desta forma, se excluirmos o Incêndio de 15 de outubro de 2017, se o dia for dividido em três 

períodos, designadamente o período da manhã (07:00h - 12:00h), da tarde (13:00h - 20:00h) e da 

noite (21:00h - 06:00h), verifica-se que em termos de área ardida é o período da tarde que se salienta 

(graças à área ardida registada às 15h) quanto ao número de ocorrências destaca-se igualmente o 

período da tarde com 123 ignições, contudo, existe no período da noite um registo que merece 

atenção aquando do planeamento das ações de vigilância e dissuasão, que diz respeito ao pico de 

ocorrências registado às 23 horas. 
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Gráfico 16: Área ardida e número de ocorrências (2008-2019) – distribuição horária 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.6. ÁREA ARDIDA EM ESPAÇOS FLORESTAIS 

No que concerne à área ardida em espaços florestais gráfico 17, no período compreendido entre 

2014 e 2019, verifica-se que a área ardida em Povoamentos (7.259,4 ha, que corresponde a 99,9% 

da área total ardida), sendo que a área de matos afetada é de apenas 1,8 ha. Estes dados são 

inequívocos, atendendo que os espaços florestais em Mortágua se encontram totalmente 

florestados, revelando-se quase residual a ocupação com matos, como se pode verificar no capítulo 

da ocupação de solo. 

No ano 2017, ano com a maior área ardida do período, a área afetada por incêndios ocorreu 

inevitavelmente e quase exclusivamente em povoamentos florestais. 

Gráfico 17: Área ardida (ha) em espaços florestais (2014-2019) 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.7. ÁREA ARDIDA E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS POR CLASSES DE EXTENSÃO 

A evolução da área ardida e do número de ocorrências por classes de extensão, no período que 

compreende 2008 e 2019, encontra-se representada no Gráfico 18. 

Verifica-se que, de um modo geral, quanto maior a extensão dos incêndios, menor o número de 

ocorrências, uma vez que predominam os incêndios com uma extensão de 0 ha a 1 ha (203 

ocorrências com uma área total de 10,38 ha), seguindo-se os incêndios com uma extensão > 1 ha a 

10 ha (9 ocorrências com uma área total de 16,23 ha), enquanto os incêndios com extensões de           

> 10 ha e até 100 ha não têm registo de ocorrências. 

Verifica-se depois que incêndios com área > 100 ha que corresponderam a uma área ardida total de 

7.461,6 ha, registada em apenas 3 ocorrências, constituindo-se assim, como a classe responsável 

pela maior área ardida no concelho de Mortágua. 

Pode-se concluir que a área ardida não é diretamente proporcional com o n.º de ocorrências e 

demonstra a eficácia e rapidez de atuação dos meios de combate, que anulam eficazmente a maioria 

das ocorrências, antes delas atingirem grandes proporções e áreas elevadas.  

Esta análise leva-nos ainda a concluir que na dimensão e características da mancha florestal do 

território de Mortágua, quando ocorre um incêndio, caso este não seja prontamente 

intervencionado, ou associado a situações climatéricas extrema, geram-se condições para o 

desenvolvimento de incêndios de grandes dimensões. 

Gráfico 18: Área ardida e número de ocorrências por classes de extensão (2008-2019) 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.8. PONTOS PROVÁVEIS DE INÍCIO E CAUSAS 

O reconhecimento dos pontos prováveis de início dos incêndios rurais e a determinação das 

respetivas causas, apresentam-se como fatores cruciais para a planificação anual da estratégia e para 

a prevenção eficaz dos incêndios rurais. 

Deste modo, no Mapa 16 encontram-se representados os pontos prováveis de início e respetivas 

causas dos incêndios rurais, no período que compreende 2008 e 2019, ao longo do concelho de 

Mortágua e especificados no Quadro 12, verificando-se que os pontos prováveis de início se 

distribuem ao longo das várias freguesias. 

Relativamente às causas que se apresentam mais significativas, verifica-se que entre 2008 e 2019, 

tal como se pode observar no Quadro 12, registaram-se 52 ocorrências que tiveram causa Negligente 

(24,5% do total das causas registadas no período em análise), onde se salientam a União das 

Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça e as freguesias de Sobral e Espinho 

com 18, 11 e 11 ocorrências associadas a essa causa, respetivamente. As ocorrências cuja causa é 

Desconhecida (50 ocorrências) corresponde a 23,6% das causas registadas no período em análise, 

onde se salienta, uma vez mais, a União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e 

Almaça com 21 ocorrências.  

As causas Intencionais, que merecem grande cuidado e procedimento (45 ocorrências), 

correspondem a 21,2% do total das causas registadas, onde se destacam-se a União das Freguesias 

de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça e a freguesia do Sobral. 

Importa ainda referir que existe uma elevada percentagem (25,9%) de ocorrências registadas, para 

as quais não foi apurada a causa. 

Os reacendimentos apresentam relevância residual no concelho, uma vez que se registaram 3 

ocorrências no período em análise, sendo este um fator fundamental para a minimização da área 

afetada, atendendo que as ocorrências com origem em reacendimento são, por norma, muito mais 

violentas e difíceis de eliminar, resultando normalmente em grandes áreas afetadas. Esta reduzida 

percentagem de reacendimentos, resulta de uma grande eficácia do rescaldo que é, por norma 

trabalhada em parceria com todos os agentes do dispositivo, bem como à elevada permanência de 

efetivos na vigilância pós incêndio a qual é efetuada pelas Equipas Municipais de Vigilância Móvel. 

Apraz registar que, o uso do fogo não provocou qualquer ocorrência registada para o período em 

causa, denotando um elevado sentido de comprometimento e respeito pelo uso de uma forma 

ancestral e muito enraizada de eliminação de sobrantes, verificando-se que este hábito passou a ser 

utilizado, mas respeitando os alertas, avisos difundidos em função dos riscos temporais. 

Desta forma, demonstra-se que entre 2008 e 2019, no concelho de Mortágua, as causas dos 

incêndios que se registaram foram sobretudo Negligentes, Desconhecidas e Intencionais, 

destacando-se que a maior incidência de ocorrências ocorre junto das áreas populacionais. 

Importa referir que, destes valores, não constam os pontos de início nem causas de dois incêndios 

que tiveram origem fora do concelho de Mortágua, sendo o incêndio de 2016, com início no concelho 

de Anadia, bem como, o incêndio de 15 de outubro de 2017 que teve origem na Lousã. 
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Mapa 16: Pontos prováveis de início e causa dos incêndios rurais (2008-2019) 
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Quadro 12: Número total de ocorrências e causas por freguesia (2008-2019) 

FREGUESIA Intencionais Desconhecidas Naturais Negligente 
Sem causa 

Apurada 
Usos do Fogo Reacendimento Acidentais TOTAL 

Cercosa 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Espinho 5 3 0 11 7 0 2 0 28 

Marmeleira 1 2   1 5 0 0 0 9 

Pala 0 5 1 3 4 0 1 0 14 

Sobral 19 18 1 11 7 0 0 0 56 

Trezói 1 1   8 3 0 0 0 13 

União Freguesias 21 21 3 18 27 0 0  0 90 

Concelho de 

Mortágua 
47 50 5 52 55 0 3 0 212 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.9. FONTES DE ALERTA 

O número de ocorrências, tendo em conta a respetiva fonte de alerta, encontra-se representado no 

Gráfico 19, referente ao período que compreende 2008 e 2019. 

Constata-se que das 220 ocorrências registadas, 73% teve como fonte de alerta a "população" (155 

ocorrências), 12% não possui informação sobre a fonte de alerta (25 ocorrências), 6% foram 

alertadas via 117 (14 ocorrências) e 7% teve como fonte de alerta os "postos de vigia" (14 

ocorrências). 

Gráfico 19: Número de ocorrências (%) por tipo de fonte de alerta (2008-2019) 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 

 

6.9.1. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS POR FONTE E HORA DE ALERTA 

O número de ocorrências por hora, tendo em conta a respetiva fonte de alerta entre 2008 e 2019, 

encontra-se representado no Gráfico 20. 

É possível observar-se que, tal como referido anteriormente, são os "populares" que se destacam 

como fonte de alerta nas várias horas do dia, apresentando-se como agentes de elevada importância 

na deteção e alerta dos incêndios rurais. 
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Gráfico 20: Número de ocorrências, por hora e fonte de alerta (2008-2019) 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.10. GRANDES INCÊNDIOS (ÁREA ≥ 100 HA)  

Os grandes incêndios rurais, que afetaram o concelho de Mortágua, encontram-se representados no 

Mapa 17, verificando-se que, de todas as freguesias que compõem o concelho, apenas Pala não foi 

afetada por grandes incêndios no período analisado (2008 - 2019), pelo menos uma vez. 

Mapa 17: Grandes incêndios no concelho de Mortágua (2008 - 2019) 

 

 

Dos três grandes incêndios que afetaram o concelho de Mortágua na última década, apenas um teve 

origem no território. O primeiro destes grandes incêndios, no ano de 2016, teve origem no concelho 

vizinho de Anadia, tendo percorrido na totalidade 3.444,6 ha, sendo que no concelho de Mortágua 

afetou 211,4 ha, correspondendo a 6% da totalidade da área ardida para esta ocorrência. O segundo 

grande incêndio e o de menor área, o único com origem em Mortágua, (7 de outubro de 2017 em 

Falgaroso da Serra), percorreu 774 ha, tendo afetado 655,8 ha no concelho de Mortágua o que 

correspondeu a 84,7% da área total do incêndio. 

Por último e o mais catastrófico de sempre, em 15 de outubro de 2017, com origem em Vilarinho, 

concelho da Lousã, registou uma área total de 65.107,52 ha, afetando 6.476,2 ha no concelho de 

Mortágua, o que correspondeu a 9,9% da área total do incêndio. 

Os grandes incêndios rurais (≥ 100 ha), tendo em conta a sua distribuição anual (2008 - 2019), 

encontram-se representados no Gráfico 21. Constata-se que o ano 2017 foi o que apresentou uma 

área ardida mais crítica e extensa (7.132 ha) com duas ocorrências preocupantes, seguindo-se o ano 

2016 com uma área ardida significativa em apenas uma ocorrência (211,4 ha).
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Gráfico 21: Grandes incêndios (2008-2019) - distribuição anual 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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Relativamente à área ardida e ao número de ocorrências, no período que compreende 2008 a 2019, 

tendo em conta as classes de extensão, tal como se pode observar no Quadro 13, verifica-se que a 

classe de extensão de > 1.000 ha é a que apresenta uma maior área ardida (6.476,2 ha, em apenas 

uma ocorrência), a classe de extensão dos 500 aos 1.000 ha apresenta uma área ardida de 655,8 ha 

em apenas uma ocorrência, e a classe que compreende os incêndios com área entre os 100 e os      

500 ha, apresenta uma área de 211,4 ha registados igualmente numa única ocorrência.  

Quadro 13: Número total de ocorrências e causas por freguesia (2008-2019) 

CLASSE DE EXTENSÃO ÁREA ARDIDA (2008-2019) Nº DE OCORRÊNCIAS (2008-2019) 

100 - 500 ha 211,4 1 

500 - 1.000 ha 655,8 1 

> 1.000 ha 6476,2 1 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2018. 
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6.11. GRANDES INCÊNDIOS (ÁREA ≥ 100 HA) - DISTRIBUIÇÃO MENSAL 

Relativamente à distribuição mensal dos grandes incêndios rurais (> 100 ha), pode observar-se, no 

Gráfico 22, a comparação entre os valores médios da área ardida e o número de ocorrências médio 

de 2008 a 2019 e do ano 2019. 

Constata-se que, no período de 2008 a 2019, a média de área ardida no mês de outubro com      

604,11 ha, se destaca seguida do mês de agosto com 17,6 ha de média, sendo que estes valores 

estão diretamente relacionados com apenas 3 ocorrências já descritas anteriormente. 

No último ano não houve registo de qualquer ocorrência desta dimensão. 

Deste modo, conclui-se que os meses mais críticos constituem os meses de verão, cujas condições 

meteorológicas favorecem a ocorrência de incêndios rurais, designadamente graças ao tempo seco 

e quente que se conjuga nesta época do ano, e o mês de outubro que no ano 2017 apresentou um 

conjunto de condições meteorológicas que favoreceram a propagação do fogo e, por sua vez, a 

situação catastrófica que se registou. 
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Gráfico 22: Grandes incêndios - área ardida e número de ocorrências em 2019 e média na década (2008-2019) - distribuição mensal 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2018. 
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6.12. GRANDES INCÊNDIOS (ÁREA ≥ 100 HA) - DISTRIBUIÇÃO SEMANAL 

A distribuição semanal das áreas ardidas e do número de ocorrências de grandes incêndios, ao longo 

do ano 2019, e as médias relativas ao período que compreende 2008 e 2019, encontram-se 

representadas no Gráfico 23. 

No que concerne ao ano 2019, verifica-se que não há registo de ocorrências de incêndios com área 

superior a 100 hectares. 

No período que compreende os anos 2008 e 2019, salienta-se o domingo, uma vez que a área ardida 

foi de 539,6 ha em média por ano (uma média de 0,082 ocorrências por ano), seguindo-se o sábado 

com uma área ardida de 64,5 ha em média por ano (uma média de 0,08 ocorrências por ano), por 

último a quarta-feira com uma área ardida de 17,6 ha em média por ano (uma média de 0,08 

ocorrências por ano). Nos restantes dias da semana, entre 2008 e 2019, não se registaram grandes 

incêndios. 
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Gráfico 23: Grandes incêndios - área ardida e número de ocorrências em 2019 e média na década (2008-2019) - distribuição semanal 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2019. 
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6.13. GRANDES INCÊNDIOS (ÁREA ≥ 100 HA) - DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA 

A distribuição da área ardida e do número de ocorrências, no período que compreende 2008 e 2019, 

encontram-se representadas no Gráfico 24. 

Verifica-se que os grandes incêndios que se registaram no período em análise ocorreram às 02:00, 

às 08:00 e às 14:00, salientando-se o período crítico da tarde na única ocorrência com início no 

concelho de Mortágua (Falgaroso da Serra, às 14:00). No período da noite, pelas 02:00 da 

madrugada, ocorreu o incêndio de Algeriz - Anadia, que veio a atingir o território de Mortágua no 

dia seguinte.  

E com a maior área ardida o Incêndio Florestal de Vilarinho - Lousã do dia 15 de outubro, com início 

às 08:41, que veio a afetar o concelho de Mortágua, pelas 18:21 do mesmo dia. 

 

 

 



PMDFCI DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA 
CADERNO I. DIAGNÓSTICO 

(INFORMAÇÃO DE BASE) 

 

 91 
 

Gráfico 24: Grandes incêndios - área ardida e número de ocorrências (2008-2019) - distribuição horária 

 

Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2018. 
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6.14. GRANDES INCÊNDIOS - NOTAS FINAIS 

Atendendo aos acontecimentos recentes, é necessário aproveitar os próximos anos para adotar 

medidas, ainda, mais robustas, na redução dos combustíveis e da sua gestão. Deverão ser 

equacionados todos os instrumentos disponíveis, incluindo o uso de fogo controlado, de meios 

mecânicos e manuais, e quando possível, a utilização de pequenos rebanhos de gado, especialmente 

nas áreas contíguas às infraestruturas viárias, industriais, energéticas, telecomunicações, 

aglomerados populacionais, edificações e todas as instalações de utilização humana, inseridas no 

espaço rural. 

A organização do território e a movimentação das populações dos espaços rurais para os 

urbanos, alicerçada na falta de incentivos à fixação das populações ao meio rural, tornam cada 

vez mais difícil adotar medidas de gestão ativa destes territórios. 

É, por isso, necessário pensar em medidas que fomentem a compartimentação da paisagem, e 

incentivem a criação de mosaicos com diferentes espécies arbóreas e idades, que ajudem a abrandar 

a progressão dos incêndios rurais. O que se tem verificado, vem em contracorrente com esta linha 

de pensamento, uma vez que tem surgido mais áreas abandonadas, que acabam invadidas por 

espécies arbustivas e lenhosas e tornam a paisagem cada vez mais uniforme e com características 

que favorecem a propagação de incêndios.  

A vegetação natural que surge nos terrenos agrícolas abandonados, as zonas com perturbações 

recentemente motivadas pelos incêndios, a ausência de gestão de combustíveis nas linhas elétricas 

e rede viária, tornam-se argumentos extremamente perigosos. Nas áreas percorridas pelos 

incêndios, os povoamentos florestais de espécies folhosas (onde se inclui o eucalipto) estão a ser 

regenerados naturalmente por rebentação de toiças e por milhares de novas plantas, que originam 

densos e desordenados povoamentos de eucaliptos e acácias, formando um contínuo combustível 

ainda mais inflamável. 

Existe um perigo eminente, para as manchas florestais percorridas por grandes incêndios. Se nada 

for feito, poderão essas mesmas áreas, num futuro próximo, arder novamente, mas com 

caraterísticas mais devastadoras, devido a este novo modelo de paisagem.  

Os povoamentos ardidos, mais antigos e com ausência de gestão, duplicam o risco potencial de 

incêndio rural, caso não sejam tomadas medidas. Isto porque existe uma quantidade acumulada de 

biomassa seca, em resultado da falta de exploração da madeira ardida e por outro lado a nova 

geração a crescer nessa mesma área, se estes espaços não se tornarem novamente atrativos 

financeiramente, irão alimentar a próxima época de incêndios catastróficos. 

Há muito que o uso do fogo, é uma prática comum na gestão dos resíduos, sendo usado 

ancestralmente na agricultura, para eliminação dos restolhos e outros res íduos da atividade 

agrícola, bem como na renovação de pastagens, e na silvicultura para eliminação dos sobrantes 

de exploração e resíduos de podas e desramas.  

Sabemos de antemão, que é tarefa impossível eliminar totalmente o fogo do mundo rural, 

sendo, por isso, necessário assumir que o fogo é uma realidade com a qual temos que aprender 
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a viver. Para isso, é necessário sensibilizar e formar as populações, para que façam um uso 

correto e consciente do fogo, mas também que estejam cientes da importância de reduzir a 

carga combustível, quer nas propriedades quer em redor dos aglomerados e demais 

infraestruturas. 

Sensibilizar, educar e prevenir as populações rurais, é imperativo.  

Evitar perdas de pessoas e bens durante os incêndios rurais, implica reforçar uma combinação de 

fatores, pois de nada vale que os espaços criados em redor das infraestruturas estejam totalmente 

defensáveis, se as edificações e demais infraestruturas não estiverem preparadas para resistir à 

intrusão das chamas, que voam durante um incêndio rural, tornando o risco de destruição muito 

alto. O mesmo se coloca aos centros das aldeias, onde existem ruínas e terrenos abandonados, bem 

como, os anexos e alpendres repletos de lenhas, palha ou outros produtos igualmente inflamáveis, 

constituindo verdadeiros “barris de pólvora”, encostados às edificações. 

A situação geoclimática de Portugal, favorável à ocorrência de períodos estivais extremamente 

secos, dada a sua localização na faixa de separação entre os anticiclones subtropicais e as baixas 

pressões subpolares, com oscilações latitudinais, potenciam o aumento da formação de episódios 

extremos, como os que se têm vindo a registar repetidamente na última década, com ventos 

ciclónicos a atingir o território nacional.  

Sendo sempre catastróficas as consequências destes ventos fortes, maiores serão as preocupações 

para o objetivo deste diagnóstico, quando estes surgem com ausência de precipitação e após longos 

períodos de seca. A queda de árvores e de estruturas, quando em situações geradoras de ignição, 

serão sempre incontroláveis perante tais episódios. 

As tempestades ou as trovoadas secas, quando ocorrem em áreas onde existem combustíveis 

altamente inflamáveis, serão sempre causadoras de fontes de ignição não controladas, podendo 

provocar a rutura de cabos elétricos ou a queda de árvores sobre condutores de energia, o que 

associado a períodos longos de seca ou com ventos extremos, perante a disponibilidade de 

combustíveis, tornam impotente qualquer sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da floresta, no contexto da gestão dos recursos naturais e da problemática dos fogos 

florestais/rurais, determina que a sua gestão esteja integrada nas mais diversas figuras de 

planeamento territorial. O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) do 

concelho de Mortágua incorpora os objetivos estratégicos decorrentes do Plano Nacional de Defesa 

da Floresta contra Incêndios (PNDFCI), em concordância com o respetivo Plano Regional de 

Ordenamento Florestal (PROF) e do Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI), 

conforme o previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual. 

O PMDFCI do concelho de Mortágua tem um horizonte temporal de 10 anos (2021-2030), em 

conformidade com a legislação em vigor, bem como as diretivas e normas do Guia Técnico para a 

Elaboração dos PMDFCI e consiste na implementação de medidas preventivas, que visam diminuir o 

risco de incêndio, o número de ocorrências e as áreas percorridas por incêndios. Sendo um Plano de 

carácter dinâmico e evolutivo, poderão ser introduzidas alterações, sempre que assim se justificar. 

Tem como objetivo principal planear as ações que servem de base à Estratégia Municipal de Defesa 

da Floresta contra Incêndios, articulando os diferentes componentes do sistema de planeamento, 

com a repartição de responsabilidades por todos os intervenientes com valências e competências 

nesta matéria. 

O presente documento refere-se ao Caderno II – Plano de Ação e é parte integrante do PMDFCI do 

concelho de Mortágua e deverá ser centrado nos eixos de atuação definidos no PNDFCI, aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, sendo eles: 

1.º EIXO ESTRATÉGICO - Aumento da resiliência do território aos incêndios rurais 

  

2.º EIXO ESTRATÉGICO - Redução da incidência dos incêndios 

 

3.º EIXO ESTRATÉGICO - Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

 

4.º EIXO ESTRATÉGICO - Recuperar e reabilitar os ecossistemas 

 

5.º EIXO ESTRATÉGICO - Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.
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2. ENQUADRAMENTO DO PMDFCI NO SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA 

CONTRA INCÊNDIOS 

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI) estabelece as medidas e ações a 

desenvolver no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, desde o planeamento até à 

operacionalização a nível local e municipal. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 

atual, o SDFCI prevê o conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e 

de intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes da 

compatibilização de instrumentos de ordenamento, de sensibilização, planeamento, conservação e 

ordenamento do território florestal, silvicultura, infraestruturação, vigilância, deteção, combate, 

rescaldo, vigilância pós-incêndio e fiscalização, a levar a cabo pelas entidades públicas com 

competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no setor 

florestal. 

O planeamento da defesa da floresta contra incêndios organiza-se num quadro de interação 

coordenada que se reconduz aos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal, em função 

da natureza e da incidência territorial dos interesses públicos prosseguidos. 

O planeamento nacional1, através do PNDFCI, organiza o sistema, define a visão, a estratégia, eixos 

estratégicos, metas, objetivos e ações prioritárias.  

Nas orientações do PNDFCI, os Municípios têm responsabilidades ao nível das políticas de 

planeamento e intervenção na defesa da floresta, no reforço da capacidade técnica e nas políticas 

de prevenção, cabendo à Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF), a coordenação dos 

diferentes agentes na área de influência municipal, ao nível da vigilância, deteção, fiscalização e 1.ª 

intervenção. 

O planeamento distrital2 tem um enquadramento tático e caracteriza-se pela seriação e organização 

das ações e dos objetivos definidos no PNDFCI à escala distrital, orientando por níveis de prioridade, 

as ações identificadas a nível municipal.  

O PDDFCI de Viseu visa estabelecer a estratégia distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios 

(DFCI), através da definição de medidas adequadas para o efeito e do planeamento integrado das 

intervenções das diferentes entidades, de acordo com os objetivos estratégicos decorrentes do 

PNDFCI e em consonância com o PROF Centro Litoral.         

O planeamento municipal3 tem um carácter executivo e de programação operacional e deverá 

cumprir as orientações e prioridades distritais e locais, numa lógica de contribuição para o todo 

nacional. 

                                                           

1 n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação 
2 n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação 
3 n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação 
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O PMDFCI encontra-se enquadrado ao nível do sistema de gestão territorial e do sistema de defesa 

da floresta contra incêndios, seguindo as orientações emanadas pelos diversos instrumentos de 

planeamento dos diferentes âmbitos de atuação, conforme se pode observar Figura 1: 

 

Figura 1: Enquadramento do PMDFCI no sistema de DFCI e de gestão territorial 

 

  

Âmbito

NACIONAL EFN PNDFCI PEOT

REGIONAL PROF CL PDDFCI PROT

MUNICIPAL PMDFCI PDM

Instrumentos de Gestão Territorial
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2.1. ENQUADRAMENTO NA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA AS FLORESTAS 

Os incêndios florestais têm destruído, nos últimos anos, grande parte da riqueza produzida pelas 

florestas. Por este motivo, o principal desafio para o setor florestal, a curto prazo, é a redução dos 

riscos associados aos incêndios, sendo um dos grandes objetivos da Estratégia Nacional para as 

Florestas (ENF)4 que, sustentada por um conjunto de diplomas, concretiza uma série de medidas 

enquadradas em cinco eixos estratégicos, que suportam a política nacional de Defesa da Floresta 

contra Incêndios, operacionalizada através do PNDFCI, e pelo PMDFCI a nível municipal. 

A ENF constitui-se como um elemento de referência das orientações e planos de ação públicos e 

privados para o desenvolvimento do setor florestal. A atualização da ENF teve em conta os novos 

desenvolvimentos internacionais e europeus nesta área ou conexos com ela, sobretudo a nova 

Estratégia Florestal da União Europeia, a Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade 2020, 

e a Estratégia Europeia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo para a próxima 

década (Europa 2020), em particular no que respeita à Economia Verde. A ENF integra ainda uma 

reflexão sobre os riscos e as oportunidades que as mudanças de contexto operadas nas últimas 

décadas trazem ao setor, desde as alterações climáticas e os fenómenos de globalização, até às 

questões de despovoamento rural do interior e a crescente urbanização do litoral, com referência às 

respostas políticas desenvolvidas no passado.  

As linhas de orientação estratégica assumidas pela ENF pretendem a curto prazo, diminuir os riscos 

e, a médio prazo, melhorar a competitividade (qualidade e eficiência) do setor em áreas e domínios 

específicos que contribuam para garantir a sua sustentabilidade e para aumentar o seu valor 

económico total. 

Um dos objetivos estratégicos da ENF é a minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos.  

Os objetivos específicos que integram esta componente agrupam-se em três áreas temáticas: a 

Defesa da Floresta contra Incêndios, a Proteção Contra Agentes Bióticos e a Reabilitação dos 

Ecossistemas Afetados.  

A operacionalização da estratégia, no que respeita à DFCI desenvolve-se de acordo com os seguintes 

objetivos específicos: a) Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; b) Redução da 

incidência dos incêndios; c) Garantir o cumprimento do PNDFCI. 

Esta está operacionalizada através de um plano nacional integrador de atitudes, vontades e recursos, 

o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI) 2006-2018, que prossegue 

objetivos estratégicos de redução da superfície florestal ardida, para valores equiparáveis à média 

dos países da bacia mediterrânica, de eliminação dos grandes incêndios, diminuição do número de 

incêndios com duração superior a 24 horas e de redução do número de reacendimentos. 

Ainda neste capítulo, importa referir outros planos que têm incidência no concelho de Mortágua ao 

nível florestal, nomeadamente, o PNDFCI, o Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território 

                                                           

4 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 de outubro, atualizada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro 
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(PNPOT), o Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro, o Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Mortágua e, ainda, o Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira (POAA). 

O PNPOT5 caracteriza-se por ser um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza 

estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território 

nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos 

de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados membros para 

a organização do território da União Europeia. No âmbito da temática florestal, o objetivo primordial 

deste centra-se na promoção do ordenamento e gestão sustentável da silvicultura e dos espaços 

florestais. 

O PROT Região Centro6 ao nível florestal, incorporou e assumiu as opções estratégicas que o PNPOT 

identificou para a Região Centro, tendo, por isso como um dos seus objetivos estratégicos a proteção, 

valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais. Este visa definir orientações e 

propor medidas para um adequado ordenamento agrícola e florestal do território, bem como de 

salvaguarda e valorização da paisagem, das áreas protegidas ou classificadas e de outras áreas ou 

corredores ecológicos relevantes. (CCDRC, 2011). 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios teve, ainda, em consideração o Plano 

Diretor Municipal de Mortágua, datado de 1994, em conformidade com as disposições legais em 

vigor. 

De salientar ainda que o concelho de Mortágua é abrangido pelo Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), uma vez que a rede hidrográfica do concelho integra, 

a bacia hidrográfica do rio Mondego e do rio Vouga. 

2.2. ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL 

Em linha com a Estratégia Nacional para as Florestas os Programas Regionais de Ordenamento do 

Florestal (PROF) assumem a visão para as Florestas Europeias 2020, que considera um futuro onde 

as florestas sejam vitais, produtivas e multifuncionais. Onde as florestas contribuam efetivamente 

para o desenvolvimento sustentável, por via da promoção e incremento dos bens e serviços providos 

pelos ecossistemas, assegurando bem-estar humano, um ambiente saudável e o desenvolvimento 

económico. Onde o potencial único das florestas para apoiar uma economia verde, providenciar 

meios de subsistência, mitigação das alterações climáticas, conservação da biodiversidade, 

melhorando a qualidade da água e combate à desertificação, é realizado em benefício da sociedade. 

O Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) tem como objetivos 

estratégicos:  

a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;  

b) Especialização do território;  

                                                           

5 Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro 
6 Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março 
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c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;  

d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos;  

e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor;  

f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política.  

 

No PROF Centro Litoral, ao nível da organização do território, o Município de Mortágua enquadra-se 

nas Sub-regiões homogéneas de Entre o Vouga e Mondego e Terras do Dão. Na sua abordagem 

multifuncional, o PROF Centro Litoral, integra para o território de Mortágua as funções gerais de 

produção, proteção e silvopastorícia, caça e pesca em águas interiores.  

Quanto aos objetivos específicos de DFCI, o PROF Centro Litoral identifica, demarca e procede ao 

planeamento próprio das áreas florestais sensíveis, onde se reconhece ser prioritária a aplicação de 

medidas mais rigorosas de DFCI em relação à perigosidade de incêndio florestal elevada e muito 

elevada. Quanto a outras abordagens identifica e delimita as áreas florestais com risco de erosão de 

muito alto a alto e as áreas florestais expostas a pragas e doenças.  

Os objetivos e normas propostos no PROF Centro Litoral, que asseguram as metas de cumprimento 

do plano, devem ser fomentados e integrados nos restantes planos do sistema de gestão territorial 

de hierarquia inferior. Assim, os planos regionais e municipais de ordenamento do território, que 

compreendem os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) e os Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT) – compostos pelos Planos Diretores Municipais (PDM), Planos 

de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP) – devem necessariamente integrar as orientações 

estratégicas constantes no PROF Centro Litoral. 

Em suma, o planeamento da defesa da floresta contra incêndios a um nível nacional, regional, 

distrital e municipal, garante uma consistência territorial de políticas, instrumentos, medidas e 

ações. Deste modo, a política específica de defesa da floresta contra incêndios é operacionalizada 

em diferentes níveis (Figura 1): 

 Nacional - Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) - conforma sobre 

o planeamento nacional, através do PNDFCI, organizando o sistema, definindo a estratégia, 

as metas, os objetivos e as ações prioritárias; 

 Distrital - Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI) – delimita o 

enquadramento tático e caracteriza-se pela seriação e organização das ações e dos objetivos 

definidos no PNDFCI; 

 Municipal - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) - instrumento 

de planeamento dinâmico e adaptado à realidade local que pretende operacionalizar a 

programação, cumprindo as orientações e prioridades definidas a nível nacional e distrital. 

O PMDFCI de Mortágua (2021-2030) respeitará o PROF Centro Litoral em que se enquadra e todas 

as ações que este especifica para a sua região. Neste contexto, o PMDFCI de Mortágua constitui um 
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dos principais instrumentos com capacidade para garantir a implementação no território dos 

objetivos traçados por este programa. 

 

 3. MODELOS DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS 

O Mapa de Modelos de Combustível é uma importante ferramenta de apoio ao planeamento, 

prevenção e combate aos incêndios rurais. A sua elaboração assenta na comparação das diferentes 

ocupações do solo e por conseguinte entre as comunidades vegetais, para caracterizar 

sistematicamente a sua inflamabilidade, combustibilidade e carga de combustível, que são 

parâmetros com importante influência no comportamento do fogo. 

A inflamabilidade de um combustível é um parâmetro que quantifica a facilidade com que o mesmo 

entra em ignição. Está relacionada com o seu teor de humidade, com a presença de substâncias 

voláteis, nomeadamente, resinas e óleos essenciais. Esta característica depende diretamente da 

espécie vegetal considerada. É variável ao longo do ano e para as diferentes partes que constituem 

a planta. Outro parâmetro a considerar é o do poder calorífico, ou seja, a quantidade de calor 

libertada pela combustão de um determinado material. Tanto para a inflamabilidade como para o 

poder calorífico, interessa considerar os materiais finos tais como as folhas e os ramos. 

A combustibilidade traduz-se na facilidade de propagação da combustão e está relacionada com o 

arranjo espacial dos combustíveis, associado a uma dada formação vegetal. Esta é estabelecida 

através do tempo que uma formação vegetal demora a arder. 

A carga de combustível esta relacionada com a quantidade de material disponível para a combustão. 

Dos estratos vegetais - herbáceo, arbustivo e arbóreo - o primeiro e o segundo são os que contribuem 

diretamente para a carga de combustível. O estrato arbóreo contribui indiretamente com a folhada 

do solo. A carga de combustível e a sua distribuição espacial, traduzido no grau de continuidade 

vertical e horizontal, são as características do combustível que influenciam o comportamento do 

fogo. 

A caracterização e cartografia das estruturas de vegetação seguem a classificação criada pelo 

Northern Forest Fire Laboratory (NFFL), com a descrição de cada modelo de combustível florestal.  

A carta de modelos de combustível para o concelho de Mortágua reflete a metodologia NFFL. 

Relativamente à distribuição espacial dos modelos de combustíveis florestais no concelho de 

Mortágua (Mapa 1), verifica-se que o modelo 7 localiza-se em todas as freguesias do concelho, sendo 

a freguesia do Sobral a que apresenta a maior área relativa deste modelo. Quanto ao modelo 1, o 

segundo mais representativo, distribui-se em todas as freguesias do concelho de Mortágua. 
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Mapa 1: Modelos de Combustíveis Florestais no concelho de Mortágua 

 

 

4. CARTOGRAFIA DE RISCO DE INCÊNDIO RURAL 

A Cartografia de Risco de Incêndio Rural (CRIR) do Município de Mortágua foi desenvolvida com base 

na metodologia expressa no Guia Técnico para elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, publicado em abril de 2012, e no documento intitulado “Esclarecimentos à 

elaboração e envio de informação relativa à cartografia de risco de incêndio florestal”, elaborado 

pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e datado de março de 2014. 

A CRIR do Município de Mortágua obedece ainda ao definido no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, na sua atual redação, conferida pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. 

A elaboração da CRIR foi concretizada através do ArcGIS 10.7. Este exercício não pressupôs a 

agregação de pequenas áreas7 e apresenta uma resolução de cinco metros (tamanho do pixel de 5 x 

5 metros). 

 

                                                           

7 Normalmente tipificadas pelo ICNF como áreas inferiores a 5000 m² (“Esclarecimentos à elaboração e envio da informação relativa 

à cartografia de risco de incêndio florestal”, documento datado de março de 2014). 
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4.1. FONTES DE INFORMAÇÃO8 

As fontes de informação utilizadas para a elaboração da CRIR foram as seguintes: 

 Carta de uso e ocupação do solo: Carta de Uso e Ocupação do Solo elaborada pelo 

Município de Mortágua em 2019; 

 Base Cartográfica do Município de Mortágua: informação à escala 1:10 000 e referente 

a 2017, no qual as curvas de nível (equidistância de cinco metros) e os pontos cotados 

permitiram a elaboração do Modelo Digital do Terreno que, posteriormente, deu 

origem à carta de declives. 

 Áreas ardidas: à data da elaboração da presente cartografia, a entidade da tutela (ICNF) 

disponibilizava informação, em formato vetorial, para o período de 1990 a 2018. 

 AArdida2015_ETRS89PTTM06_20170209; 

 AArdida2014_ETRS89PTTM06_20170126; 

 AArdida2013_igeoe_20150519; 

 AArdida2012_etrs_20170503; 

 AArdida2011_igeoe_20150422; 

 AArdida2010_igeoe_20150422; 

 Areas-ardidas-2009-igeoe-v1 (25-01-2013); 

 AFN-DUDEF-COAA00-08; 

 AFN-DUDEF-COAA90-99. 

 

4.2. VARIÁVEIS 

4.2.1. INCÊNDIOS RURAIS 

É a única variável a integrar a carta de probabilidade. Corresponde à percentagem média anual de 

ocorrência de incêndios rurais. Nas áreas onde não se verificaram incêndios, consequentemente a 

probabilidade é nula, foi atribuída a ponderação de 1. 

                                                           

8 As Unidades Operativas de Gestão e Planeamento (UOPG), aquando da sua execução, já preveem a anulação do risco em 

conformidade com o artigo 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na atual redação conferida pela Lei n.º 76/2017 de 17 
de agosto. Assim, estes processos têm de ser levados à consideração do ICNF, entidade que dará parecer sobre a excecionalidade 
da área. Deste modo, estas unidades não entraram para exclusão do risco de incêndio rural. 
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4.2.2. OCUPAÇÃO DO SOLO (SUSCETIBILIDADE) 

É uma das variáveis mais importantes na definição da perigosidade, uma vez que a tipologia de 

ocupação, tendo em conta aspetos como formações vegetais existentes, a sua estrutura e 

organização no espaço, tem uma influência importante no comportamento de um incêndio.  

A carta de uso e ocupação do solo utilizada foi a Carta de Uso e Ocupação do Solo elaborada pelo 

Município de Mortágua e referente ao ano de 2019. Os valores de suscetibilidade, vulnerabilidade e 

valor económico utilizados na elaboração da CRIR do Município de Mortágua encontram-se 

elencados no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Valores de suscetibilidade, vulnerabilidade e valor económico considerados na elaboração da 

CRIR 

Designação Suscetibilidade Vulnerabilidade 
Valor Económico 

(€/Ha) 
Observ. 

Tecido urbano 0 0,75 5.872.200,00 €  

Redes viárias e ferroviárias e espaços 
associados 

0 0,25 5.872.200,00 €  

Aeroportos e aeródromos 0 0,75 5.872.200,00 €  

Agricultura com espaços naturais e 
semi-naturais 

4 0,25 2.600,00 € Nota 1 

Culturas temporárias de sequeiro e 
regadio 

3 0,50 350,00 € Nota 1 

Culturas temporárias e/ou pastagens 
associadas a culturas permanentes 

2 0,50 350,00 € Nota 1 

Olivais 3 0,75 2.200,00 € Nota 1 

Pomares 2 0,25 2.600,00 € Nota 1 

Sistemas culturais e parcelares 
complexos 

3 0,25 2.600,00 € Nota 1 

Vinhas 2 0,25 2.700,00 € Nota 1 

Florestas de espécies invasoras 4 0,30 0,00 €  

Florestas de eucalipto 4 0,75 136,00 €  

Florestas de outras folhosas 4 0,50 1.507,00 €  

Florestas de outras resinosas 4 1,00 84,00 €  

Florestas de outros carvalhos 4 0,60 87,00 €  
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Designação Suscetibilidade Vulnerabilidade 
Valor Económico 

(€/Ha) 
Observ. 

Florestas de pinheiro bravo 4 1,00 91,00 €  

Florestas de pinheiro manso 4 0,70 494,00 €  

Vegetação herbácea natural 4 0,40 52,00 €  

Matos 4 0,40 52,00 €  

Espaços descobertos ou com pouca 
vegetação 

4 0,40 52,00 €  

Planos de água 0 0,00 0,00 €  

 

Nota 1: 

O guia técnico não define valor económico para aplicação em espaços agrícolas, assim, a opção foi 

utilizar valores referidos em bibliografia reconhecida como válida. Para o caso foi utilizada como 

referência a “Metodologia da carta de risco de incêndio florestal para a região do Algarve”, trabalho 

realizado no âmbito de um projeto de investigação, que apresenta uma tabela com vulnerabilidade 

e valores atribuídos para todos os tipos de ocupação existentes no território de Portugal Continental. 

 

4.2.3. DECLIVES 

À semelhança da ocupação do solo é um dos fatores naturais que condiciona fortemente as 

características de um incêndio, uma vez que “quanto mais abrupto for o declive, maior será a 

velocidade de um fogo ascendente de encosta e o comprimento da sua chama” (Macedo & Sardinha, 

1993). 

A carta de declives (em graus) foi reclassificada nas seguintes classes: 

 Classe 0 a 5 – valor 2; 

 Classe 5 a 10 – valor 3; 

 Classe 10 a 15 – valor 4; 

 Classe 15 a 20 – valor 5; 

 Classe 20 e superiores – valor 6. 
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4.2.4. OCUPAÇÃO DO SOLO (VULNERABILIDADE) 

“O valor de mercado em euros (ou na divisa aplicável ao local) dos elementos em risco. Permite 

quantificar o investimento necessário para recuperar um elemento, em função da sua 

vulnerabilidade, após destruição ou perda de performance por exposição a um fenómeno danoso” 

(ICNF, 2012). 

O Mapa de Perigosidade de Incêndio Rural, resulta da combinação da probabilidade com a 

suscetibilidade, apresentando o potencial de um território para a ocorrência do fenómeno e o Mapa 

de Risco de Incêndio Rural, resulta da combinação das componentes do mapa de perigosidade com 

as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor), para indicar qual o potencial de perda 

face ao fenómeno (Figura 2). 

 

Figura 2: Componentes do modelo de risco 

 

Fonte: ICNF, 2012. 
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4.3. PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO RURAL 

No Mapa 2 encontra-se representada a perigosidade de incêndio rural para o concelho de Mortágua. 

Este mapa é particularmente importante para as ações de prevenção. 

 

Mapa 2: Mapa de perigosidade de incêndio rural 
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4.4. RISCO DE INCÊNDIO RURAL 

O Mapa 3 apresenta o risco de incêndio rural para o concelho de Mortágua, segundo as classes muito 

baixa, baixa, média, alta e muito alta. Este mapa é particularmente importante para as ações de 

prevenção quando lido em conjunto com o mapa de perigosidade, e para ações de supressão. 

 

Mapa 3: Mapa de risco de incêndio rural 
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5. PRIORIDADES DE DEFESA 

O mapa de prioridades de defesa (Mapa 4) tem como objetivo a identificação dos elementos que 

interessa proteger no concelho de Mortágua, no âmbito da DFCI, bem como a representação das 

manchas de risco de incêndio rural alto e muito alto. 

 

Mapa 4: Mapa de prioridades de defesa 

 

 



PMDFCI DO MUNICÍPIO MORTAGUA CADERNO II. PLANO DE AÇÃO 

 

 24 

 

6. OBJETIVOS E METAS DO PMDFCI 

6.1. TIPOLOGIA DO CONCELHO 

Os concelhos do território de Portugal Continental foram divididos em quatro tipos, com base no 

número de ocorrências e respetiva área ardida, em povoamentos e matos. Assim, temos as seguintes 

tipologias: 

 Poucas ocorrências e Pouca área ardida (T1) 

 Poucas ocorrências e Muita área ardida (T2) 

 Muitas ocorrências e Pouca área ardida (T3) 

 Muitas ocorrências e Muita área ardida (T4) 

Esta classificação tem por objetivo identificar os problemas das ocorrências e da extensão da área 

ardida, criando uma tipificação que permite avaliar as características, as capacidades e a atuação 

municipal na defesa da floresta contra incêndios.  

Neste contexto o concelho de Mortágua integra-se na tipologia T1, cuja avaliação resulta de um 

histórico com poucas ocorrências e pouca área ardida, para o período de 2008-2019.  

Contudo, o outono de 2017, ficou marcado pela destruição de centenas de hectares de floresta e 

com prejuízos avultados, que convém ter em consideração. Importa refletir que Mortágua se 

encontra tanto nos números como territorialmente, na faixa entre os concelhos do litoral com maior 

população onde o número de ocorrências é normalmente mais elevado com áreas ardidas sem 

grande significado, e os concelhos do interior onde o número de ocorrências são normalmente 

menores, mas com registos de área ardida muito elevados.  

Mortágua é um concelho tipicamente florestal, onde o investimento dos produtores e proprietários 

é uma realidade, com o intuito de retirar da floresta um retorno materializado em produtos lenhosos 

e energéticos. Os espaços e as atividades florestais contribuem com um significativo número de 

postos de trabalhos diretos e a economia local assenta fortemente na fileira florestal, de onde 

depende uma boa parte do desenvolvimento local. Facto pelo qual, a destruição ou a perda de valor 

dos espaços florestais é um fenómeno que a todos interessa contrariar. Destes espaços, depende a 

criação de recursos, de uma grande parte das famílias de Mortágua e consequentemente da riqueza 

do concelho.  

Com uma área florestal que representa 84% do território, onde os espaços estão ocupados com 

espécies florestais de produção altamente combustíveis, importa garantir uma efetiva proteção da 

floresta, que para além do valor ambiental e social, é a base da subsistência de um elevado número 

de pessoas. 
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6.2. OBJETIVOS E METAS DO PMDFCI 

Os objetivos e metas definidos para o concelho de Mortágua, para o período de vigência do PMDFCI 

(2021-2030), encontram-se identificados no quadro seguinte (Quadro 2) e constituem uma tentativa 

de acompanhar metas e objetivos nacionais definidos no PNDFCI. 

O cumprimento dos objetivos e metas propostos está relacionado com o grau de concretização das 

ações recomendadas nos cinco eixos estratégicos que são apresentados nos pontos seguintes. 
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Quadro 2: Objetivos e metas para o período de vigência do PMDFCI (2021-2030) 

 

OBJETIVOS 
META/ANO 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Diminuição do número 
de ocorrências de 

incêndios, através do 
efeito dissuasor da 

vigilância  

< 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 

Redução do número de 
incêndios acima de     

100 ha 
< 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% 

Redução da área ardida 
em povoamentos 

florestais 
< 10 ha/ano < 10 ha/ano < 10 ha/ano < 10 ha/ano < 10 ha/ano < 10 ha/ano < 10 ha/ano < 10 ha/ano < 10 ha/ano < 10 ha/ano 

Redução do número de 
reacendimentos 

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% 

Manter a primeira 
intervenção em menos 

de 15 minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 

< 15 
minutos 
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7. EIXOS ESTRATÉGICOS 

O PMDFCI deve conter as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das 

ações de prevenção, deve incluir a previsão e programação integrada das intervenções das diferentes 

entidades envolvidas, perante a eventual ocorrência de incêndios, como preconizado no n.º 1 do 

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual. 

Para o cumprimento do estabelecido no PNDFCI, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 65/2006, de 26 de maio, o PMDFCI deve centrar-se nos principais seguintes eixos estratégicos: 

1.º Eixo Estratégico - Aumento da resiliência do território aos incêndios rurais; 

2.º Eixo Estratégico - Redução da incidência dos incêndios; 

3.º Eixo Estratégico - Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

4.º Eixo Estratégico - Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

5.º Eixo Estratégico - Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz. 

Com base na informação apresentada no Caderno I e nas recomendações de ordenamento do 

território presentes no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, no Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral, bem como noutros documentos de ordenamento do 

território e política municipal de DFCI, serão estabelecidos, neste capítulo, os objetivos do PMDFCI, 

para os próximos 10 anos. 

 

7.1. 1.º EIXO ESTRATÉGICO – AUMENTO DA RESILIÊNCIA DO TERRITÓRIO AOS INCÊNDIOS 

RURAIS 

O 1.º eixo estratégico está diretamente relacionado com o conceito de prevenção, ou seja, a 

definição de ações diretamente relacionadas com a organização do espaço florestal através da 

aplicação de conceitos de gestão e planeamento florestal.  

Neste eixo, importa atuar e aplicar estrategicamente a gestão de combustível, permitindo o aumento 

do nível de segurança de pessoas e bens tornando os espaços florestais mais resilientes à ação do 

fogo. É importante delinear ações tendo em conta os princípios da DFCI, por forma a diminuir a 

intensidade e área percorrida por grandes incêndios facilitando as ações de intervenção e combate 

aos incêndios.  

Pretende-se dar resposta ao n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 

redação atual, definindo os espaços florestais onde vai ser obrigatório a gestão de combustíveis junto 

das diferentes infraestruturas e onde se operacionaliza ao nível municipal as faixas de gestão de 

combustível. No parâmetro Silvicultura no âmbito da DFCI, atendendo à titularidade exclusivamente 

privada da floresta no concelho de Mortágua, à elevada dinâmica e intensidade de exploração e 

intervenção silvícola, onde se incluem também ações de gestão de combustíveis, é impraticável 

efetuar o registo e levantamento das ações efetuadas por parte dos privados. Motivo pelo qual o 
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mapa da silvicultura do último ano, apenas representar as parcelas planeadas referentes às 

entidades incluídas no PMDFCI, ou seja, ações de silvicultura incluídas em redes de faixas de gestão 

de combustíveis. 

Assim, os principais componentes da rede DFCI são: 

 RVF - Rede Viária Florestal; 

 RPA - Rede de Pontos de Água; 

 RFGC - Rede de Faixas de Gestão de Combustível. 

 

Quadro 3: Orientações constantes no PNDFCI 

ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO PNDFCI 

Objetivo estratégico Promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas 

Objetivos operacionais 
Proteger as zonas de interface urbano/florestal 

Implementar programa de redução de combustíveis 

Ações 

Criar e manter redes de faixas de gestão de combustível, intervir prioritariamente 
nas zonas com maior vulnerabilidade aos incêndios 

Criar e manter redes de infraestruturas (RVF e RPA) 

Promover de ações de silvicultura no âmbito da DFCI 

Divulgar técnicas de silvicultura com maior capacidade de resiliência aos incêndios 
florestais 

 

7.2. LEVANTAMENTO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

7.2.1. REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL (FGC) 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação atual, a rede de 

defesa da floresta contra incêndios consiste numa malha de faixas de gestão de combustível (FGC) 

que asseguram três funções: 

1. Diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma 

intervenção direta de combate na frente de fogo ou nos seus flancos; 

2. Redução dos efeitos da passagem de grandes incêndios protegendo, de forma passiva, 

vias de comunicação, infraestruturas, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor 

especial; 

3. Isolamentos de focos potenciais de ignição de incêndios, como sejam as faixas paralelas 

às linhas elétricas ou à rede viária, as faixas envolventes aos parques de recreio, entre 

outros. 
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A rede regional de FGC pode ser estratificada em três níveis, consoante a(s) sua(s) funcionalidade(s) 

e responsabilidade de manutenção: 

Rede primária, de nível sub-regional, delimitando compartimentos com determinada 

dimensão, desenhada primordialmente para cumprir a função 1, mas desempenhando 

igualmente as restantes; 

Rede secundária, de nível municipal, estabelecida para as funções 2 e 3; 

Rede terciária, de nível local e apoiada nas redes viária, elétrica e divisional das explorações 

agroflorestais, desempenhando essencialmente a função 3. 

O planeamento da rede de FGC visa a criação de áreas tampão, como por exemplo as áreas 

associadas às linhas de cumeada e à rede viária, com o objetivo de prevenir a propagação do fogo 

e/ou evitar grandes incêndios. 

O planeamento da rede de defesa passa pela criação de FGC, que segundo a CNR são "uma parcela 

de território mais ou menos linear onde se garante a remoção total ou parcial de biomassa florestal, 

através da afetação a usos não florestais (agricultura, infraestruturas, etc.) e do recurso a 

determinadas atividades (silvopastorícia, entre outros) ou a técnicas silvícolas (desbastes, limpezas, 

fogo controlado, etc.), com o objetivo principal de reduzir o perigo de incêndio”. 

Estas faixas subdividem-se em dois tipos: faixas de redução de combustível (FRC), em que se procede 

à remoção (normalmente parcial) do combustível de superfície (herbáceo, subarbustivo e arbustivo), 

à supressão da parte inferior das copas e à abertura dos povoamentos, e faixas de interrupção de 

combustível (FIC), onde se procede à remoção total da vegetação. 

A definição dos diferentes níveis de FGC está estabelecida no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, na sua redação atual, nomeadamente nos artigos 13.º, 15.º e 18.º (Quadro 4). 
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Quadro 4: Especificações das Faixas de Gestão de Combustível 

CÓDIGO FAIXAS DESCRIÇÃO LARGURA  

1 
Faixas de proteção aos edifícios 

integrados em espaços rurais 
(FIC/FRC) 

Faixa envolvente a habitações, estaleiros, 
armazéns, oficinas e outras edificações. 

- Floresta, matos ou pastagens naturais 

- Ocupações agrícolas ou outras que não as anteriores 

 

> 50 m 

> 10 m 

2 
Faixa de proteção a aglomerados 

populacionais (FIC/FRC) 

Faixa definida sempre que os aglomerados 
estejam inseridos ou confinantes com espaços 

florestais 
> 100 m 

3 
Faixa de proteção a Parques e 
Polígonos Industriais e Aterros 

Sanitários (FIC/FGC) 

Espaços industriais/Equipamentos florestais de 
recreio/Parques de campismo/Aterros 

sanitários 
> 100 m 

4 
Faixa associada à Rede Viária Florestal 

(FIC/FRC) 
Faixa lateral a partir da berma da via > 10 m 

5 
Faixa associada à Rede Ferroviária 

(FIC/FRC) 
Faixa lateral a partir dos carris externos  > 10 m 

6 
Faixa associada à Rede de Transporte 

de Gás Natural (FIC/FRC) 
Faixa lateral a partir do eixo da conduta > 5 m 

7 
Faixa associada à Rede Elétrica de 

Muito Alta Tensão (FIC/FRC) 

Faixa corresponde à projeção vertical dos cabos 
condutores exteriores acrescidos de uma faixa de 

largura não inferior a 10 m, para cada um dos lados 
> 10 m 

8 
Faixa associada às Redes primárias de 
faixas de gestão de combustível (FIC) 

Redes primárias de faixas de gestão de 
combustível 

> 125 m 

9 
Faixa associada à Redes terciárias 

faixas de gestão de combustível (FGC) 
Redes terciárias de faixas de gestão de 

combustível 
- 

10 
Faixa associada à Rede Elétrica de 

Média Tensão (FIC/FRC) 

Faixa corresponde à projeção vertical dos cabos 
condutores exteriores acrescidos de uma faixa de 
largura não inferior a 7 m, para cada um dos lados 

> 7 m 

12 
Faixa associada à Rede de Pontos de 

Água (FIC/FRC) 
Faixa lateral a partir do limite externo  > 30 m 

13 
Faixa associada à Rede Elétrica de Alta 

Tensão (FIC/FRC) 

Faixa corresponde à projeção vertical dos cabos 
condutores exteriores acrescidos de uma faixa de 

largura não inferior a 10 m, para cada um dos lados 
> 10 m 

14 
Ações não inseridas na Rede de Faixas 

e Mosaico de Parcelas de Gestão de 
Combustíveis 

Silvicultura no âmbito da DFCI - 

Fonte: Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual. 

 

A área total de FGC por tipologia de faixa do Município de Mortágua encontra-se identificada no 

Quadro 5. No caso da interseção de FGC, a responsabilidade de gestão foi gerida através da aplicação 

de uma matriz de prioridades. 
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Esta confere prioridade às faixas pela seguinte ordem decrescente:  

1. Faixa correspondente à projeção vertical dos cabos exteriores das linhas de transporte 

de energia elétrica em muito alta tensão;  

2. Faixa correspondente à projeção vertical dos cabos exteriores das linhas de transporte 

de energia elétrica em alta tensão;  

3. Faixa correspondente à projeção vertical dos cabos exteriores das linhas de transporte 

de energia elétrica em média tensão;  

4. Faixa lateral à rede viária florestal;  

5. Faixa lateral à rede ferroviária;  

6. Faixa de proteção imediata aos pontos de água; 

7. Faixa envolvente a espaços industriais e parques de recreio;  

8. Faixa envolvente aos aglomerados populacionais.  

Nas áreas de sobreposição, a responsabilidade da gestão de combustíveis, recairá sobre as entidades 

de acordo com as ações previstas para o período de vigência do plano, conforme se representa na 

tabela de quantidades e nos mapas da rede de FGC anuais, que não invalida que se verifiquem 

repetições de intervenção no mesmo ano, quando o planeamento é coincidente. 

Embora o Município de Mortágua tenha definido a faixa exterior de proteção aos aglomerados 

populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais, de acordo com o ponto 2 do artigo 

15.º da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, na sua redação atual, “Os proprietários, arrendatários, 

usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos 

em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível (…)”. 

Quadro 5: Área total de FGC 

DESIGNAÇÃO CÓDIGO 
ÁREA (HA) TOTAL 

(2021-2030) 

Aglomerados populacionais 2 2481,90 

Espaços industriais/Equipamentos florestais de recreio 3 73,28 

Rede viária florestal 4 302,83 

Rede ferroviária 5 22,38 

Rede de transporte de gás 6 17,39 

Linhas de distribuição de energia elétrica em muito alta tensão 7 87,48 

Rede Primária 8 167,66 

Linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão 10 127,07 

Redes de pontos de água 12 4,90 

Linhas de distribuição de energia elétrica em alta tensão 13 30,4 

Silvicultura no âmbito da DFCI 14 105,71 
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As faixas referentes à RFGC definidas para o concelho de Mortágua estão devidamente 

representadas no mapa que a seguir se apresenta. 

 

Mapa 5: Faixas de gestão de combustível para o concelho de Mortágua 

 

7.2.2. REDE VIÁRIA FLORESTAL (RVF) 

A rede viária florestal é constituída pela rede fundamental de 1.ª e 2.ª ordem toda esta pavimentada 

e pelos caminhos florestais secundários e caminhos florestais principais agora incluídos na rede 

complementar de 3.ª ordem. A RVF complementar tem como principal função, possibilitar a 

circulação na floresta, servindo simultaneamente para criar descontinuidade e compartimentação 

das manchas florestais.  

Toda a RVF está sujeita a um programa de manutenção, de forma a evitar a sua degradação e 

problemas de erosão.  

A manutenção além de assegurar a circulação cómoda e em segurança de veículos, permite a entrada 

e deslocação rápida em caso de incêndio, evitando grandes reparações trabalhosas e dispendiosas.  

O programa de manutenção da rede viária florestal prevê a observação e acompanhamento regular, 

de forma a se proceder a atuação imediata quando necessário.  

A água das chuvas, mal orientada, pode-se considerar o elemento causador de maior degradação da 

rede viária florestal, facto pelo qual, o sistema de drenagem é alvo de inspeções periódicas, de forma 

a ser mantido desobstruído para que a água possa circular livremente pelos locais adequados.  



PMDFCI DO MUNICÍPIO MORTAGUA CADERNO II. PLANO DE AÇÃO 

 

 33 

 

Os locais de cruzamento de linhas de água devem ser alvo de cuidados especiais e de vigilância 

periódica.  

As inspeções à RVF devem ser intensificadas no Inverno, por forma a identificar e solucionar os 

problemas localizados. 

Os materiais lenhosos caídos nos caminhos, arrastados pelos ventos, água, ou provenientes da 

exploração florestal devem ser retirados com a maior brevidade possível.  

Para a manutenção dos caminhos, proceder-se-á à regularização do piso mantendo as pistas de 

rodagem com uma inclinação exterior de aproximadamente 3%, promovendo a retirada das águas 

pluviais da plataforma e o direcionamento para as valetas e aquedutos laterais.  

A abertura de valetas é fundamental, pelo facto das causas mais frequentes da danificação da RVF, 

estarem diretamente ligadas a deficiências dos sistemas de drenagem.  

A construção e posicionamento de passagens hidráulicas nas linhas de água, permanentes ou 

temporárias, devem ter em consideração os caudais e o provável arrastamento de detritos.  

Além das passagens hidráulicas, devem ser construídas sangras de drenagem nas zonas de menores 

caudais, para evitar a formação de poças ou zonas sujeitas a encharcamento.  

A manutenção da rede viária florestal de Mortágua é efetuada durante todo o ano, seis dias por 

semana, pela Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia, existindo um protocolo específico para 

este objetivo.  

A beneficiação da rede viária florestal trata-se de um processo distinto das operações de 

manutenção. Neste campo, as ações efetuadas nos caminhos florestais envolvem ações mais 

profundas e complexas com grandes volumes de trabalho, como seja, a construção de aquedutos, 

colocação de manilhas, o alargamento da plataforma de rodagem com movimentações de terras, 

ações de escavação e nivelamento, etc.  

A beneficiação da rede viária florestal traduz-se normalmente, na evolução da rede secundária 

florestal para a rede de caminhos florestais principais, sendo estas alterações, projetadas e agilizadas 

de forma a adequar localmente a rede viária florestal às necessidades e ou ações de gestão e defesa 

da floresta, pessoas e bens. 

Desta forma deve a Rede Viária Florestal cumprir: 

 A circulação de patrulhas móveis encarregadas da vigilância e do ataque inicial a pequenos 

incêndios;  

 O acesso rápido dos veículos de combate a todos os focos de incêndio;  

 A constituição de uma linha de luta, sobre a qual os veículos de combate poderão tomar 

posição, para combater um incêndio de maiores dimensões e o acesso a pontos de água. 

A rede viária florestal do concelho de Mortágua encontra-se representada no Mapa 6. 
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Mapa 6: Rede viária florestal 

 

 

7.2.3. REDE DE PONTOS DE ÁGUA (RPA) 

A existência de pontos de água com boas condições de acesso, para meios aéreos e terrestres, é um 

fator de crucial importância para o sucesso das operações de combate aos incêndios. É neste campo 

que a Câmara Municipal de Mortágua bem como as Juntas de Freguesia investem. Numa primeira 

fase procedendo-se à inventariação de locais suscetíveis à construção de pontos de água com 

condições para garantir reservas justificáveis, que atualmente servem não só para combate aos 

fogos, sua primeira e principal função, mas também para fins agrícolas, lúdicos, etc.  

O sucesso de uma rede de pontos de água bem distribuída, depende posteriormente de uma 

manutenção eficaz, que os mantenha em perfeitas condições de conservação e acesso.  

O problema do acesso aos pontos de água coloca-se sobretudo aos meios aéreos. É frequentes os 

pontos de água encontrarem-se no interior da mancha florestal, normalmente em linhas de água 

com alguma profundidade, onde as árvores apresentam bons crescimentos, desenvolvendo uma 

cortina verde em redor destes locais, que dificultam ou impossibilitam o abastecimento dos meios 

aéreos.  

A Barragem da Aguieira é um ponto de água estratégico, que limita uma parte significativa do 

concelho, permitindo com as suas duas pistas de scooping, o abastecimento dos meios aéreos 

pesados, médios e ligeiros, além da importante rede pontos de acesso aos meios terrestres.  
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Relativamente à dispersão dos pontos de água, construídos com o principal objetivo de 

armazenamento de água para defesa da floresta contra incêndios, verifica-se uma disposição de 

maior concentração nas freguesias a Norte e Oeste do território, facto justificado pela localização do 

concelho relativamente à albufeira da Aguieira. A albufeira da Aguieira contorna praticamente todo 

o limite Este e Sudoeste do concelho de Mortágua, razão pela qual, foi adotada a estratégia de 

construção de um caminho florestal principal, de largura média de seis metros em toda a sua 

envolvente com o concelho, possibilitando assim, também o abastecimento dos meios terrestres 

quase na totalidade da sua extensão. 

A RPA do concelho de Mortágua está representada no Mapa 7. Atualmente, encontram-se 

identificados 101 pontos de água (3 dos quais nos concelhos limítrofes), dos quais 79 de acesso a 

meios terrestres e 25 de acesso misto (permitindo o acesso a meios aéreos).  

A RPA é maioritariamente pública (73 pontos de água), estando prevista a construção de três novos 

pontos de água mistos, que irão reforçar a RPA do concelho de Mortágua durante a vigência do 

PMDFCI. 

Todos os pontos de água identificados estão operacionais. No entanto, é realizada uma verificação 

anual da sua operacionalidade, antes do período crítico. 

 

Mapa 7: Rede de Pontos de Água do concelho de Mortágua 
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7.2.4. SILVICULTURA NO ÂMBITO DA DFCI 

A silvicultura preventiva no âmbito da DFCI está definida como o conjunto de medidas aplicadas aos 

povoamentos florestais, matos e outras formações espontâneas, ao nível da composição específica 

e do seu arranjo estrutural, com o objetivo de diminuir o perigo de incêndio e de garantir a máxima 

resistência da vegetação à passagem do fogo. 

A localização das parcelas sujeitas a silvicultura no âmbito da DFCI executadas, no ano de 2020, 

encontra-se representada no Mapa 8. 

 

Mapa 8: Parcelas de gestão de combustível executadas em 2020 no concelho de Mortágua 
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7.3. PLANEAMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AO 1.º EIXO ESTRATÉGICO 

O uso e ocupação do solo é uma das matrizes fundamentais ao nível do ordenamento e planeamento 

florestal sendo uma das bases fulcrais na gestão florestal, pelo que é muito importante a existência 

de uma cartografia de ocupação do solo atualizada de forma rigorosa e consistente, que permita 

uma rápida perceção da realidade representada através da sua base de dados (Mota, A. et al., 2012). 

Relativamente aos espaços florestais definidos no âmbito do PMDFCI (2021-2030), estes são os 

definidos na COS’2015 (atualizado pelo Município em 2019), melhor informação de base oficial 

disponível à data de elaboração do plano. Contudo, atendendo às questões relacionadas com a 

dinâmica territorial, para além dos espaços florestais identificados na referida cartografia, devem ser 

consideradas todas as áreas, que estando fora das áreas edificadas consolidadas, possam ter (no 

momento da análise) uma ocupação florestal (de facto) com uma área cuja continuidade seja igual 

ou superior a 5000 m². Assim, desde já se ressalva que em todas estas áreas, para além das que estão 

cartograficamente identificadas como espaços florestais, deve ser observado o disposto no artigo 

15.º e no anexo (critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão 

de combustíveis), da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. 

Deste modo, a rede de faixas de gestão de combustível enquadra-se numa perspetiva de 

cumprimento dos requisitos da definição de faixas e de orientação temporal devendo 

prioritariamente e cumulativamente dar-se cumprimento ao disposto na legislação 

supramencionada. 

Portanto, cabe a cada entidade responsável pela execução da FGC avaliar a necessidade, em concreto 

e no terreno, para execução destas faixas. Nada obsta que num determinado espaço florestal se 

possa verificar uma situação (de facto) que justifique, devido à inexistência de carga combustível 

(e.g.: áreas de solo esquelético onde a vegetação não cresce mais de 20 centímetros, ou uma área 

recentemente percorrida por incêndio) em que se verifica a inutilidade da realização de qualquer 

operação. 

 

7.3.1. REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, REDE VIÁRIA FLORESTAL E REDE DE 

PONTOS DE ÁGUA 

Nos mapas que se seguem encontra-se representado o plano de ação referente à 

execução/manutenção da RFGC e beneficiação da RVF e RPA, para o período entre 2021 e 2030. 
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Mapa 9: Plano de ação 2021 - Rede de FGC, RVF e RPA para o concelho de Mortágua 

 

Mapa 10: Plano de Ação 2022 - Rede de FGC, RVF e RPA para o concelho de Mortágua 
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Mapa 11: Plano de Ação 2023 - Rede de FGC, RVF e RPA para o concelho de Mortágua 

 

Mapa 12: Plano de Ação 2024 - Rede de FGC, RVF e RPA para o concelho de Mortágua 
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Mapa 13: Plano de ação 2025 - Rede de FGC, RVF e RPA para o concelho de Mortágua 

 

Mapa 14: Plano de ação 2026 - Rede de FGC, RVF e RPA para o concelho de Mortágua 

 



PMDFCI DO MUNICÍPIO MORTAGUA CADERNO II. PLANO DE AÇÃO 

 

 41 

 

Mapa 15: Plano de ação 2027 - Rede de FGC, RVF e RPA para o concelho de Mortágua 

 

Mapa 16: Plano de ação 2028 - Rede de FGC, RVF e RPA para o Concelho de Mortágua 
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Mapa 17: Plano de ação 2029 - Rede de FGC, RVF e RPA para o Concelho de Mortágua 

 

Mapa 18: Plano de ação 2030 - Rede de FGC, RVF e RPA para o Concelho de Mortágua 

 

No Quadro 6 apresentam-se, para as várias tipologias das FGC, a área em hectares, das várias faixas 

de gestão de combustível, com e sem necessidade de intervenção, por ano (2021-2030).
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Quadro 6: Rede de faixas de gestão de combustível com e sem necessidade de intervenção (2021-2030) 

 

C
Ó

D
IG

O
 

DESCRIÇÃO 

FGC /ANO/HA 

2021 

TO
TA

L 2022 

TO
TA

L 2023 

TO
TA

L 2024 

TO
TA

L 2025 

TO
TA

L 2026 

TO
TA

L 2027 

TO
TA

L 2028 

TO
TA

L 2029 

TO
TA

L 2030 

TO
TA

L 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

2 
Aglomerados 
populacionais 

1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 1669,3 812,6 2481,9 

3 Espaços industriais  66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 66,7 6,6 73,3 

4 Rede viária florestal 230,1 76,9 307,1 3,4 303,7 307,1 305,6 1,5 307,1 248,1 59,0 307,1 305,6 1,5 307,1 248,1 59,0 307,1 305,6 1,5 307,1 248,1 59,0 307,1 305,6 1,5 307,1 248,1 59,0 307,1 

5 Rede ferroviária 0,0 22,4 22,4 0,0 22,4 22,4 22,4 0,0 22,4 0,0 22,4 22,4 0,0 22,4 22,4 22,4 0,0 22,4 0,0 22,4 22,4 0,0 22,4 22,4 22,4 0,0 22,4 22,4 0,0 22,4 

6 
Rede de transporte de 

gás 
14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 14,4 3,0 17,4 

7 
Linhas de distribuição 
de energia elétrica em 

muito alta tensão 

0,0 87,5 87,5 27,8 59,7 87,5 59,5 28 87,5 0,0 87,5 87,5 27,8 59,7 87,5 59,5 28 87,5 0,0 87,5 87,5 27,8 59,7 87,5 59,5 28 87,5 0,0 87,5 87,5 

8 
Redes primárias de 
faixas de gestão de 

combustível 

0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 0,0 167,7 166,7 

10 
Linhas de distribuição 
de energia elétrica em 

média tensão 

42,2 185,9 228,0 84,9 143,1 228,0 0,0 228,0 228,0 42,2 185,9 228,0 84,9 143,1 228,0 0,0 228,0 228,0 42,2 185,9 228,0 84,9 143,1 228,0 0,0 228,0 228,0 42,2 185,9 228,0 

12 
Rede de pontos de 

água 
4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9 

13 
Linhas de distribuição 
de energia elétrica em 

alta tensão 

16,2 33,0 49,3 14,2 35,1 49,3 0,0 49,3 49,3 16,2 33,0 49,3 14,2 35,1 49,3 0,0 49,3 49,3 16,2 33,0 49,3 14,2 35,1 49,3 0,0 49,3 49,3 16,2 33,0 49,3 

14 
Silvicultura no âmbito 

da DFCI 
0,0 105,7 105,7 105,7 0,0 105,7 0,0 105,7 105,7 105,5 0,0 105,7 0,0 105,7 105,7 105,5 0,0 105,7 0,0 105,7 105,7 0,0 105,7 105,7 0,0 105,7 105,7 0,0 105,7 105,7 

TOTAL 2043,8 1501,3 3544,1 1991,3 1553,8 3544,1 2142,8 1402,3 3544,1 2167,3 1377,6 3544,1 2187,8 1357,3 3544,1 2190,8 1354,1 3544,1 2119,3 1425,8 3544,1 2130,3 1414,8 3544,1 2142,8 1402,3 3544,1 2084,2 1460,9 3544,1 
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7.3.2. REGRAS PARA FGC DE PROTEÇÃO A EDIFICAÇÕES EXISTENTES, FORA DAS ÁREAS 

EDIFICADAS CONSOLIDADAS 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, os proprietários, arrendatários 

usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios 

inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível de acordo com as 

normas constantes no anexo do supracitado diploma, numa faixa com as seguintes dimensões: 

a) Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que 

esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais; 

b) Largura definida no Quadro 7, que varia consoante a classe de perigosidade de incêndio rural 

onde se insere, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, quando a faixa abranja 

exclusivamente terrenos ocupados com outras ocupações. 

Quadro 7: Dimensões definidas para áreas com outras ocupações que não a florestal 

CLASSE DE PERIGOSIDADE OUTROS ESPAÇOS RURAIS (NÃO FLORESTAL) 

Muito baixa ≥ 10 metros 

Baixa ≥ 15 metros 

Média ≥ 20 metros 

Alta ≥ 50 metros 

Muito alta ≥ 50 metros 

 

7.3.3. REGRAS PARA FGC ASSOCIADAS A NOVOS EDIFÍCIOS E AMPLIAÇÕES DE EXISTENTES, FORA 

DAS ÁREAS EDIFICADAS CONSOLIDADAS 

De acordo com o Decreto n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo  

Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro:  

1. A classificação e qualificação do solo definidas no âmbito dos instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares devem considerar a cartografia de perigosidade de incêndio rural 

definida em PMDFCI a integrar, obrigatoriamente, na planta de condicionantes dos planos municipais 

e intermunicipais de ordenamento do território. 

2. Fora das áreas edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e 

muito alta perigosidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

3. No âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território, podem ser 

previstas novas áreas para as finalidades identificadas nos n.os 10 e 13 do artigo 15.º do Decreto-Lei 

supramencionado, bem como a ampliação de áreas já existentes com esses fins. 

4. A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas é permitida fora das 

áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio 
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rural definida em PMDFCI como de média, baixa e muito baixa perigosidade, desde que se cumpram, 

cumulativamente, os seguintes condicionalismos: 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma 

faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos ocupados com 

floresta, matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no Quadro 8, quando 

inseridas, ou confinantes com outras ocupações, desde que esteja assegurada uma faixa de 

50 metros sem ocupação florestal; 

Quadro 8: Dimensões definidas para áreas com outras ocupações que não a florestal 

CLASSE DE PERIGOSIDADE OUTROS ESPAÇOS RURAIS (NÃO FLORESTAL) 

Muito baixa ≥ 10 metros 

Baixa ≥ 15 metros 

Média ≥ 20 metros 

 

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 

edifício e nos respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF. 

5. Para efeitos do disposto no número anterior, quando a faixa de proteção integre rede secundária 

ou primária estabelecida, infraestruturas viárias ou planos de água, a área destas pode ser 

contabilizada na distância mínima exigida para aquela faixa de proteção. 

6. Quando esteja em causa a construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de 

edifícios existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, 

à atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e exclusivamente 

dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da respetiva exploração, 

pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da análise de risco apresentada, 

ser reduzida até 10 m a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista na alínea 

a) do n.º 4, por deliberação da câmara municipal, caso sejam verificadas as seguintes condições: 

a) Medidas excecionais de proteção relativas à defesa e resistência do edifício à passagem 

do fogo; 

b) Medidas excecionais de contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício 

e respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF. 

7. Para o efeito do disposto nas alíneas do número anterior, os membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da proteção civil e das florestas aprovam uma portaria que enquadra as regras a que 

obedecem a análise de risco e as medidas excecionais, cabendo à Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta fazer o enquadramento das regras a que obedecem a análise de risco e as medidas 

excecionais, enquanto a portaria não for publicada. 
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8. Aos proprietários de terrenos confinantes com os indicados no número 6 não é aplicável o disposto 

no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado. 

9. Os condicionalismos previstos nos n.os 4 a 8 não se aplicam às edificações que se localizem dentro 

das áreas previstas nos n.os 10 e 13 do artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado. 

10. As edificações existentes abrangidas pelo Regime de Regularização de Atividades Económicas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual, podem ser 

dispensadas das condições previstas nos n.os 4 a 8, por deliberação da câmara municipal, desde que 

o seu cumprimento se tenha tornado inviável e sejam propostas medidas adequadas de minimização 

do perigo de incêndio, objeto de parecer favorável da CMDF. 

11. Excetua-se do disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados a utilizações 

exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos 

energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal por deliberação da câmara 

municipal, desde que verificadas as seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a 

faixa de gestão de 100 metros; 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações 

e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à passagem do 

fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, 

ainda que associados à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF. 

12. Os regulamentos municipais devem definir as regras decorrentes das medidas de defesa 

estabelecidas nos PMDFCI para as áreas edificadas consolidadas. 

 

7.3.4. REDE VIÁRIA FLORESTAL 

A rede viária florestal pode ser definida como o conjunto de estradas e caminhos que possibilitam a 

circulação no espaço rural. Deste modo, “uma boa densidade de caminhos florestais apenas é eficaz 

se as acessibilidades se encontrarem em bom estado de conservação que permita a circulação de 

veículos, quer para as atividades de exploração e gestão florestal, quer para a circulação de veículo 

para o combate a incêndios florestais” (Florestar, 2007). 

A manutenção da rede viária constitui, desta forma, uma peça imprescindível no combate a 

incêndios. As operações de manutenção deverão passar pela regularização/manutenção do piso e 

do sistema de drenagem, através da limpeza de sedimentos, contribuindo para conservação do 

estado do piso devido à diminuição dos problemas de erosão. 
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No Quadro 9 é apresentada a extensão da RVF com e sem necessidade de intervenção. As ações de 

beneficiação propostas, poderão não traduzir fielmente os locais onde estas deverão incidir, pois não 

se trata aqui de um projeto de execução. Anualmente deverá ser realizado um levantamento do 

estado de conservação dos caminhos e proceder à definição dos troços com necessidade de 

intervenção. 

Os critérios de seleção das vias a beneficiar teve por base a localização das áreas com maior 

recorrência de incêndios, a presença de aglomerados populacionais servidos, principalmente, por 

vias inseridas em contexto florestal e vias localizadas em áreas de topo, talvegue e/ou meia encosta 

com traçado mais aplanado possível, de modo a facilitar a circulação das viaturas de combate. 
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Quadro 9: Rede viária florestal com e sem necessidade de intervenção (2021-2030) 

 

RVF (KM) 

ORDEM DESCRIÇÃO 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

COM 
INTERV. 

SEM 
INTERV. 

1 RVF de 1.ª Ordem 0 71,15 0 71,15 0 71,15 0 71,15 0 71,15 0 71,15 0 71,15 0 71,15 0 71,15 0 71,15 

2 RVF de 2.ª Ordem 0 324,6 0 324,6 0 324,6 0 324,6 0 324,6 0 324,6 0 324,6 0 324,6 0 324,6 0 324,6 

3 RVF de 3.ª Ordem 497,14 1072,66 507,37 1062,63 497,14 1072,66 507,88 1062,62 497,14 1072,66 507,37 1062,63 497,14 1072,66 507,37 1062,63 497,14 1072,66 507,37 1062,63 

Total 497,14 1468,41 507,37 1458,38 497,14 1468,41 507,88 1458,37 497,14 1468,41 507,37 1458,38 497,14 1468,41 507,37 1458,38 497,14 1468,41 507,37 1458,38 
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7.3.5. REDE DE PONTOS DE ÁGUA 

No Quadro 10 estão identificados os pontos de água que serão beneficiados durante o período de 

vigência do PMDFCI de Mortágua. 

Quadro 10: Rede de pontos de água a construir/manter/beneficiar 

ID 
IDENTIFICAÇÃO 

(COD. INE) 
TIPO CLASSE 

VOLUME 
MÁXIMO (M3) 

TIPO 
MANUTENÇÃO/INTERVENÇÃO 

1 180808 111 T  72 Anual 

2 180808 111 T  27 Anual 

5 180804 111 T  660 Anual 

6 180808 111 T  450 Anual 

7 180804 111 T  1200 Anual 

12 180811 111 M  900 Anual 

13 180811 111 T  400 Anual 

14 180807 111 T  240 Anual 

15 180802 111 T  140 Anual 

17 180808 111 T  168 Anual 

18 180808 111 T  720 Anual 

19 180811 111 T  1125 Anual 

20 180804 111 T  70 Anual 

21 180804 111 T  150 Anual 

22 180804 111 T  1125 Anual 

25 180804 111 M  2400 Anual 

28 180811 111 T  225 Anual 

30 180807 111 T  90 Anual 

32 180807 111 T  52,5 Anual 

34 180807 111 T  80 Anual 

36 180809 111 T  4500 Anual 

39 180804 111 T  900 Anual 

41 180807 111 T  100 Anual 

42 180807 111 T  24 Anual 

43 180811 111 T  75 Anual 

44 180804 111 T  600 Anual 

49 180804 111 T  375 Anual 

53 180808 111 T  50 Anual 

55 180807 111 T  1350 Anual 

56 180808 111 T  144 Anual 

57 180808 111 M  144 Anual 

58 180807 111 T  176 Anual 
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ID 
IDENTIFICAÇÃO 

(COD. INE) 
TIPO CLASSE 

VOLUME 
MÁXIMO (M3) 

TIPO 
MANUTENÇÃO/INTERVENÇÃO 

59 180804 111 T  675 Anual 

61 180808 111 T  150 Anual 

62 180804 111 T  1000 Anual 

66 180807 111 M  1500 Anual 

69 180804 111 T  1125 Anual 

70 180804 111 T  96 Anual 

72 180804 111 T  45 Anual 

73 180804 111 T  324 Anual 

74 180804 111 T  160 Anual 

76 180807 111 T  108 Anual 

77 180807 111 T  25 Anual 

79 180807 111 T  240 Anual 

81 180808 111 T  30 Anual 

82 180807 111 T  240 Anual 

85 180807 111 T  75 Anual 

86 180807 111 T  75 Anual 

88 180807 111 T  187,5 Anual 

92 180807 111 T  150 Anual 

93 180805 111 T  100 Anual 

94 180809 111 T  56,5 Anual 

95 180804 111 T  630 Anual 

96 180804 111 M  750 Anual 

98 180804 111 T  900 Anual 

99 180808 111 T  105 Anual 

100 180804 111 M 600 Anual 

103 180807 214 T 750 Anual 

104 180808 111 M 1500 Anual 

105 180805 111 M 110 Anual 

106 180809 111 M 300 Anual 

107 180804 214 T 600 Anual 

 

A manutenção contemplada neste quadro é referente à gestão anual da vegetação envolvente, cujo 

desenvolvimento nas zonas húmidas próximas dos pontos de água é muito elevado. Contempla 

também a limpeza da vegetação aquática que se reproduz no interior dos lagos, inviabilizando por 

vezes a captações de água com recurso a motobombas. Refira-se que é necessário manter atualizada 

esta base de dados e assegurar a operacionalidade da RPA. 
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7.3.6. METAS E INDICADORES 

No quadro que se segue identificam-se as metas e os indicadores anuais, para o período de vigência 

do PMDFCI (2021-2030) para a RFGC, RVF e RPA. 
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Quadro 11: Metas e indicadores do 1.º Eixo Estratégico 

META AÇÃO Indicador Unidade 
INDICADORES MENSURÁVEIS (ANO) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Implementação 
da RFGC 

2 - Aglomerados populacionais 2481,91 ha 1669,29 1669,29 1669,29 1669,29 1669,29 1669,29 1669,29 1669,29 1669,29 1669,29 

3 - Espaços industriais 73,28 ha 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 66,72 

4 - Rede viária florestal 307,06 ha 230,12 3,38 305,57 248,06 305,57 248,06 305,57 248,06 305,57 248,06 

5 - Rede ferroviária 22,38 ha 0,00 0,00 22,38 0,00 0,00 22,38 0,00 0,00 22,38 0,00 

6 - Rede de transporte de gás 17,39 ha 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 

7 - Linhas de distribuição de energia elétrica 
em muito alta tensão 

87,48 ha 0,00 27,80 59,53 0,00 27,80 59,53 0,00 27,80 59,53 0,00 

8 - Redes primárias de faixas de gestão de 
combustível 

167,66 ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Linhas de distribuição de energia 
elétrica em média tensão 

127,07 ha 42,15 84,92 0,00 42,15 84,92 0,00 42,15 84,92 0,00 42,15 

12 - Rede de pontos de água 4,90 ha 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 

13 - Linhas de distribuição de energia 
elétrica em alta tensão 

30,40 ha 16,23 14,17 0,00 16,23 14,17 0,00 16,23 14,17 0,00 16,23 

14 - Silvicultura no âmbito da DFCI 105,71 ha 0,00 105,71 0,00 105,71 0,00 105,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intervenções 
RPA 

Beneficiação de pontos de água 104 n.º 62,00 62,00 62,00 63,00 64,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Intervenções na 
RVF 

Rede de 1.ª Ordem 71,15 km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de 2.ª Ordem 324,60 km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de 3.ª Ordem 1569,80 km 497,14 507,37 497,14 507,88 497,14 507,37 497,14 507,37 497,14 507,37 
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7.3.7. ORÇAMENTO E RESPONSÁVEIS 

A estimativa orçamental para a execução do plano de ação proposto, relativo à execução e 

manutenção da RFGC, RVF e RPA, por ano, para o período de vigência do PMDFCI (2021-2030), está 

apresentado no Quadro 12. 

É importante avaliar que a execução e manutenção da RFGC são sustentadas por verbas oriundas 

dos detentores da gestão dos espaços florestais, pelo orçamento próprio das entidades com 

competência para a execução e manutenção das FGC, bem como através de financiamentos públicos 

estatais ou comunitários de apoio à proteção florestal, que possam eventualmente existir aquando 

da data de execução dos trabalhos que estão previstos. 

Todas as ações planeadas da responsabilidade do município serão inscritas anualmente nas rúbricas 

correspondes à DFCI no orçamento municipal, sendo que, o Município de Mortágua recorrerá aos 

apoios públicos disponíveis. 

Estas ações serão executadas com meios próprios e ou com recurso a contratação de entidades 

externas. 

As ações da responsabilidade de outras entidades são subvencionadas pelas próprias ou por meio 

de outras fontes de financiamento, sendo os meios de execução da responsabilidade dessas 

entidades. 
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Quadro 12: Orçamento e responsáveis do 1.º Eixo Estratégico 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DESCRIÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Privados 

R
FG

C
 

2 – Aglomerados populacionais 1.251.968 €  1.251.968 €  1.251.968 €  1.251.968 €  1.251.968 €  1.251.968 €  1.251.968 €  1.251.968 €  1.251.968 €  1.251.968 €  

CM Mortágua 3 – Espaços industriais             50.040 €              50.040 €              50.040 €              50.040 €              50.040 €              50.040 €              50.040 €              50.040 €              50.040 €              50.040 €  

Infraestruturas de Portugal 
/ CM Mortágua 

4 – Rede viária florestal           172.590 €                2.535 €            229.178 €            186.045 €            229.178 €            186.045 €            229.178 €            186.045 €            229.178 €            186.045 €  

Infraestruturas de Portugal 5 – Rede ferroviária                    -   €                     -   €              16.785 €                     -   €                     -   €              16.785 €                     -   €                     -   €              16.785 €                     -   €  

REN – Gasodutos SA 6 – Rede de transporte de gás             10.830 €              10.830 €              10.830 €              10.830 €              10.830 €              10.830 €              10.830 €              10.830 €              10.830 €              10.830 €  

REN 7 – Linhas de distribuição de energia elétrica em muito alta tensão                    -   €              20.850 €              44.648 €                     -   €              20.850 €              44.648 €                     -   €              20.850 €              44.648 €                     -   €  

A definir 8 - Redes primárias de faixas de gestão de combustível                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

EDP 10 – Linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão             31.613 €              63.690 €                     -   €              31.613 €              63.690 €                     -   €              31.613 €              63.690 €                     -   €              31.613 €  

CM Mortágua 12 – Rede de pontos de água               3.675 €                3.675 €                3.675 €                3.675 €                3.675 €                3.675 €                3.675 €                3.675 €                3.675 €                3.675 €  

EDP 13 – Linhas de distribuição de energia elétrica em alta tensão             12.173 €              10.628 €                     -   €              12.173 €              10.628 €                     -   €              12.173 €              10.628 €                     -   €              12.173 €  

CM Mortágua 14 – Silvicultura no âmbito da DFCI                    -   €              79.283 €                     -   €              79.283 €                     -   €              79.283 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

CM Mortágua R
V

F 

Rede viária florestal - manutenção           198.856 €            202.948 €            198.856 €            203.152 €            198.856 €            202.948 €            198.856 €            202.948 €            198.856 €            202.948 €  

CM Mortágua R
P

A
 

Rede de pontos de água - beneficiação/construção             17.750 €              47.750 €              47.750 €              48.250 €              18.750 €              19.250 €              19.250 €              19.250 €              19.250 €              19.250 €  

TOTAL    1.749.494 €     1.744.196 €     1.853.729 €     1.877.027 €     1.858.464 €     1.865.471 €     1.807.581 €     1.819.923 €     1.825.229 €     1.768.541 €  
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7.4. 2.º EIXO ESTRATÉGICO - REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS INCÊNDIOS 

O elevado número de ocorrências, leva à necessidade de uma intervenção cuidada ao nível da 

prevenção, entendida como um conjunto das atividades que têm por objetivo reduzir ou anular a 

possibilidade de se iniciar um incêndio, diminuir a sua capacidade de desenvolvimento e mitigar os 

efeitos indesejáveis que o incêndio pode originar, atuando em duas vertentes: o controlo das 

ignições e o controlo da propagação. Considerando que o objetivo do controlo das ignições consiste 

em evitar que se dê início a um incêndio e que a maioria dos incêndios são causados por atividade 

humana, é sobre a alteração dos comportamentos humanos relativos ao uso do fogo que se deverá 

atuar (ICNF, 2012). 

Torna-se imperativo educar os diferentes segmentos populacionais, no sentido de reconhecerem na 

floresta um património coletivo, com valor económico, social e ambiental e assumirem 

responsabilidades do seu legado às suas gerações futuras, minimizando comportamentos de risco 

(ICNF, 2012). 

Quadro 13: Orientações constantes no PNDFCI 

ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO PNDFCI 

Objetivos estratégicos 
Sensibilização e educação das populações 

Melhoria do conhecimento das causas dos incêndios e das suas motivações 

Objetivos operacionais 

Sensibilização da população 

Sensibilização e educação escolar 

Fiscalização 

Ações 

Desenvolvimento de programas de sensibilização ao nível local, dirigidos a grupos 
alvo em função dos comportamentos de risco identificados na fase de avaliação 

Desenvolvimento de programas de sensibilização e educação escolar 

Definição de áreas prioritárias de fiscalização, tendo em consideração a identificação 
dos principais comportamentos de risco, o valor dos espaços florestais e a 
suscetibilidade à ignição 

Fonte: ICNF, 2012. 

 

7.4.1. COMPORTAMENTOS DE RISCO 

O estudo dos comportamentos de risco é determinante para delinear propostas de sensibilização 

sobre a prevenção dos incêndios rurais. Neste sentido, analisaram-se os incêndios rurais com causa 

determinada. No entanto, importa referir que das 212 ocorrências registadas no concelho de 

Mortágua entre 2008 e 2019, em 50 (23,36%) a causa foi indeterminada, desconhecendo-se a causa 

da origem. 
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Gráfico 1: Causas dos Incêndios Rurais no concelho de Mortágua 

 

Analisados os valores dos últimos doze anos, respeitantes aos registos comportamentais, não se 

aponta uma tendência que evidencie para práticas ou comportamentos que mereçam especial 

atenção para intervenção em grupos ou setores específicos. 

 

7.4.2. FISCALIZAÇÃO 

Em 2020, na área do Município de Mortágua foram instruídos 14 autos de notícia no âmbito da DFCI. 

Quadro 14: Orientações constantes no PNDFCI 

TIPOLOGIA 
AUTOS 

LEVANTADOS 
PROCESSOS 
INSTRUÍDOS 

NÃO 
ENQUADRADOS 

N.º DE 
CONTRAODENAÇÕES 

Gestão de Combustível (Art.º 15) 14 14 0 14 

Queimas período crítico (Art.º 28) 0 0 0 0 

 

7.5. PLANEAMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AO 2.º EIXO ESTRATÉGICO 

7.5.1. SENSIBILIZAÇÃO 

No quadro seguinte apresentam-se as ações e objetivos anuais, referente ao 2.º eixo, para o período 

de vigência do PMDFCI (2021-2030). 
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Quadro 15: Planeamento das ações de sensibilização (2021-2030) 

Eixo 
Objetivos gerais do 

plano 
Problemas 

Diagnosticados 
Grupo Alvo AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO Objetivos específicos do eixo 

OBJETIVOS ANUAIS (DATA E LOCAL) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

R
ed

u
çã

o
 d

a 
in

ci
d

ên
ci

a 
d

o
s 

in
cê

n
d

io
s 

R
ed

u
çã

o
 d

o
 n

ú
m

er
o

 d
e 

o
co

rr
ên

ci
as

 

Uso do Fogo 
Produtores e 
proprietários 

florestais 

Divulgação das medidas DFCI a vigorar 
durante o período crítico, através da 

página eletrónica do município e meios 
de comunicação. 

Educar e sensibilizar os produtores e 
proprietários florestais com objetivo de 
diminuir o número de ocorrências com 

causa na limpeza do solo florestal. 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Utilização de máquinas 
florestais durante o 

período crítico 

Empresários 
e 

empreiteiros 
florestais 

Divulgação das medidas preventivas a 
adotar e consequências da não utilização 

dos dispositivos DFCI 

Educar e sensibilizar o público alvo com 
objetivo de diminuir o número de 

ocorrências através do uso adequado das 
máquinas. 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

maio a 
setembro 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Faixas de Gestão de 
Combustível 

Produtores e 
proprietários 

florestais 

Divulgação dos critérios de Gestão de 
Combustíveis. Identificação dos 

produtores e proprietários florestais. 

Educar e sensibilizar o público alvo com 
objetivo de diminuir o número de 
ocorrências pela redução de carga 

combustível. 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Obstrução da RVF com 
madeira e resíduos de 

exploração 

Empreiteiros 
florestais 

Sensibilização dos exploradores florestais 
para as consequências inerentes à 

obstrução e danificação da rede viária 
florestal. 

Sensibilizar o público alvo com objetivo 
melhoria da transitabilidade da rede 

viária florestal durante o período crítico. 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Todo o 
ano 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

Abrange 
todas as 

freguesias. 

- 
População 

escolar 

Comemoração do Dia Mundial da 
Floresta. 

Sensibilização e educação escolar tendo 
como objetivo a promoção da floresta 
enquanto recurso essencial à vida e a 

tomada de consciência relativamente ao 
perigo que representa a manipulação do 

fogo. 

21 de 
março 

21 de 
março 

21 de 
março 

21 de 
março 

21 de 
março 

21 de 
março 

21 de 
março 

21 de 
março 

21 de 
março 

21 de 
março 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Todas as 
escolas do 
concelho 

Realização de sessões de sensibilização 
sobre floresta e prevenção de incêndios 

rurais. 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

fevereiro a 
maio 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola 
Secundária 

de 
Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola EB 
2,3 de 

Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 

Escola 
Básica de 
Mortágua 
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No âmbito do PNDFCI, a responsabilidade das ações de fiscalização compete à Guarda Nacional 

Republicana. Todavia, a fiscalização do estabelecido no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na 

sua redação atual, é da competência da GNR, PSP, Polícia Marítima, ICNF, I. P., ANPC, Câmaras 

Municipais, Polícias Municipais e aos Vigilantes da Natureza (artigo 37.º). 

Conforme o disposto no Despacho n.º 2616/2020, de 26 de fevereiro, foram identificadas seis 

freguesias prioritárias, no concelho de Mortágua, no que diz respeito à fiscalização da gestão de 

combustível. Assim, são freguesias prioritárias: 

 Cercosa; 

 Espinho; 

 Marmeleira; 

 Pala; 

 Sobral; 

 Trezói. 

O Mapa 19 classifica as freguesias do concelho de Mortágua segundo prioridades ao nível da 

dissuasão e fiscalização, tendo como base a localização das áreas ardidas, recorrência de incêndio, 

pontos prováveis de início e comportamentos de risco identificados. 

Mapa 19: Zonas prioritárias de dissuasão e fiscalização 

 



PMDFCI DO MUNICÍPIO MORTAGUA CADERNO II. PLANO DE AÇÃO 

 

 59 

 

7.5.2. METAS E INDICADORES 

 

Com as ações de sensibilização e formação, quer as dirigidas a um público mais genérico, quer as 

dirigidas a um público mais específico (proprietários florestais, população escolar) espera-se um 

contributo efetivo, para a diminuição do número de ocorrências. Por consequência, julga-se que as 

ações aqui previstas podem contribuir para a redução no número de incêndios com área superior a 

100 hectares. 

Por outro lado, as ações de fiscalização pretendem contribuir para a dissuasão de uso do fogo em 

situações que podem originar ignições ou mesmo incêndios. Com estas ações, pretende-se também 

dissuadir o incendiarismo ou outros tipos de práticas, principalmente nas zonas prioritárias, que 

possam acarretar risco acrescido de ignição e incêndio. 

No quadro seguinte apresentam-se as metas e indicadores anuais, referente ao 2.º eixo, para o 

período de vigência do PMDFCI (2021-2030). 
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Quadro 16: Metas e indicadores do 2.º Eixo Estratégico (Sensibilização) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 
Objetivos gerais do 

plano 
Problemas 

Diagnosticados 
Grupo Alvo AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO Meta Un. 

OBJETIVOS ANUAIS (DATA E LOCAL) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
R

ed
u

çã
o

 d
a 

in
ci

d
ên

ci
a 

d
o

s 
in

cê
n

d
io

s 

R
ed

u
çã

o
 d

o
 n

ú
m

er
o

 d
e 

o
co

rr
ên

ci
as

 

Uso do Fogo 
Produtores e 
proprietários 

florestais 

Divulgação das medidas DFCI a vigorar 
durante o período crítico, através da 

página eletrónica do município e meios 
de comunicação. 

Execução de sessões de 
esclarecimento, contemplando a 
legislação vigente, proibições e 

sanções. 

N.º de 
Sessões 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Utilização de máquinas 
florestais durante o 

período crítico 

Empresários 
e 

empreiteiros 
florestais 

Divulgação das medidas preventivas a 
adotar e consequências da não 
utilização dos dispositivos DFCI 

Execução de sessões de 
esclarecimento contemplando as 

boas práticas de utilização de 
máquinas. 

N.º de 
Sessões 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Faixas de Gestão de 
Combustível 

Produtores e 
proprietários 

florestais 

Divulgação dos critérios de Gestão de 
Combustíveis. Identificação dos 

produtores e proprietários florestais. 

Execução de sessões de 
esclarecimento, contemplando a 
legislação vigente, proibições e 

sanções. 

N.º de 
Sessões 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Obstrução da RVF com 
madeira e resíduos de 

exploração 

Empreiteiros 
florestais 

Sensibilização dos exploradores 
florestais para as consequências 

inerentes à obstrução e danificação da 
rede viária florestal. 

Execução de sessões de 
esclarecimento contemplando as 

boas práticas de exploração 
florestal. 

N.º de 
Sessões 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

- 
População 

escolar 

Comemoração do Dia Mundial da 
Floresta. 

É comemorado o Dia Mundial da 
Floresta. 

% 33,3 66,6 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Realização de sessões de sensibilização 
sobre floresta e prevenção de incêndios 

rurais. 

Sessões de sensibilização sobre 
floresta e prevenção de incêndios 

rurais. 

% 33,3 66,6 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Quadro 17: Metas e indicadores do 2.º Eixo Estratégico (Fiscalização) 

EIXO 
OBJETIVOS GERAIS DO 

PLANO 

FISCALIZAÇÃO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO META UNIDADE 
INDICADORES ANUAIS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Redução da incidência 
dos incêndios 

Diminuição do número de 
ocorrências de incêndios. 

Redução do número de 
incêndios acima de 100 ha. 

Redução da área ardida em 
povoamentos florestais. 

Promover a gestão florestal e 
intervir preventivamente em 
áreas estratégicas, de modo 

diminuir existência de situações 
críticas na relação entre espaço 

urbano e a envolvente dos 
espaços florestais. 

Fiscalizar as faixas exteriores 
de proteção (em 

aglomerados populacionais, 
parques e polígonos 

industriais, aterros sanitários, 
habitações, estaleiros, 

armazéns, oficinas e outras 
edificações). 

As faixas exteriores de 
proteção são fiscalizadas. 

% de FGC que serão 
alvo de fiscalização 

20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Aumentar a capacidade de 
dissuasão e fiscalização de 
comportamentos de risco 
associados às queimas de 

sobrantes. 

Fiscalizar as queimas de 
sobrantes. 

A realização de queima de 
sobrantes no período crítico é 

banida. 

% de ocorrências 
com causa derivada 

de queima de 
sobrantes 

< a 30% 
do total 

da 
década 

< a 40% 
do total 

da 
década 

< a 50% 
do total 

da 
década 

< a 60% 
do total 

da 
década 

< a 70% 
do total 

da 
década 

< a 80% 
do total 

da 
década 

< a 90% 
do total 

da 
década 

< a 90% 
do total 

da 
década 

< a 90% 
do total 

da 
década 

< a 
100% do 
total da 
década 

Redução do número de 
ocorrências 

Aumentar a capacidade de 
dissuasão e fiscalização de 
comportamentos de risco 

associados ao incendiarismo. 

Fiscalizar a circulação e 
permanência nas zonas 

críticas. 

Durante a época crítica, os 
espaços rurais são percorridos 
diariamente pelas entidades 

responsáveis pela fiscalização 
com especial incidência nas 

zonas prioritárias. 

% de zonas 
prioritárias que serão 

percorridas 
> 75 > 75 > 80 > 80 > 85 > 85 >90 >90 >95 >95 
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7.5.3. ORÇAMENTO E RESPONSÁVEIS 

No quadro seguinte apresentam-se o orçamento e responsáveis, referente ao 2.º Eixo, para o 

período de vigência do PMDFCI (2021-2030). 

Quadro 18: Orçamento e responsáveis do 2.º Eixo Estratégico 

AÇÕES RESPONSÁVEIS 
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sensibilização 
/ Divulgação 

DFCI 
CM Mortágua 12.500 € 12.688 € 12.878 € 13.071 € 13.267 € 13.466 € 13.668 € 13.873 € 14.081 € 14.292 € 

 

7.6. 3º EIXO ESTRATÉGICO – MELHORIA DA EFICÁCIA DO ATAQUE E DA GESTÃO DOS 

INCÊNDIOS 

A organização de um dispositivo de DFCI deve considerar a disponibilidade dos recursos existentes, 

de modo a que a deteção e a extinção rápidas sejam garantidas, antes que os incêndios atinjam 

proporções elevadas. 

Por forma a garantir uma resposta melhor e mais eficaz de todos à questão dos incêndios rurais, 

afigura-se preponderante que sejam previamente definidos os canais de comunicação, as formas de 

atuação, o levantamento de responsabilidades e as competências das forças e entidades existentes 

(ICNF, 2012). 

Quadro 19: Orientações constantes no PNDFCI 

ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO PNDFCI 

Objetivos 
estratégicos 

Articulação dos sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1.ª intervenção 

Adequação da capacidade de 1.ª intervenção 

Melhoria da eficácia do rescaldo e vigilância pós-incêndio 

Objetivos 
operacionais 

Estruturação e gestão da vigilância e da deteção como um sistema integrado 

Estruturação do nível municipal de 1.ª intervenção 

Garantia da correta e eficaz execução do rescaldo e da vigilância pós-incêndio 

Integração e melhoria dos meios de planeamento, previsão e apoio à decisão 

Ações 

Execução da inventariação dos meios e recursos existentes 

Definição de setores territoriais DFCI e locais estratégicos de estacionamento (LEE) para as 
ações de vigilância e deteção, 1.ª intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio 

Identificação e/ou definição dos sistemas de vigilância e deteção 

Identificação dos elementos do território relevantes para apoio à decisão 

Fonte: ICNF, 2012. 
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7.6.1. VIGILÂNCIA E DETEÇÃO 

O Mapa 20 tem por objetivo avaliar a capacidade de vigilância e deteção no nível de empenhamento 

operacional reforçado nível IV, através da combinação das bacias de visibilidade associadas aos 

postos de vigia da rede nacional com campo de visão para o concelho de Mortágua e das bacias de 

visibilidade associadas aos lugares estratégicos de estacionamento definidos para este território. 

Este mapa expõe assim a seguinte conjugação: 

 Não visível por posto de vigia ou LEE; 

 Não visível por posto de vigia e visível por LEE; 

 Visível por 1 posto de vigia e não visível por LEE; 

 Visível por 1 posto de vigia e visível por LEE; 

 Visível por 2 postos de vigia e não visível por LEE; 

 Visível por 2 postos de vigia e visível por LEE; 

 Visível por 3 ou mais postos de vigia e não visível por LEE; 

 Visível por 3 ou mais postos de vigia e visível por LEE. 

No concelho de Mortágua, são considerados três postos de vigia da rede nacional de postos de vigia 

(RNPV), dois dos quais instalados no concelho e outro no limite do concelho. 

Para além destes postos de vigilância fixa, são realizadas ações de vigilância móvel pelas equipas dos 

Bombeiros Voluntários de Mortágua, Sapadores Florestais (SF 37-165), Equipas Municipais de 

Vigilância Móvel (Mortágua1 e Mortágua2) e Guarda Nacional Republicana.  

De salientar que as equipas da GNR (GIPS e SEPNA), embora façam vigilância e deteção na área do 

concelho de Mortágua, não são possíveis de contabilizar uma vez que estão aquarteladas no 

concelho de Santa Comba Dão.   
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Mapa 20: Vigilância e Deteção 

 

 

No quadro seguinte é apresentado o índice entre o número de incêndios e o número total de equipas 

de vigilância e deteção, tendo sido calculado para o último ano que existem dados de ocorrências 

disponíveis (2019). 

Quadro 20: Índice entre o número de incêndios rurais e número de equipas de vigilância e deteção 
nos níveis de empenhamento operacional 

NÍVEIS DE EMPENHAMENTO OPERACIONAL 
N.º de Incêndios Rurais 

(2019) 

Vigilância e Deteção ÍNDICE ENTRE N.º DE 
INCÊNDIOS E O N.º 
TOTAL DE EQUIPAS N.º TOTAL DE EQUIPAS 

PERMANENTE - NÍVEL I 
01 jan. a 14-mai 

0 5 0,0 
01 nov. a 31 dez 

REFORÇADO - NÍVEL II 
15 mai. a 31 mai. 

2 7 0,3 
16 out. a 31 out. 

REFORÇADO - NÍVEL III 
01 jun. a 30 jun. 

3 7 0,4 
01 out. a 15 out. 

REFORÇADO - NÍVEL IV 01 jul. a 30 set. 9 9 1,0 
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7.6.2. 1.ª INTERVENÇÃO 

No Mapa 21 encontra-se representado o tempo de chegada para a 1.ª intervenção (tempo entre o 

primeiro alerta e a chegada da primeira viatura ao teatro de operações). Este cartograma é elaborado 

tendo por base os locais estratégicos de estacionamento (LEE) e o quartel de bombeiros. Este 

permite constatar que é nos setores norte/nordeste onde o tempo de chegada é maior. 

 

Mapa 21: 1.ª Intervenção (locais estratégicos de estacionamento e quartel de bombeiros) 

 

Verifica-se que a primeira intervenção, principalmente a norte do concelho, poderá registar tempos 

superiores a 20 minutos. 

As áreas que registam os tempos de chegada mais elevados da primeira intervenção (superiores a 

30 minutos), localizam-se nos limites do concelho.  

No Quadro 21 evidencia-se o índice entre o número de incêndios rurais e o número de elementos de 

1.ª intervenção, e o número de equipas de 1.ª intervenção nos diferentes níveis de empenhamento 

operacional, referente ao ano de 2019, uma vez que são os últimos dados disponíveis. 
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Quadro 21: Índice entre o número de incêndios rurais e equipas e número de elementos de 1.ª 
intervenção, e n.º de equipas de 1.ª intervenção nos níveis de empenhamento operacional 

NÍVEIS DE EMPENHAMENTO OPERACIONAL 

N.º de 
Incêndios 

Rurais  
(2019) 

1.ª Intervenção ÍNDICE ENTRE 
N.º DE 

INCÊNDIOS E O 
N.º ELEMENTOS 

1.ª INTERV 

ÍNDICE ENTRE 
N.º DE 

INCÊNDIOS E O 
N.º EQUIPAS 
1.ª INTERV N.º 

ELEMENTOS 
N.º 

EQUIPAS 

PERMANENTE – NÍVEL I 
01 jan. a 14-mai 

0 10 2 0 0 
01 nov. a 31 dez 

REFORÇADO – NÍVEL II 
15 mai. a 31 mai. 

2 17 4 0,12 0,5 
16 out. a 31 out. 

REFORÇADO – NÍVEL III 
01 jun. a 30 jun. 

3 17 4 0,18 0,75 
01 out. a 15 out. 

REFORÇADO – NÍVEL IV 01 jul. a 30 set. 9 29 6 0,31 1,5 

 

Pela análise do gráfico verifica-se que na fase mais crítica de ocorrência de incêndios, o tempo médio 

da primeira intervenção é inferior a 15 minutos, o que corresponde a um dos objetivos estratégicos 

do PNDFCI, relativamente ao reforço da capacidade de 1ª intervenção, “a 1.ª intervenção deverá ser 

realizada nos primeiros 20 minutos após a ocorrência do incêndio” (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 65/2006). 
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Gráfico 2: Valor médio do tempo de chegada para a 1.ª intervenção por níveis de empenhamento 
operacional 

   

 

O Gráfico 3 apresenta o valor médio, por freguesia, do tempo de chegada para a 1.ª intervenção por 

nível de empenhamento operacional. Os dados tratados e os valores apresentados referem-se ao 

período de 2008-2019. 
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Gráfico 3: Valor médio do tempo de chegada para a 1.ª intervenção, por níveis de empenhamento operacional e por freguesia 
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7.6.3. RESCALDO E VIGILÂNCIA PÓS-INCÊNDIO 

No Gráfico 4 encontra-se patente o número de reacendimentos registados no concelho de Mortágua, 

entre 2002 e 2019. Assim, observando o gráfico, verifica-se nesse período foram registados 28 

reacendimentos, sendo que o ano em que se registou os valores mais elevados foi em 2005 com 18 

reacendimentos. 

Gráfico 4: Número de reacendimentos (2002-2019) 

 

De salientar que no período entre 2002 e 2019 apenas se registaram reacendimentos em 6 anos 

(2002, 2005, 2007, 2010, 2011 e 2013) no concelho de Mortágua. 

 

7.7. PLANEAMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AO 3.º EIXO ESTRATÉGICO 

7.7.1. METAS E INDICADORES 

 

No caso específico do eixo associado à melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios, as 

ações estão todas relacionadas com os objetivos “pós-ignição”. Assim, as ações aqui propostas 

prendem-se com os objetivos de conter/combater as ocorrências para que estas não evoluam para 

incêndios de maior dimensão e, idealmente, não ultrapassem áreas de 100 hectares.  

Destaca-se, das ações previstas, a manutenção dos postos de vigia existentes no concelho e a 

manutenção da rede viária florestal que, em conjunto, garantirão uma mais rápida detenção e 

primeira intervenção, contribuindo assim, para a redução da dimensão (área percorrida e tempo de 

ocorrência) dos incêndios que venham a ser registados no concelho de Mortágua. 

No quadro seguinte apresentam-se as metas e indicadores anuais, referente ao 3.º Eixo Estratégico, 

para o período de vigência do PMDFCI (2021-2030). 
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 Quadro 22: Metas e indicadores do 3.º Eixo Estratégico 

 

 

 

 

EIXO OBJETIVOS GERAIS DO PLANO AÇÕES OBJETIVOS META UNIDADE 

INDICADORES ANUAIS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 

Melhoria da eficácia do ataque 
e da gestão dos incêndios 

Redução do número de incêndios 
acima de 100 ha. 

Redução da área ardida em 
povoamentos florestais. 

Diligenciar a existência de 
equipas no posto de vigia Melhoria no ataque e gestão dos 

incêndios na fase de pré-supressão 
(entendida como o conjunto das 
ações de vigilância e deteção). 

Aumentar o número de 
deteções cuja fonte de 
alerta são os postos de 

vigia 

% de ocorrências 
cuja fonte de alerta 

são os postos de 
vigia. 

10% 20% 20% 30% 30% 40% 40% 50% 50% 55% 

 

Promover a operacionalidade 
dos postos de vigia 

Manutenção em 
funcionamento dos 

postos de vigia 

N.º de postos de 
vigia 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Manter a primeira intervenção em 
menos de 15 minutos. 

Promover a operacionalidade da 
rede viária florestal 

Melhoria no ataque na fase de 
supressão (lª intervenção e 

combate aos incêndios rurais, 
considerando o combate na sua 

componente de ataque). 

Manutenção do tempo 
de 1.ª intervenção aos 
incêndios rurais abaixo 

dos 15 minutos. 

Valor médio, em 
minutos, do tempo 
de chegada para a 

1.ª intervenção 

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

 

Redução do número de incêndios 
acima de 100 ha. 

Redução da área ardida em 
povoamentos florestais. 

Atuar de modo eficaz na fase de 
fase de supressão (inclui a 

utilização de material adequado) 

Melhoria no ataque e gestão dos 
incêndios rurais na fase de 
supressão (lª intervenção e 

combate aos incêndios rurais, 
considerando o combate na sua 

componente de ataque, rescaldo e 
vigilância pós-rescaldo). 

A área ardida anual é 
inferior a 21,51 ha (não 

considerando 2017) 
Hectares < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

 

Garantir que as ignições 
não evoluem para 
grandes incêndios 

% de incêndios        
< 100 ha 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
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7.7.2. ORÇAMENTO E RESPONSÁVEIS 

 

No quadro seguinte apresentam-se o orçamento e responsáveis, referente ao 3.º eixo, para o período de vigência do PMDFCI (2021-2030). 

Quadro 23: Orçamento e responsáveis do 3.º Eixo Estratégico 

 

(*) Inclui a transferência para a EIP.

AÇÕES RESPONSÁVEIS 
TIPO DE 
CUSTO 

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Vigilância e Deteção CM Mortágua 

Custos 
operacionais 

(*) 
120.000 € 121.800 € 123.627 € 125.481 € 127.364 € 129.274 € 131.213 € 133.181 € 135.179 € 137.207 € 1.ª Intervenção CM Mortágua  

Rescaldo e Vigilância 
pós-incêndio 

BV de Mortágua 
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7.8. 4.º EIXO ESTRATÉGICO – RECUPERAR E REABILITAR OS ECOSSISTEMAS 

 

Uma das formas de aumentar a resiliência dos ecossistemas aos incêndios rurais é através da 

recuperação das áreas ardidas. Os espaços florestais podem ser recuperados e reabilitados através 

de dois níveis de atuação, que passam por intervenções a curto ou intervenções a médio prazo. 

Tendo as intervenções a curto prazo, designadas por estabilização de emergência, o objetivo evitar 

a degradação tanto dos recursos (água e solo), como das infraestruturas (rede viária florestal e 

passagens hidráulicas). 

Por outro lado, as intervenções a médio prazo, denominadas por reabilitação de povoamentos e 

habitats florestais, têm o intuito de restabelecer o potencial produtivo e ecológico dos espaços 

florestais afetados por incêndios rurais ou por agentes bióticos na sequência destes. 

A definição das prioridades e dos tipos de intervenção são fundamentais nas intervenções de 

estabilização de emergência. Estas deverão ser fundamentalmente vocacionadas para o controlo da 

erosão, de acordo com a cobertura do solo e com os elementos fisiográficos mais importantes 

(declives e extensão das encostas). Nas encostas, linhas de água e rede viária florestal deve ser 

avaliada a necessidade ou não das intervenções (ICNF). 

Quadro 24: Orientações constantes no PNDFCI 

ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO PNDFCI 

Objetivo estratégico Recuperar e reabilitar os ecossistemas 

Objetivo operacional 
Avaliação e mitigação dos impactes causados pelos incêndios e implementação de 
estratégias de reabilitação a curto e médio prazo 

Ações 

Identificação das necessidades potenciais de ações de emergência e de reabilitação 
para evitar a degradação de recursos e infraestruturas a curto e médio prazo 

Definição de tipologias de reabilitação a aplicar nas áreas identificadas na fase de 
avaliação, promovendo o controlo de erosão, proteção da rede hidrográfica, defesa 
das infraestruturas e das estações e habitats mais sensíveis 

Fonte: ICNF, 2012. 

 

7.9. PLANEAMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AO 4.º EIXO ESTRATÉGICO 

7.9.1. ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

No caso da ocorrência de grandes incêndios (com área total dentro do território superior a 100 ha) 

deve ser criada uma Equipa de Avaliação e Mitigação de Impactes de Grandes Incêndios e viabilizado 

o seu funcionamento. 
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Esta equipa deve ter uma composição mínima, incluindo técnicos da Câmara Municipal de Mortágua, 

do ICNF, dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, da GNR e da Associação de Produtores Florestais.  

Depois de constituída a equipa, esta deverá definir uma metodologia de atuação, promover ações 

imediatas de minimização de impactos da passagem do fogo.  

A equipa deverá apresentar um relatório de avaliação e mitigação de impactes de grandes incêndios, 

num prazo de 120 dias a contar da data de extinção do mesmo.  

O relatório deve incluir propostas para a reabilitação de áreas ardidas que pressuponham dois níveis 

de atuação:  

1. Estabilização de emergência, intervenções a curto prazo, vocacionadas para a proteção 

restabelecimento, controlo da erosão e da cobertura do solo, incidindo sobre três elementos 

fundamentais: encostas, linhas de água e infraestruturas.  

2. Reabilitação de povoamentos e habitats florestais, intervenções a médio prazo, tendo em vista 

a recuperação do potencial produtivo e ecológico. 

O planeamento da rearborização deverá seguir ainda os critérios gerais preconizados pelo Conselho 

Nacional de Reflorestação (Quadro 25). 

 



PMDFCI DO MUNICÍPIO DE MORTAGUA CADERNO II. PLANO DE AÇÃO 

 

 74 

 

Quadro 25: Critérios para a intervenção na recuperação de áreas ardidas 

ESTAÇÕES DE 
PRODUTIVIDADE NULA A 

FRACA 
  

ESTAÇÕES DE PRODUTIVIDADE 
MÉDIA 

ESTAÇÕES DE PRODUTIVIDADE 
BOA A MUITO BOA 

▼ 
  

▼ ▼ 

Manter a regeneração 
espontânea da vegetação, 
com exceção das 
situações em que seja 
exigida intervenção: 
combate a invasoras 
lenhosas, controlo de 
erosão, instalação de 
formações com valor para 
a conservação ou de 
parques florestais, etc. 

 

 

Regeneração natural 
inexistente; 
necessidade de 
substituição de 
espécies 

► 
▪ Rearborização artificial 

(investimento com prioridade 2) 
▪ Rearborização artificial 

(investimento com prioridade 1) 

Regeneração natural 
de espécies sem 
interesse silvícola 
(invasoras lenhosas, 
etc.) 

► 

▪ Condução da regeneração 
existente ou 

▪ Rearborização artificial 
(investimento com prioridade 3) 

▪ Rearborização artificial 
(investimento com prioridade 1) 

Regeneração natural 
suficiente, de 
espécies sem 
interesse económico, 
mas com valor 
ecológico (pioneiras) 

► 
Adensamento da regeneração com plantação de espécie(s) de 

maior valor económico, adaptada(s) à estação e com adequada 
proveniência 

Regeneração natural 
suficiente, de 
qualidade aceitável e 
com interesse 
silvícola 

► 

Acompanhamento da dinâmica da regeneração, com eventual 
controlo da vegetação concorrente 

Não adensar 

Operações culturais para a 
consolidação dos povoamentos-

objetivo 

Avaliação da regeneração nos 
anos seguintes 

Adensamento eventual, com 
plantas de boa proveniência 

Fonte: CNR, 2005 

 

No que concerne à rede viária, deverá ser assegurada a verificação do estado de circulação e nos 

casos que seja necessária intervenção, deverão ser observadas as recomendações constantes no 

ponto 7.2.2 (Rede Viária Florestal). 

Relativamente aos participantes e responsáveis por estas ações, estas deverão ser executadas pelo 

proprietário florestal, tendo a colaboração do Gabinete Técnico Florestal de Mortágua. 
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7.9.2. REABILITAÇÃO DE POVOAMENTOS E HABITATS FLORESTAIS 

 

O relatório da Equipa de Avaliação e Mitigação de Impactes de Grandes Incêndios deve incluir 

propostas orientadoras que identifiquem as funções dos espaços florestais, os modelos de 

silvicultura e organização territorial, a recuperação e proteção das infraestruturas, com base nas 

seguintes componentes:  

 Avaliação do efeito do fogo;  

 Avaliação da potencialidade das estações;  

 Integração das condicionantes, incluindo as decorrentes dos planos municipais, planos 

florestais e planos especiais, para além da legislação geral;  

 Conhecimento da vontade e das expectativas dos proprietários.  

Deve ser dada especial relevância à integração da gestão florestal proposta, nas estratégias e 

dinâmicas locais.  

Devem ser incorporadas as regras de DFCI, de nível regional e local, relativas à estruturação dos 

povoamentos com a criação e manutenção de infraestruturas, sendo estas, condicionantes para a 

viabilização e implantação dos planos e/ou povoamentos.  

As intervenções propostas deverão ajustar-se às reais necessidades, numa ótica de análise de custo-

benefício e de diminuição dos impactes nos sistemas florestais e na economia local.  

As propostas devem considerar as funções produtivas, incorporando as regras DFCI para uma maior 

resiliência do território à passagem do fogo.  

 

7.10. 5.º EIXO ESTRATÉGICO – ADOÇÃO DE UMA ESTRUTURA ORGÂNICA FUNCIONAL E 

EFICAZ 

 

No sentido de concretizar as ações definidas no PMDFCI, é necessário que haja uma forte 

articulação e convergência de esforços de todas as entidades envolvidas na defesa da floresta. 

Este envolvimento terá que ser alicerçado numa organização funcional que permita o trabalho 

de equipa e a avaliação dos resultados das ações preconizadas. 

A nível municipal, a estrutura que permite a articulação entre as várias entidades e que tem a 

incumbência de coordenar o conjunto de ações, no que concerne à definição de políticas e 

orientações no âmbito da DFCI, é a Comissão Municipal de Defesa Floresta. 
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Quadro 26: Orientações constantes no PNDFCI 

ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO PNDFCI 

Objetivo estratégico Operacionalização da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Objetivo operacional Fomento das operações de DFCI e garantia do apoio técnico e logístico 

Ações 

Identificação das entidades intervenientes no Sistema de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (SDFCI), explicitando as suas competências na implementação das diferentes 
ações; 

Planificação da formação das entidades intervenientes no SDFCI; 

Promoção da articulação entre as entidades intervenientes no SDFCI, visando a 
melhoria qualitativa da informação contida no POM; 

Promoção da harmonização dos conteúdos do PMDFCI/POM, nas regiões de fronteira 
entre concelhos; 

Elaboração do cronograma de reuniões da CMDF; 

Estabelecimento da data de aprovação do POM; 

Explicitação do período de vigência do PMDFCI. 

Fonte: ICNF, 2012. 

 

7.10.1. AVALIAÇÃO 

 

A progressiva melhoria da estrutura orgânica e do funcionamento coordenado das entidades no 

âmbito da DFCI apresenta-se diretamente correlacionada com o reforço da formação dos agentes 

intervenientes. 

A articulação, através de uma organização que viabilize o trabalho de equipa e avalie o resultado das 

suas ações, e a convergência dos esforços dos vários organismos na defesa da floresta são decisivas 

para a concretização das ações definidas no PMDFCI. 

 

7.11. PLANEAMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AO 5.º EIXO ESTRATÉGICO 

7.11.1. FORMAÇÃO 

 

O reforço da formação contínua promove a eficácia da intervenção dos agentes no combate aos 

incêndios. Nesta matéria e no que diz respeito aos Bombeiros, Guarda Nacional Republicana e outras 

entidades externas ao Município (com exceção das Juntas de Freguesia), não se elenca qualquer 

formação, sendo esta da responsabilidade e decorrente do normal funcionamento dessas entidades. 

O quadro seguinte apresenta os tipos de formação necessários bem como a respetiva estimativa 

orçamental, sendo este programa de formação direcionado para os elementos da responsabilidade 

do Município de Mortágua e Juntas de Freguesia, no âmbito SDFCI, por ano, para o período de 

vigência do PMDFCI. 
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Anualmente será ministrada formação sobre o tema “vigilância, deteção, 1.ª intervenção e rescaldo” 

aquando da contratação dos elementos que integram as Equipas Municipais de Vigilância Móvel. 

 

Quadro 27: Identificação das necessidades de formação (Formação) 

ENTIDADE TIPO DE FORMAÇÃO 
N.º de elementos 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Município de 
Mortágua Enquadramento 

Estratégico para os 
Incêndios Rurais 

0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 

Juntas de Freguesia 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 

Município de 
Mortágua 

Sistemas de 
Informação Geográfica 

0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 

Recuperação de Áreas 
Ardidas 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Fogo controlado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Equipas de 
Sapadores Florestais 

Fogo controlado - 
apoio 

0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

Equipas Municipais 
de Vigilância Móvel 

Vigilância, deteção, 1.ª 
intervenção e rescaldo 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

 

7.11.2. ORGANIZAÇÕES SDFCI 

7.11.2.1. ENTIDADES INTERVENIENTES NO SDFCI 

 

No quadro seguinte encontram-se identificadas as entidades intervenientes no SDFCI e as suas 

principais competências. 
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Quadro 28: Entidades intervenientes no SDFCI e principais competências 

Entidades 

PREVENÇÃO ESTRUTURAL PREVENÇÃO COMBATE 

Planeamento 
DFCI 

Organização 
do território, 
silvicultura e 

infraestruturas 

Sensibilização 
e divulgação 

Vigilância e 
patrulhamento 

Deteção Fiscalização 
Investigação 

de causas 
1.ª 

Intervenção 
Combate Rescaldo 

Vigilância pós-
incêndio 

ICNF DCNFC                       

Industriais 
Florestais 

Produção                       

AFOCELCA                       

Municípios 

CMDF/GTF                       

SMPC                       

Outros serviços municipais                       

Juntas de Freguesia                       

Exército RI 14                       

Equipas de Sapadores Florestais                       

Equipas de Municipais 1.ª Intervenção                       

GNR 

GIPS                       

SEPNA                       

Brigadas territoriais                       

Polícia Judiciária                       

ANPC 

CNOS/meios aéreos                       

CDOS                       

Equipas de combate a incêndios                       

Corpos de Bombeiros                       

Munícipes, proprietários florestais e visitantes                       
  

    
       

 
Competências de Coordenação/Comando   Competências Significativas   Deveres Cívicos   Se requisitados   
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7.11.2.2. PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Quadro 29: Orçamento e responsáveis do 5.º Eixo Estratégico (Formação) 

ENTIDADE TIPO DE FORMAÇÃO 
Estimativa orçamental 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Município de 
Mortágua Enquadramento 

Estratégico para os 
Incêndios Rurais 

0 € 0 € 0 € 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 0 € 

Juntas de Freguesia 0 € 1.750 € 0 € 0 € 0 € 1.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Município de 
Mortágua 

Sistemas de 
Informação Geográfica 

0 € 1.600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.600 € 0 € 0 € 0 € 

Recuperação de Áreas 
Ardidas 

0 € 0 € 700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 700 € 0 € 0 € 

Fogo controlado 1.000 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Equipas de 
Sapadores Florestais 

Fogo controlado - 
apoio 

0 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Equipas Municipais 
de Vigilância Móvel 

Vigilância, deteção, 1.ª 
intervenção e rescaldo 

1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 

TOTAL 2.200 €  9.550 €  6.900 €  1.700 €  2.200 €  2.950 €  2.800 €  1.900 €  1.700 €  1.200 €  

 

7.11.2.3. REUNIÕES DA CMDF 

 

No final de cada período crítico, a comissão municipal de defesa da floresta deverá apurar e analisar 

os dados relativos ao número de ocorrências, área ardida, área média por incêndio e o número de 

reacendimentos. Estes dados deverão ser cruzados com os dos anos anteriores, observar a sua 

evolução, estabelecer correlações com a disponibilidade, ou não, de meios materiais e humanos, 

condições climáticas, localização dos incêndios, entre outros, de forma a definir estratégias de 

atuação para o ano seguinte. 

No que se refere ao PMDFCI, a CMDF efetuar a avaliação das ações executadas e do tempo e custos 

associados à sua execução, verificando as consequências positivas e negativas dessas ações, bem 

como, verificar se eventualmente algumas possam não ter sido realizadas.  

O PMDFCI estará em permanente monitorização, através da elaboração do relatório anual pelo 

município, a apresentar à CMDF, e que será remetido ao ICNF, I. P., até 31 janeiro do ano seguinte, 

em conformidade com o regulamento do PMDFCI homologado pelo Secretário de Estado das 
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Florestas e Desenvolvimento Rural, publicado no Despacho 443-A/2018, de 9 de janeiro, alterado 

pelo Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro. 

 A CMDF deverá reunir pelo menos três vezes ao ano, segundo o cronograma proposto. 

Quadro 30: Cronograma de Reuniões da CMDF 

 

 

Para além das datas previstas, a CMDF de Mortágua reunirá sempre que se justificar. 

 

7.11.2.4. DATA DE APROVAÇÃO DO POM E ESTABELECIMENTO DE VIGÊNCIA DO PMDFCI 

 

Conforme o indicado no PNDFCI, o Plano Operacional Municipal deverá ser aprovado até 15 de abril 

de cada ano, pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Mortágua. 

Em cumprimento do disposto no n.º 11 do Artigo 4.º Despacho 443-A/2018, de 9 de janeiro, alterado 

pelo Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro, os PMDFCI têm período de vigência de dez anos, 

sendo que o PMDFCI de Mortágua terá um período de vigência entre 2021 e 2030. 

 

8. ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PMDFCI 

 

Em suma, no Quadro 31 é apresentada a síntese da estimativa orçamental para a implementação do 

PMDFCI, por eixo estratégico.

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Reunião da CMDF para Planeamento, 
Avaliação e Monitorização do PMDFCI/POM 

                        

Reunião da CMDF para aprovação do POM e 
Revisão do PMDFCI 

                        

Reunião da CMDF para apresentação do 
relatório provisório do ano em curso e 
apresentação de propostas de calendarização 
de ações para o ano seguinte  
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Quadro 31: Síntese da estimativa orçamental para a implementação do PMDFCI 

EIXOS ESTRATÉGICOS 
ORÇAMENTO TOTAL EIXO 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 (2021-2030) 

1.º Eixo Estratégico - Aumento da resiliência do 
território aos incêndios rurais. 

 1.749.494 €   1.744.196 €   1.853.729 €   1.877.027 €   1.858.464 €   1.865.471 €   1.807.581 €   1.819.923 €   1.825.229 €   1.768.541 €  18.169.652 €  

2.º Eixo Estratégico - Redução da incidência dos 
incêndios. 

      12.500 €        12.688 €        12.878 €        13.071 €        13.267 €        13.466 €        13.668 €        13.873 €        14.081 €        14.292 €  133.784 €  

3.º Eixo Estratégico - Melhoria da eficácia do 
ataque e da gestão dos incêndios. 

    120.000 €      121.800 €      123.627 €      125.481 €      127.364 €      129.274 €      131.213 €      133.181 €      135.179 €      137.207 €  1.284.327 €  

4.º Eixo Estratégico - Recuperar e reabilitar os 
ecossistemas. 

              -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €  -   €  

5.º Eixo Estratégico - Adoção de uma estrutura 
orgânica funcional e eficaz. 

        2.200 €          9.550 €          6.900 €          1.700 €          2.200 €          2.950 €          2.800 €          1.900 €          1.700 €          1.200 €  33.100 €  

TOTAL  1.884.194 €   1.888.233 €   1.997.133 €   2.017.279 €   2.001.294 €   2.011.161 €   1.955.262 €   1.968.877 €   1.976.189 €   1.921.240 €  19.620.862 €  
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