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RESUMO  

Ao longo das três últimas décadas, os municípios portugueses têm vindo a 

assumir um conjunto cada vez mais extenso e complexo de atribuições e de 

competências, fruto não só das renovadas exigências e solicitações de uma sociedade 

e de uma economia em profunda e contínua transformação mas também das políticas 

de descentralização levadas a cabo pelos sucessivos Governos. Progressivamente, a 

sua esfera de intervenção alarga-se e diversifica-se, incorporando novas 

preocupações e responsabilidades em domínios tão diversos como, por exemplo, a 

solidariedade social, a educação, a saúde e a protecção civil. O que implica e 

determina a concepção e a implementação de novas políticas municipais, marcadas 

por novas problemáticas, novas agendas políticas, novos actores, novos sistemas de 

acção pública e novas pressões sobre os já escassos recursos municipais. 

Do ponto de vista científico, a emergência destas novas políticas municipais 

conduz-nos à formulação de algumas questões que merecem reflexão e análise mais 

aprofundada. De que modo encaram e com que intensidade assumem os municípios 

as novas responsabilidades e tarefas que lhes foram confiadas? Os domínios de 

intervenção e as tipologias dos programas são similares ou muito diversos e quais são 

os factores que explicam as diferenças registadas ao nível da acção municipal? 

Reproduzem os municípios os modelos tradicionais de organização e gestão ou, ao 

contrário, existem sinais evidentes da emergência de novas atitudes e práticas? 

Para tentar responder a estas questões, centramos a nossa investigação na 

análise das políticas de prevenção e combate aos incêndios florestais no Douro Sul. 

Um domínio relativamente recente da intervenção municipal, marcado pela actualidade 

e pertinência do problema que lhe dá origem, pelo enquadramento nacional dos meios 

e instrumentos da política e pela novidade dos desafios e das tarefas que os 

municípios são chamados a desempenhar. E que procuramos estudar a partir de uma 

perspectiva teórica e de uma abordagem metodológica da análise das políticas 

públicas, preconizadas por autores como Pierre Muller e Yvés Mény, e 

complementada por um enquadramento nacional e territorial da problemática dos 

incêndios florestais. Os resultados obtidos permitem-nos demonstrar não só as 

dificuldades de consolidação das novas políticas municipais, por falta de meios e de 

competências técnicas específicas, mas também que existe uma grande diversidade 

de modelos e de práticas na implementação destas novas políticas, fruto de uma 

maior sensibilidade dos autarcas para o problema, das características específicas do 

concelho e da maior gravidade dos incêndios florestais nos seus territórios. 
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ABSTRACT  

For the last three decades, the Portuguese city councils have been assuming a 

vast and complex variety of attributions and competences, not only because of the 

renewing demanding and appeals from a society and economy in transformation, but 

also because of the decentralization policies taken by the successive governments. 

Progressively, their intervention has enlarged and diversified itself, taking charge of 

new preoccupations and responsibilities in several domains like the social solidarity, 

education, health and citizen protection. This implies and determines the conception 

and implementation of new local policies concerning new issues, new politic agendas, 

new actors, new systems of public action and new pressures on the few remaining 

local resources.  

From the scientific view, the appearance of these new local policies induces us 

to do some questions which deserve reflection and a deeper analysis. How do the city 

councils see and assume the new responsibilities and tasks that have been given 

them? The intervention domains and the programmes typologies are very similar or 

very different and which are the factors that explain the differences among the local 

action? Do the city councils reproduce the traditional models of organization and 

management or are there any signs of the emergency of new attitudes and practices? 

To try to answer to these questions, we will centre our investigation in the 

analysis of policies concerning the prevention and fight against the fires on the forests 

in the region of South Douro. This is a recent domain on the local intervention that is 

marked by the actuality and the importance of the original problem, by the national 

framing of the means and tools of the policies and by the new challenges and tasks 

that the city councils have to take. We have studied this domain from a theoretical view 

and a methodological approach of the analysis of public policies approached by Pierre 

Muller and Yvés Mény and accomplished by a national and territorial framing of the 

forest fires. The results allow us to show not only the difficulties in the consolidation of 

the new local policies, due to the lack of means and technical and specific abilities, but 

also the existence of a great variety of models and practices in the implementation of 

these new policies, due to a higher preoccupation of the autarchists about the problem, 

the specific characteristics of the municipality and the higher danger of the fires in its 

territory.   
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1. ENQUADRAMENTO 

Ao longo das três últimas décadas, os municípios portugueses têm vindo a 

assumir um conjunto cada vez mais diversificado e complexo de atribuições e de 

competências1, fruto não só das renovadas exigências e solicitações de uma 

sociedade e de uma economia em profunda e contínua transformação mas também 

das políticas de descentralização levadas a cabo pelos sucessivos Governos.  

A evolução registada, pode ser subdividida em três grandes períodos 

temporais. 

O primeiro período, desde meados dos anos setenta a meados dos anos 

oitenta, corresponde à fase de implantação e de consolidação do poder local 

democrático. Com a revolução de Abril de 1974 e, sobretudo, com a aprovação da 

Constituição de 1976, é finalmente consagrado e legitimado o princípio da autonomia 

local (política, administrativa e financeira). Os municípios passam a dispor de poderes, 

recursos e meios para contribuírem para a satisfação das necessidades das suas 

populações.  

Face às enormes carências de infra-estruturas e de equipamentos com que se 

debatem os diferentes espaços territoriais do país, é nestes domínios que os 

municípios vão começar por centrar as suas atenções e preocupações. Estas áreas 

são alargadas e reforçadas com a publicação do Decreto-Lei n.º 1/79, de 2 de Janeiro, 

atribuindo-lhes competências específicas, entre outras, no âmbito do equipamento 

rural e urbano, saneamento, transportes e comunicações. 

O segundo período, desde meados dos anos oitenta a finais dos anos noventa, 

corresponde à etapa de maior desenvolvimento económico-social e é marcado pela 

adesão à Comunidade Económica Europeia e pelo correspondente aumento de meios 

financeiros (europeus) colocados à sua disposição.  

                                                     

 

1 Utilizados correntemente de modo indistinto, estes dois termos têm, no entanto, significados 
diferentes: a atribuição refere-se aos interesses ou fins que devem reger as suas actividades; e 
a competência aos poderes funcionais que permitem a concretização dos objectivos fixados. 
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Ainda em 1984 são publicados dois importantes diplomas que, mais uma vez, 

reforçam as atribuições e competências dos municípios: o Decreto-Lei n.º 77/84, que 

define as áreas de investimento público a seu cargo; e o Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 

de Março, que delimita os seus campos de acção. 

Aos municípios são assim cometidas responsabilidades acrescidas na 

administração de bens próprios sobre a sua jurisdição, no desenvolvimento, na 

revitalização, na salubridade pública e no saneamento, na saúde, na educação e no 

ensino, na protecção e assistência à infância e à terceira idade, na cultura, no lazer e 

no desporto, na defesa e protecção do ambiente e da qualidade de vida das 

populações e na protecção civil.  

Finalmente, um terceiro período, desde os finais dos anos noventa até à 

actualidade, e que corresponde à fase de amadurecimento e de diversificação da 

acção local dos municípios, marcada por uma intervenção crescente em áreas como a 

promoção do desenvolvimento económico e o emprego, o ambiente e a conservação 

da natureza ou, ainda, a cultura e a solidariedade social.  

As novas atribuições e competências são estabelecidas pela Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, conferindo aos municípios a responsabilidade, entre outras, de 

intervir em domínios como: equipamentos urbanos e rurais (espaços verdes, vias, 

cemitérios municipais, instalação de serviços públicos municipais, mercados públicos, 

bombeiros); saneamento básico (sistemas municipais de distribuição de água, de 

saneamento, de recolha de lixo, higiene e limpeza urbana); energia (iluminação 

pública urbana e rural); transportes e comunicações (redes de vias urbanas e rurais, 

transportes colectivos urbanos); educação e ensino (educação pré-escolar, 

equipamentos de ensino, residências escolares, transportes escolares, acção escolar 

e ocupação de tempos livres); cultura, desporto e lazer (centros culturais, bibliotecas, 

museus municipais, património cultural, parques de campismo, instalações para a 

prática desportiva e de lazer; saúde (centros de saúde); ordenamento do território 

(elaboração de planos municipais de ordenamento do território e implementação de 

instrumentos de política de solos); e protecção civil (criação de corpos de bombeiros 

municipais, construção e manutenção de infra-estruturas de prevenção e apoio ao 

combate a fogos florestais e articulação com as entidades competentes a execução de 

programas de limpeza e beneficiação de matas e florestas). 

Os municípios portugueses têm assim a seu cargo uma grande diversidade de 

atribuições e competências, formais e informais, resultantes não só do quadro legal 
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em vigor, mas também das transferências que a administração central tem vindo a 

efectuar para a administração local, ao longo dos últimos anos.  

A este propósito, convém referir que neste preciso momento se encontra em 

fase de negociação, entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, a 

transferência para os municípios de um vasto pacote de novas atribuições e 

competências em domínios como, por exemplo, o ensino básico, a saúde e o 

planeamento e o ordenamento do território. 

Perante este crescente alargamento da esfera de intervenção das autarquias 

locais portuguesas, bem como das novas solicitações sociais, económicas e de 

cidadania ou, ainda, dos novos e emergentes modelos de governação municipal, 

várias questões e problemáticas têm sido formuladas e analisadas, quer do ponto de 

vista prático, quer do ponto de vista científico.  

De forma resumida e esquemática, os questionamentos abrangem os 

seguintes temas: 

 

A capacidade técnica e política dos municípios para incorporar os recentes 

desafios e assumir as novas atribuições e competências, sobretudo em domínios 

radicalmente diferentes da tradicional construção e gestão de infra-estruturas, 

equipamentos e serviços públicos locais; 

 

A capacidade financeira e de gestão das autarquias para desenvolver e 

suportar novas intervenções e projectos, tendo em conta a escassez de recursos 

públicos, as políticas de redução do défice e do endividamento ou, ainda, a pressão 

social e política sobre os orçamentos municipais; 

 

A modernização da acção pública local, com a introdução de modelos mais 

abertos e eficazes de concepção das políticas municipais e de governação territorial, 

que apelam a uma maior participação pública, a uma maior coordenação das 

intervenções dos agentes públicos locais e centrais e ao desenvolvimento de parcerias 

de cooperação público/privado; 

 

A avaliação das políticas públicas municipais nas suas múltiplas vertentes, 

mas com incidência em aspectos como a sua eficácia social, a eficiência da aplicação 

dos recursos públicos ou, ainda, os processos políticos e técnicos desenvolvidos na 

sua concepção e implementação. 
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De entre os múltiplos domínios de intervenção recente dos municípios 

portugueses, a prevenção e o combate aos incêndios florestais merece uma atenção 

particular e constitui um objecto de estudo oportuno e relevante. Por várias razões. 

Em primeiro lugar, porque a problemática dos incêndios florestais tem vindo a 

ganhar, em Portugal e em muitos países do Sul da Europa, uma grande importância 

mediática, reflexo das suas consequências dramáticas, sociais e económicas, 

conduzindo à implementação de novas políticas e ao reforço substancial dos meios e 

instrumentos afectos à sua prevenção e combate. 

Em segundo lugar e, em particular, porque embora estas políticas tenham uma 

dimensão claramente nacional, a verdade é que elas parecem romper com a 

tradicional abordagem centralista e sectorial, apelando a um envolvimento cada vez 

mais crescente dos agentes regionais e locais, em especial dos municípios. 

Finalmente, em terceiro lugar, e porque este é um dos domínios onde a 

intervenção autárquica tem sido reduzida e esporádica, confrontando-se os mesmos, 

face às novas responsabilidades decorrentes das políticas nacionais e do 

correspondente enquadramento jurídico, há a necessidade de conceber e implementar 

políticas públicas municipais específicas, abrangendo, por exemplo, a elaboração de 

planos municipais de prevenção e combate aos incêndios florestais, a criação de 

Comissões Municipais de Defesa da Floresta e a constituição de Gabinetes Técnicos 

Florestais.  

Por todas estas razões, justifica-se, pois, uma análise mais aprofundada do 

modo como estas políticas têm vindo a ser concebidas e implementadas ao nível local, 

tanto mais que, desta análise, se poderá retirar certas conclusões sobre algumas das 

interrogações atrás evocadas, nomeadamente as capacidades técnica e política 

demonstradas pelos municípios para assumirem as novas atribuições e competências 

que lhe são confiadas, bem como a modernização da acção pública municipal.  

Em concreto, e do ponto de vista da análise das políticas públicas locais, o 

tema da prevenção e do combate aos incêndios florestais permitirá, por exemplo, 

apreender as transformações relativas ao modo como um novo domínio de 

intervenção municipal é incorporado nas respectivas agendas políticas locais, cada 

vez mais alargadas e complexas, a forma como evolui a natureza do papel das 

autarquias, em princípios mais substantivos e estratégicos, e os novos estilos de 

governação municipal, mais abertos e participados.   
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1.2. O PROBLEMA E AS HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

Com a publicação da Lei de Bases da Política Florestal, em Agosto de 1996, 

inicia-se em Portugal um novo ciclo de intervenções públicas no ordenamento e de 

gestão da floresta, marcado por alterações importantes ao nível dos princípios e 

objectivos, da arquitectura institucional, das medidas e dos instrumentos de política e 

dos programas de financiamento.  

De entre estas alterações importa sublinhar, no âmbito do tema de que nos 

ocupamos, a relevância dada aos aspectos relacionados com a prevenção e o 

combate aos incêndios florestais e o papel confiado aos municípios, não só neste 

âmbito, mas também, e de um modo geral, na promoção e na dinamização da política 

florestal nacional. 

Em substância, e muito embora caiba ao Estado central definir as linhas de 

orientação e os instrumentos da política, os municípios passam a ter um conjunto de 

atribuições e competências específicas como, por exemplo: a instituição das 

Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, coordenadas pelos 

respectivos presidentes de Câmara e dotadas de um conjunto vasto de 

responsabilidades em matéria de planeamento, programação, informação e 

sensibilização das populações; a criação de Gabinetes Técnicos Florestais, estruturas 

de apoio às referidas comissões e a quem compete conceber e implementar as 

acções de defesa da floresta contra incêndios. 

Trata-se, pois, de um alargamento considerável da esfera de intervenção dos 

municípios e de um reforço das suas responsabilidades neste domínio, assumindo 

estes um papel muito para além de meros executantes da política nacional, uma vez 

que passam a dispor de margem de manobra e de instrumentos para definirem, num 

certo quadro não completamente autónomo, as suas próprias políticas de prevenção e 

combate aos incêndios florestais.  

Este contexto coloca alguns problemas e interrogações que merecem uma 

reflexão e uma análise mais aprofundadas. 

Em primeiro lugar, importa saber o modo como encaram e com que intensidade 

assumem os municípios as novas responsabilidades e tarefas que lhes foram 

confiadas, no âmbito da política florestal nacional: limitam-se a cumprir determinações 

superiores e a implementar medidas obrigatórias (criação de comissões e de 
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gabinetes técnicos e elaboração de planos municipais) ou concebem e desenvolvem 

estratégias e programas de acção próprios?  

Em segundo lugar, convém analisar o conteúdo das políticas e intervenções 

municipais, no âmbito da prevenção e combate aos incêndios florestais: os domínios 

de actuação e as tipologias dos projectos são similares ou muito diversos e quais são 

os factores explicativos das diferenças registadas ao nível da acção municipal? 

Finalmente, em terceiro lugar, interessa avaliar os dispositivos de organização 

e de gestão implementados pelos municípios (estruturas e sua composição, recursos, 

parcerias, etc.), sendo estes reveladores da ambição e do alcance expectável das 

políticas e, ao mesmo tempo, um indicador importante da capacidade de abertura e de 

adaptação aos novos desafios, em termos de políticas públicas e de governança: 

reproduzem os municípios os modelos tradicionais de organização e gestão ou, ao 

contrário, existem sinais evidentes da emergência de inovadoras atitudes e práticas? 

Como ponto de partida para a investigação, formularemos algumas hipóteses 

sujeitas ao indispensável exercício de verificação e de demonstração.  

A primeira aponta para as dificuldades que os municípios têm em assumir e 

desenvolver novas atribuições e competências em domínios relativamente distantes 

da sua esfera tradicional de intervenção. No caso concreto da prevenção e combate 

aos incêndios florestais, acresce que os autarcas entendem tratar-se de um problema 

nacional, e como tal deve ser resolvido pelo Estado central, ou ainda que a sua 

prioridade política é inferior à de outros sectores como, por exemplo, as 

acessibilidades, o saneamento básico, a educação e a solidariedade social. Por essas 

razões, a nossa primeira hipótese é que a grande maioria dos municípios não concebe 

e implementa políticas e estratégias municipais autónomas e específicas, limitando-se 

a cumprir as obrigações formais previstas na Lei ou na política florestal nacional. 

A segunda tem a ver com a relativa homogeneidade das intervenções e da 

tipologia dos projectos, a qual resulta não só do enquadramento nacional das 

medidas, dos instrumentos e dos programas de financiamento da política mas também 

da escassez de recursos e de meios financeiros das autarquias, fortemente 

condicionadores da sua acção neste domínio. Nesta perspectiva, a segunda hipótese 

é a de que todos, ou quase todos os municípios, privilegiam as acções de informação 

e sensibilização das populações, os projectos de limpeza da floresta e a criação de 

dispositivos de vigilância, projectos estes que beneficiam de financiamentos especiais. 

Esta hipótese não rejeita, no entanto, a possibilidade de alguns municípios levarem 
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mais longe o seu empenho, fruto de uma maior sensibilidade dos autarcas para o 

problema, das características específicas do concelho e da maior gravidade dos 

incêndios florestais nos seus territórios. 

A terceira relaciona-se com a manutenção dos modelos e dos estilos de 

governação municipal tradicionais. De um modo geral, apesar de existirem alguns 

sinais indiciadores de transformações positivas nos estilos de governação municipal, 

nomeadamente ao nível da acção dos Gabinetes Técnicos Florestais, pelo facto de 

serem entidades recentes e relativamente autónomas das estruturas orgânicas 

municipais; quer ao nível do funcionamento das novas estruturas organizacionais quer 

ao nível dos métodos de planeamento e de gestão, parece existir uma dificuldade 

aparente em alterar as práticas habituais marcadas por uma frágil articulação 

interinstitucional e por abordagens parcelares e esporádicas. 

O problema, as interrogações e as hipóteses que acabamos de formular são 

comuns para qualquer parcela do território nacional, uma vez que, de um modo geral, 

todos os municípios portugueses estão confrontados com estes novos desafios. No 

entanto, e tendo em conta que um exercício deste género deverá basear-se no estudo 

de um caso concreto e pertinente, optámos por seleccionar o território constituído pelo 

Agrupamento de Municípios do Douro Sul.  

A escolha justifica-se pelo facto de se tratar de um espaço territorial com 

alguma dimensão (1.726,3 Km2), com uma mancha florestal significativa (180.982 ha), 

onde o problema dos incêndios florestais tem alguma relevância (4.514 ocorrências e 

27.716 ha ardidos, entre 2000 e 2004) e constituído por um número razoável de 

municípios (10). Claro está, nada nos permite afirmar que se trata de uma amostra 

representativa da realidade nacional, muito embora as conclusões obtidas possam ser, 

desde que sejam tomadas as devidas precauções, generalizáveis para outras 

realidades similares a esta.  

1.3. METODOLOGIA 

Numa primeira fase da pesquisa, a qual intitulamos de exploratória, procedeu-

se a uma recolha bibliográfica e respectiva leitura sobre as temáticas relacionadas 

com o objecto de estudo: a análise e a avaliação das políticas públicas, com incidência 

particular nas políticas públicas municipais, a problemática dos incêndios florestais, o 

enquadramento legal e os instrumentos da política florestal nacional, regional e local. 



| INTRODUÇÃO GERAL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. |  26 

Posteriormente, partiu-se para a observação in loco das características físicas 

do território do Douro Sul e proporcionaram-se alguns encontros no terreno com 

residentes e técnicos permanentes, procurando assentar potenciais elementos 

susceptíveis de interferir na incidência e extensão dos incêndios florestais. O registo 

destas conversações não foi objecto de qualquer tratamento específico, mas contribuiu 

para aferir a pertinência do tema escolhido. 

Este reconhecimento do território do Douro Sul não foi mais do que um 

aprofundamento de alguns conhecimentos adquiridos durante o estágio de pós-

licenciatura em Geografia - Ordenamento do Território e Desenvolvimento, no Governo 

Civil de Viseu. Esse estágio revelou-se de grande utilidade para a preparação da 

dissertação nesta fase exploratória, já que nesse período de estudo tivemos a 

oportunidade de desenvolver um plano de trabalho relacionado com o tema em 

análise, envolvendo três fases: pesquisa de informação na imprensa sobre incêndios 

florestais; revisão de bibliografia científica; recolha e organização de uma base de 

dados com informações sobre área ardida, número de ignições, principais espécies 

ardidas e causas de deflagração, nos concelhos do Douro Sul. 

Procedemos a um complemento de recolha e tratamento de informação junto 

do Instituto Nacional de Estatística (relativa à população, ocupação do solo, sectores 

de actividade) e contactaram-se entidades nacionais por um lado (Direcção-Geral dos 

Recursos Florestais, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Instituto de 

Conservação da Natureza e Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta 

Contra Incêndios), no sentido de se obter informações sobre os programas e 

financiamentos existentes à escala nacional e europeia; entidades regionais por outro 

lado (Direcção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes e Alto Douro e Governo 

Civil do Distrito de Viseu, Autarquias, Gabinetes Técnicos Florestais, Associações 

Florestais e Corporações de Bombeiros) intervenientes na floresta da área em estudo, 

para solicitar elementos complementares à pesquisa e às estruturas e projectos 

municipais, principalmente para a obtenção de monografias locais, cartas de risco de 

incêndio para os municípios do Douro Sul, bacias de visão dos postos de vigia, valores 

das áreas ardidas, causas de deflagração dos incêndios, entre outros.  

Já definido o objecto de estudo e equacionadas as hipóteses, numa segunda 

fase, foi elaborado e aplicado um inquérito como técnica de investigação principal para 

a recolha de dados junto dos responsáveis técnicos pela floresta nos Gabinetes 

Técnicos Florestais e, posteriormente, procedeu-se à realização de entrevista aos 

autarcas do território escolhido. 
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A problemática desta pesquisa exigia, por um lado, a necessidade de um 

instrumento que captasse a relação existente entre a autarquia e as características de 

cada município de forma directa e, por outro lado, um instrumento que oferecesse aos 

inquiridos a possibilidade de se expressarem e avaliarem o seu espaço livremente, isto 

é, sem a imposição da escolha de uma das possibilidades de resposta pré-

estabelecidas. Daí a opção de se terem incluído no questionário várias perguntas 

abertas. Assim, o questionário administrado apresenta-se, quanto à sua forma, 

combinando questões abertas e fechadas, evitando, assim, a sensação de monotonia.  

O objectivo principal do inquérito destinado aos técnicos dos GTF era a 

obtenção de informação relativa à elaboração e implementação das políticas 

municipais de prevenção e combate aos incêndios.   

Na elaboração do questionário, começou por estabelecer-se os tópicos que 

poderiam pôr à prova as hipóteses enunciadas, procedendo-se à redacção de uma 

série de questões. Em termos de estrutura, o questionário aplicado apresenta uma 

organização dos temas em discussão e, dentro destes, o escalonamento das questões 

com o intuito de explorar os diferentes aspectos de cada tema, facilitando o posterior 

tratamento dos dados obtidos.    

Assim, o questionário compreendeu três áreas: I) organização e recursos 

humanos das Comissões de Defesa da Floresta Contra Incêndios, dos Gabinetes 

Técnicos Florestais e das Associações Florestais; II) áreas de intervenção e projectos 

em curso, direccionados para as equipas de sapadores florestais, para os propósitos 

das campanhas desenvolvidas, para os planos e instrumentos financeiros; III) 

candidaturas, procurando-se conhecer os tipos de projectos e seus objectivos, suporte 

financeiro e calendarização. 

Teve-se o cuidado de testar a primeira versão do questionário, procedendo-se 

à realização de um pré-teste. Para QUIVY e CAMPENHOUDT, o pré-teste surge como 

«uma operação que consiste em testar previamente o questionário junto de um 

pequeno número de indivíduos pertencentes às diversas categorias do público a que 

diz respeito o estudo (...). Este teste prévio permite muitas vezes detectar as questões 

deficientes, os esquecimentos, as ambiguidades e todos os problemas que as 

respostas levantam.» (1992:173). 

Com o pré-teste conseguimos apurar a receptividade que cada questão teve 

por si e a receptividade do questionário na sua globalidade. Esta fase permitiu-nos 
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aferir como são compreendidas as questões, e evitar eventuais erros na sua 

formulação e outras deficiências. 

O objectivo da entrevista aos autarcas mais familiarizados com a temática em 

análise consistiu em perscrutar o seu olhar global sobre as políticas municipais no 

contexto dos incêndios florestais, procurando captar as suas ideias acerca da relação 

entre a Política Florestal Nacional e a sua implementação a nível local; perceber a 

avaliação que os autarcas fazem do papel dos municípios no combate e prevenção 

aos incêndios florestais; analisar a relação entre as estruturas organizativas florestais 

do município e a autarquia, aferindo a sua eficácia; avaliar a estrutura e organização 

dos recursos humanos disponíveis na autarquia, bem como os meios financeiros para 

a prevenção e o combate aos incêndios.  

Os inquéritos aos técnicos dos GTF e as entrevistas aos autarcas exigiram 

uma preparação demorada e cuidada, nomeadamente na elaboração do guião e nos 

contactos prévios com os entrevistados, no sentido de precisar o tema, a finalidade, e 

conseguir a sua motivação. Privilegiamos o interesse em captar as avaliações dos 

próprios inquiridos face a seu meio e à problemática dos incêndios, numa abordagem 

o mais directa possível. 

As entrevistas, com a duração média de uma hora, decorreram, de um modo 

geral, num clima de abertura e naturalidade. Os textos em itálico pretendem reflectir o 

realce que os inquiridos colocaram nas suas afirmações, exprimindo assim as suas 

perspectivas, convicções e prioridades sobre os temas em questão.  

No que concerne ao tratamento dos dados recolhidos através dos inquéritos, 

procedemos da seguinte forma: numa primeira fase, a informação recolhida foi 

informatizada e uniformizada, possibilitando uma análise, essencialmente descritiva, 

dos dados obtidos. Posteriormente, procederam-se a novos contactos com os GTF, no 

sentido de se completarem algumas informações que tinham ficado mais obscuras 

para a discussão das hipóteses do nosso trabalho. 

Relativamente à análise das questões abertas, optamos pela técnica de análise 

de conteúdo, analisando resposta a resposta em função do contexto da análise e do 

próprio actor. Esta técnica «oferece a possibilidade de tratar de forma metódica 

informações e testemunhos que apresentam um certo grau de complexidade» (QUIVY 

e CAMPENHOUDT, 1992), permitindo abarcar todo o conjunto de respostas 

diferenciadas que se obtém.  
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O tratamento dos inquéritos e entrevistas permitiu ainda conhecer outras 

dificuldades e carências do território em estudo e contribuiu para a formulação de um 

conjunto de recomendações referidas no capítulo das conclusões da tese. 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A tese é constituída por três partes, compreendendo nove capítulos e três 

anexos, de leitura independente, mas ordenados de forma coerente, e apresenta a 

seguinte organização: 

Iniciamos a dissertação com a introdução geral, onde procedemos, 

faseadamente, ao enquadramento do tema, à apresentação da problemática das 

hipóteses de investigação, à metodologia seguida e à estrutura do estudo.  

A primeira parte diz respeito à análise das políticas públicas municipais 

(perspectiva teórica e metodológica), e inclui os capítulos dois e três.  

O segundo capítulo procura desenvolver o conceito e o alcance de política 

pública e apresenta os principais modelos teóricos da acção pública, sua génese, o 

papel e envolvimento dos actores e as redes que se tecem entre intervenientes. 

Pretende, assim, reflectir sobre o alcance das políticas públicas na resolução de 

problemas concretos, segundo as perspectivas adoptadas. 

O terceiro capítulo expõe uma análise às políticas públicas municipais e traça o 

seu quadro conceptual, direccionado para o melhor processo de decisão, forma de 

implementação e sua avaliação.  

A segunda parte compreende as políticas de prevenção e combate aos 

incêndios florestais: contexto, objectivos e instrumentos, e integra os capítulos quatro 

e cinco. 

O quarto capítulo estuda a floresta e os incêndios florestais, desde os 

primórdios da nacionalidade até ao novo ciclo florestal pós-2003. Faz ainda, numa 

perspectiva histórica, as resenhas dos quadros legislativos e organizacionais 

existentes, referindo-se aspectos da protecção civil, bem como resoluções normativas 

singulares, que serviram de base para se definirem estratégias e modelos de gestão 

face aos problemas da floresta e, consequentemente, dos incêndios florestais. 

O quinto capítulo pretende reflectir sobre os objectivos e instrumentos da 

política florestal nacional e municipal recente. Referencia sumariamente a Lei de 
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Bases da Política Florestal, o impacto dos financiamentos comunitários e nacionais, as 

atribuições e competências das autarquias no domínio da protecção civil, ordenamento 

do território e urbanismo, tendo em atenção o Plano Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios.  

A terceira parte é o estudo de caso do Douro Sul, relativo às políticas 

municipais de prevenção e combate aos incêndios florestais, implementadas entre os 

anos 2000-2004, e abarca os capítulos seis, sete e oito. 

O capítulo seis diagnostica a problemática da floresta e dos fogos, 

relacionando-os com a situação socioeconómica, os sectores de actividade, o uso do 

solo e as características do coberto florestal, numa perspectiva evolutiva e 

comparativa no Distrito de Viseu VS Douro Sul. Estima, ainda, as causas complexas 

do fenómeno dos incêndios e a grandeza dos prejuízos ocasionados. 

O capítulo sete analisa o papel desenvolvido pelos organismos florestais do 

Douro Sul 

 

Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e 

Gabinetes Técnicos Florestais 

 

fazendo um balanço das actividades realizadas. 

Considera, também, os principais domínios de intervenção destes órgãos, 

nomeadamente no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios: 

elaboração de candidaturas e contributo das associações e sapadores florestais. 

O capítulo oito aborda as políticas seguidas pelos municípios do Douro Sul 

relativamente à prevenção e combate aos incêndios florestais, referindo as diferentes 

dimensões (conceptual, substantiva e operacional) adoptadas, identificando e 

descrevendo as principais intervenções que marcam a acção de cada concelho. 

Finalmente, no último capítulo, apresentamos as principais conclusões que 

ressaltam do estudo ao nível das políticas públicas florestais e sua relação com a 

dinâmica autárquica e florestal, propondo alguns desafios futuros em prol dos 

municípios, tornando-os mais eficazes na sua intervenção.  

O anexo 1 faz uma análise histórica do municipalismo português, 

atravessando, resumidamente, a evolução organizativa dos poderes públicos e seus 

actores, desde a acção governativa da monarquia até aos dias de hoje.  

O anexo 2 compreende as respostas dos Gabinetes Técnicos Florestais do 

Douro Sul ao inquérito. Estes foram respondidos pelos técnicos responsáveis dos 

GTF, por via electrónica. 
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O anexo 3 apresenta o resumo das entrevistas com os autarcas das Câmaras 

Municipais do Douro Sul, ouvindo-os sobre a temática da floresta e dos incêndios 

florestais.  



                               



      

PARTE I        

A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS: PERSPECTIVAS TEÓRICAS E 

METODOLÓGICAS             

«O aspecto mais frustrante da vida pública reside nas horas sem fim perdidas em 

discussões sobre as medidas a adoptar, em cuja preparação não se distinguiram os aspectos 

mais relevantes dos irrelevantes nem se investigaram os factos e relações, em que é 

impossível a ponderação de alternativas porque somente uma proposta foi aprofundada e, 

acima de tudo, discussões em que se presume que a nobreza dos objectivos é bastante para 

determinar a eficácia do que se propõe.» 

(SCHULTZE, C.; 1968)   
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2. O CONCEITO E O ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA 

Os primeiros estudos sobre as políticas públicas foram desenvolvidos nos 

Estados Unidos, no final dos anos 1950, com o objectivo claro de apoiar as 

autoridades governamentais na preparação das decisões e na avaliação do seu 

impacto social e económico. A policy science , como foi então denominada, era 

orientada para a acção e tinha por objectivo principal o de contribuir para uma gestão 

mais eficiente dos programas e recursos públicos a curto e a longo prazo. 

Durante muitos anos, estes estudos foram marcados pelo seu carácter prático 

e utilitário, sendo as preocupações teóricas relegadas para segundo plano, uma vez 

que as suas motivações não incluíam qualquer tipo de pesquisa sobre a teoria da 

acção pública ou a natureza do Estado. O que se compreende, não só porque a 

própria noção de Estado tinha sido substituída pela do sistema político-administrativo, 

cujos fundamentos não eram nem discutidos nem postos em causa, mas também 

porque o que importava eram os aspectos práticos de funcionamento do sistema. 

Esta concepção da análise das políticas públicas iria todavia ser abandonada 

em detrimento de outras perspectivas teóricas e metodológicas, suscitadas por 

preocupações de natureza científica, disciplinar, ideológica, etc. As dúvidas e as 

preocupações então suscitadas pelas novas correntes e investigadores, ilustram bem 

a natureza e o alcance do debate: Podemos analisar sem quadro teórico de 

referência? Para compreender a política é mais importante analisar os 

comportamentos ou o conteúdo das decisões tomadas e implementadas pelos 

poderes públicos? É mais útil interpretar as últimas intenções de voto do eleitorado e 

da sua filiação partidária ou analisar o impacto de uma política pública? 

Os questionamentos e desenvolvimentos posteriores puseram fim à deriva 

tecnicista e utilitária que marcaram os primeiros passos da policy science . Estas 

questões permitiram sair do círculo vicioso que ameaça confinar a análise das políticas 

públicas numa função de ajuda à decisão, de consultor, de auxiliar do Príncipe. E 

abriram as portas à emergência de uma grande variedade de modelos teóricos que 

contribuíram para um melhor conhecimento das políticas públicas, fundadas em 

concepções muito distintas da natureza e do papel do Estado e abordagens 

diferenciadas das relações entre este e a sociedade. 
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A apresentação e a descrição dos diferentes modelos teóricos extravasa 

largamente o âmbito e objecto desta dissertação. Limitar-nos-emos, pois, a abordar 

alguns aspectos que consideramos fundamentais para a análise das políticas públicas, 

e que resultam de uma leitura atenta das obras de autores como Pierre Muller e Yvés 

Surel ou Yvés Mény (1998) e Jean-Claude Thoenig (1989), nomeadamente o conceito 

de política pública, as teorias e a génese da acção pública e as redes de actores. 

2.1. O QUE É UMA POLÍTICA PÚBLICA? 

O termo «política» remete, em português e na generalidade das línguas de 

origem latina, para três significados distintos, tendo designações perfeitamente 

autónomas na língua inglesa: a esfera política (polity), que evoca a divisão entre o 

mundo político e a sociedade civil; a actividade política (politics), que designa a disputa 

política em geral; e a acção pública (policies), que engloba o processo de elaboração e 

implementação dos programas de acção pública, ou seja, os dispositivos político-

administrativos coordenados, em princípio, em torno de objectivos explícitos. 

O estudo das políticas públicas contempla, sobretudo, esta última acepção do 

termo, muito embora tal não signifique que as outras duas devam ser ignoradas. Mas 

ao relevarmos a acção pública em detrimento da actividade política estamos a 

preconizar um enfoque particular e distinto do da ciência política clássica, e que incide 

sobre a implementação das políticas públicas. Ou seja, a análise de um conjunto de 

decisões adoptadas pelo Governo para ultrapassar um determinado problema.  

As definições de política pública são múltiplas e muito diversas. Assim, autores 

como AMARAL, consideram-na como «uma mobilização de recursos por parte das 

autoridades públicas destinada à realização de fins previamente definidos.» 

(1998:164). MÉNY e THOENIG definem política pública como «o produto da actividade 

de uma autoridade investida de poder público e de legitimidade governamental.» 

(1989:129). Ou, ainda, como «programas de acção promovidos por autoridades 

públicas ( ), um conjunto de praxes e directivas que procedem de um ou mais 

actores públicos.» Igual entendimento advoga DENTE, para quem as políticas públicas 

não são mais do que «mecanismos através dos quais as autoridades públicas 

respondem às exigências ou às necessidades dos cidadãos ou desfrutam das 

oportunidades abertas à sua frente.» (2003:234). Por sua vez, MULLER e SUREL 

definem política pública como «um quadro normativo; que combina elementos de 
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poder público e elementos de concretização; tende a constituir uma ordem local.» 

(1998:16).  

Todas estas definições sintetizam bem, e de forma mais ou menos consensual, 

o âmbito de uma política pública: a acção das autoridades públicas. Mas não permitem 

identificar com rigor e detalhe o seu objecto particular ou as suas múltiplas dimensões, 

já que uma política pública é uma construção social e uma construção científica, sendo 

por vezes difícil de delimitar as suas fronteiras . Para facilitar esse exercício, torna-se, 

pois, necessário, deitar mão de um conjunto de elementos que nos ajudam a precisar 

um pouco melhor a noção de política pública. 

O primeiro concerne o carácter normativo das políticas públicas. Para que se 

possa dizer que estamos perante uma política pública, é não só necessário que exista 

um conjunto de medidas concretas, de recursos (financeiros, intelectuais, 

regulamentares e materiais), de produtos (outputs normativos, financeiros e físicos), 

que formam a substância visível da política, mas também de um quadro geral de 

acção. Ou seja, de um programa de acção orientado para a concretização de 

objectivos mais ou menos explícitos que ganha sentido quando analisado à luz das 

declarações e das decisões tomadas pela autoridade pública que o implementa. 

Uma tal afirmação significa que todo o programa de acção pública, e portanto 

toda política pública, tem um carácter normativo. O que não quer dizer que todas as 

medidas consideradas devam ser obrigatoriamente reunidas num quadro normativo e 

cognitivo perfeitamente coerente. Ao contrário, as políticas públicas são marcadas por 

contradições, mesmo incoerências, que deverão ser analisadas convenientemente de 

modo a identificar e a interpretar as lógicas de acção e as lógicas de sentido que 

suportam o respectivo processo de elaboração e de implementação. 

O segundo concebe uma política pública como a expressão da força (potência) 

pública. Uma política pública compreende elementos de decisão ou de afectação de 

recursos de tipo mais ou menos autoritário e coercivo. Graças às suas prerrogativas, a 

acção governamental, bem como as demais autoridades políticas, tende a constituir 

direitos e regalias, ao definir os critérios e as condições para aceder aos benefícios de 

uma política pública. Desse ponto de vista, as políticas governamentais determinam 

relações assimétricas entre o Estado, que modifica o ambiente jurídico dos indivíduos, 

e os cidadãos, quer estes sejam beneficiários ou vítimas das regulamentações. 

A análise das políticas públicas contribui, no entanto, para demonstrar que, 

apesar da especificidade da acção do Estado, não estamos perante uma reedificação 
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da potência pública num bloco homogéneo e autónomo. Mesmo se uma decisão, 

considerada como um acto isolado, é uma expressão da força pública, fica por 

identificar, em cada caso concreto, a fronteira entre espaço público e privado e as 

interacções que contribuem para a expressão da potência pública. A análise em 

concreto das políticas públicas deve constituir uma ocasião para nos interrogarmos 

sobre a natureza do Estado e as relações entre espaço público e privado.  

Finalmente, um terceiro elemento, que considera que uma política pública 

constitui uma ordem local, ou seja, «uma construção política relativamente autónoma 

que opera ao seu nível a regulação dos conflitos entre os interessados e que assegura 

a articulação e o ajustamento dos seus interesses e dos seus objectivos individuais 

entre eles, assim como dos interesses e objectivos colectivos.» (FRIEDBERG, 1993). 

Quer isto dizer que, para estudar uma qualquer política pública, não nos podemos 

cingir só à análise das decisões e regulamentos, mas devemos estudar também os 

indivíduos, os grupos e as organizações, cuja posição é afectada pela acção do 

Estado num dado espaço. Isto é o que alguns autores designam pelo público de uma 

política. 

Esta noção de público remete para as diferentes modalidades de participação 

dos diferentes actores de uma dada política, variáveis no espaço e no tempo, e 

determinadas por um conjunto de factores muito diversos, desde a posição particular 

de cada grupo no respectivo sector, até à capacidade de mobilização de recursos 

pertinentes. Um dos principais desafios da análise da acção do Estado é, assim, o de 

reconstruir os modos de acção dos grupos sociais no quadro das políticas públicas, 

desde os grupos mais difusos e menos organizados, que intervêm pontualmente, até 

aos grupos mais estáveis e estruturados, que estabelecem relações duradouras com 

as administrações competentes e influenciam profundamente as suas decisões.  

2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS E TEORIA DO ESTADO 

O estudo das políticas públicas tem contribuído, de modo particularmente fértil, 

para relançar o debate sobre a natureza e o papel do Estado, dominado, até aos anos 

1970, por duas grandes tradições científicas - as abordagens estatal e pluralista 

 

que 

traduziam duas visões quase antagónicas da acção pública.  

A abordagem estatal, que entende a sociedade como um produto do Estado, 

aparece, no essencial, como uma tradição europeia, data do século XIX e está 

intimamente associada à difusão progressiva do Estado-nação e à expansão de 
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aparelhos político-administrativos, dispondo de poderes e competências cada vez 

mais latos. As suas raízes estão na filosofia alemã e no marxismo-leninismo, 

ganhando mais tarde uma orientação sociológica com os trabalhos de Durkheim e de 

Weber. Podemos resumir esquematicamente esta visão do estado através de alguns 

problemas centrais colocados por esta abordagem. 

Para os vários autores que defendem esta perspectiva, o Estado é o resultado 

de uma acção dialéctica com a sociedade. Produzido por ela, ele participa também na 

sua produção: a sociedade moderna não existe sem o Estado. A principal 

consequência desta centralidade do Estado é que as lógicas que suportam a acção do 

Estado não podem ser deduzidas das diferentes lógicas sociais. Como refere Hegel, a 

acção do Estado transcende os interesses particulares múltiplos da sociedade civil 

para concorrer à definição de um interesse comum ou geral. 

Na esteira de Hegel, Marx introduz uma nova perspectiva da relação Estado-

sociedade, preconizando que é a luta de classes que explica o Estado e o seu 

aparelho de repressão, o qual não é mais do que um instrumento da classe 

dominante. Na teoria marxista, é o aparecimento das classes, e das suas lutas 

constantes, que explicam a génese e a evolução do Estado, o que significa que o 

desaparecimento das classes deve provocar automaticamente a extinção do Estado. 

Esta perspectiva não é no entanto partilhada por autores como Durkheim e 

Weber. Para o primeiro, o Estado, analisado no contexto de uma crescente divisão do 

trabalho, adquire um estatuto e uma essência directamente ligados à evolução social. 

Ou seja: «à medida que as sociedades se desenvolvem, o Estado também se 

desenvolve; as suas funções são cada vez mais numerosas, penetram em todas as 

outras funções sociais que ele concentra e unifica.» (DURKHEIM, 1975: 170).  

Analisando o problema da dominação, Max Weber estabelece um quadro 

tipológico ideal 

 

carismático, tradicional e racional 

 

definindo o Estado, numa 

perspectiva evolucionista, como a forma de dominação racional. O aparecimento e a 

evolução do Estado são concebidos por referência a um processo de racionalização, 

marcado pela formação progressiva de um aparelho burocrático. Nesta acepção, o 

Estado é definido como «uma empresa política de carácter institucional desde que e 

na medida em que a sua direcção administrativa reivindica, com sucesso, na aplicação 

de regulamentos, o monopólio da coerção física legítima.» (WEBER, 1971: 57). 

Estas abordagens constituem a base da generalidade das teorias que 

valorizam o papel central do Estado nas relações sociais e alimentaram uma corrente 
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de análise particular quanto à natureza de intermediação contemporânea entre o 

Estado e os grupos de interesse na produção da acção política, a do 

neocorporatismo . Aceitando a centralidade do Estado e a sua natureza monopolística 

no exercício da dominação, os defensores desta perspectiva analisam a acção do 

Estado num contexto mais alargado do que o do quadro institucional do aparelho 

político-administrativo, concebendo-o como o produto de uma relação 

institucionalizada entre um número limitado de actores públicos e privados. 

A abordagem pluralista, que entende o Estado como o produto da sociedade, 

está intimamente ligada aos trabalhos americanos centrados sobre a análise dos 

processos de decisão (DAHL, 1961). Ao contrário da abordagem estatal, ela organiza-

se em torno da ideia segundo a qual o Estado é o resultado de processos sociais 

irredutíveis. O Estado é assim o produto da interacção entre grupos livremente 

constituídos e estabelece uma forma de véu totalmente permeável aos interesses e à 

competição de grupos que caracterizam as lógicas sociais. 

Esta perspectiva não deixa de ter consequências importantes do ponto de vista 

da análise da acção pública. Para os defensores do paradigma pluralista, o conteúdo 

de uma política será o resultado das diferentes pressões exercidas pelos grupos de 

interesse implicados. Isto quer dizer que os grupos de interesse em questão existem 

independentemente da sua relação com o Estado. Eles são o produto da concorrência 

que se exerce entre os diferentes candidatos à representação das múltiplas 

comunidades de interesses que constituem a sociedade, que se afrontam num 

mercado de representação e entram em relação com o Estado, das mais variadas 

formas, para fazer valer o seus pontos de vista no processo de decisão.  

Numa tal perspectiva, a noção de interesse geral não faz grande sentido, na 

medida em que a acção do Estado não pode ser associada ao mero resultado 

aleatório de uma livre competição entre os interesses particulares. Nesse sentido, ela 

alimentou as análises inspiradas da sociologia do interesse e da escola da escolha 

racional e do Public Choice, para as quais a acção pública é difícil, em razão da 

concorrência de interesses, a partir do momento em que ela não permite o livre 

funcionamento do mercado político e a expressão das preferências dos actores.   

Estas duas perspectivas têm vindo a ser marginalizadas, ao longo da última 

década, em detrimento de uma corrente de análise, por vezes designada por 

abordagem cognitiva, que procura estudar as políticas públicas como matrizes 

cognitivas e normativas constituindo sistemas de interpretação do real, no seio dos 

quais os diferentes actores públicos e privados inscrevem a sua acção. Para além das 
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diferenças que subsistem, as abordagens que se inscrevem nesta nova perspectiva 

científica possuem um ponto em comum, e que é o de estabelecer a importância das 

dinâmicas da construção social da realidade, na determinação dos quadros e das 

práticas socialmente legítimas num dado momento (BERGER e LUCKMANN, 1986).  

De um modo simplificado, os diferentes modelos propostos repousam, desde 

logo, na convicção de que existem valores e princípios gerais que definem o que se 

poderia chamar uma visão do mundo particular. Eles comportam, em segundo lugar, 

a ideia de que em cada sector ou território existem princípios específicos, que podem 

declinar, de modo variável, os princípios mais gerais. Em terceiro lugar, o conjunto dos 

elementos cognitivos e normativos determina considerações práticas sobre os 

métodos e os meios mais apropriados para realizar os valores e os objectivos 

definidos. Finalmente, o conjunto da matriz implica a escolha de especificações 

instrumentais, que visa orientar os instrumentos escolhidos numa direcção precisa e 

coerente com as indicações deduzidas dos outros elementos. 

A abordagem cognitiva procura ultrapassar o dilema do determinismo e do 

voluntarismo, propondo uma grelha de análise que combina uma certa forma de 

determinismo estrutural (os actores políticos não são completamente livres das suas 

escolhas) e uma certa forma de voluntarismo (as escolhas políticas não são 

completamente determinadas pelas estruturas). Esta perspectiva assenta na ideia de 

que uma política pública opera como um vasto processo de interpretação do mundo, 

ao longo do qual, pouco a pouco, uma visão do mundo se vai impondo, sendo aceite e 

depois reconhecida como verdadeira pela maioria dos actores do sector , porque ela 

permite aos actores compreender as transformações do seu ambiente, oferecendo-

lhes um conjunto de relações e de interpretações casuais que lhes consente 

descodificar os acontecimentos com os quais eles se confrontam.  

2.3. A GÉNESE DA ACÇÃO PÚBLICA 

Enquanto reflexo de fenómenos e de problemas sociais, as políticas públicas 

repousam na convicção de que estes têm na sua origem determinantes que importa 

identificar e explicar, para que os mesmos possam ser compreendidos. Desse ponto 

de vista, o estudo das políticas públicas apoia-se em três noções fundamentais ligadas 

por uma noção básica: os fenómenos sociais aparecem; eles transformam-se em 

problemas dignos de atenção; a sua resolução é atribuída ao Estado.  
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Os primeiros trabalhos especificamente consagrados aos processos de 

inscrição na agenda pública insistem, no essencial, sobre o papel dos actores, no 

quadro de uma dimensão geral sobre as dimensões da participação política nos 

regimes democráticos. Noutros casos, as análises focalizam-se nos determinantes 

objectivos dos problemas públicos, numa abordagem determinista das dinâmicas 

sociais, o que provoca inúmeras críticas, fundadas sobre o carácter não linear dos 

processos políticos e económicos e a diversidade das formas práticas dos fenómenos. 

Aceitando estas críticas e procurando ultrapassar as limitações por elas 

invocadas, a generalidade das investigações actuais é orientada para a identificação e 

explicação da pluralidade dos modos possíveis da génese dos problemas públicos. 

Em vez de se apoiarem sobre o postulado de uma causa dominante, os trabalhos 

recentes insistem na complexidade e na multiplicidade das relações casuais que 

podem estar na origem dos problemas públicos. E valorizam e integram os outros 

determinantes, ou seja, o estudo dos discursos ou as explicações que os actores 

formulam relativamente aos fenómenos sociais, a partir dos seus próprios esquemas 

cognitivos e normativos. 

As metodologias utilizadas permitem, assim, revelar e desconstruir o modo 

como os actores elaboram as argumentações concorrenciais, que visam definir um 

problema numa linguagem que corresponde aos seus valores, crenças, posições, 

interesses, etc. Neste quadro, a génese da acção pública é então dividida em três 

processos ideais distintos, que remetem para a problematização dos fenómenos 

sociais, a sua inscrição formal na agenda e a sua influência nos ciclos políticos. 

A problematização dos fenómenos sociais e a sua inscrição na agenda política 

e pública pressupõe que os actores tomem consciência da sua importância e que os 

mesmos ponham em causa a sua segurança, os seus interesses, os seus valores É 

pois natural que, numa primeira fase, a análise de qualquer política pública se debruce 

sobre as causas possíveis atribuídas pelos actores a uma situação vivida como 

problemática. Esta investigação das causas implica um trabalho cognitivo e normativo 

de selecção de dados pertinentes, a partir de uma simplificação dos componentes do 

fenómeno considerado e das grelhas de leitura particulares aos diferentes actores.  

Pressupõe, ainda, que os diferentes actores elaborem diferentes modos de 

explicação das causas dos fenómenos e que construam discursos coerentes, 

consequentes e concorrentes. Ou seja, discursos que permitam posicionar e colocar o 

problema sobre um ângulo particular, que releva as causas consideradas pertinentes, 

uma explicação conforme às suas próprias visões do mundo e, finalmente, a 
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elaboração de propostas de resolução. Ao mesmo tempo, cada discurso define uma 

identidade e um papel particular aos diferentes actores implicados, atribuindo ainda 

uma responsabilidade directa ou indirecta a um ou a vários actores públicos.  

A inscrição formal na agenda institucional de um problema social implica que 

este seja integrado nas formas e lógicas de funcionamento do aparelho político-

administrativo. Diferentes factores pesam nesta tradução dos problemas sociais, 

essencialmente as formas institucionais no sentido estrito, que abrangem tanto as 

características constitucionais dos actores político-administrativos, como a importância 

de alguns registos particulares, nomeadamente jurídicos. 

O factor mais imediato que é susceptível de determinar a inscrição na agenda 

de um dado problema social tem a ver com o seu alcance e com as consequências 

públicas. A este se acrescentam outros que condicionam o processo de selecção, e 

que têm a ver com a configuração institucional e a natureza do sistema político. Ou, 

ainda, as características próprias dos actores político-administrativos, designadamente 

as lógicas particulares que regem as suas acções e as quais podem ter um impacto 

singular sobre a inscrição dos problemas na agenda política, quando se produz um 

fenómeno de captação de um problema pelos actores públicos que vêem aí um 

recurso suplementar e um vector de afirmação da sua legitimidade. 

Para além destes elementos jurídicos e constitucionais, o ajustamento da 

agenda institucional produz-se também na dimensão cognitiva e normativa. Ou seja, a 

problematização é expressa de uma forma compreensível pelo aparelho político-

administrativo. O que significa que não basta que esta problematização seja dirigida 

aos actores políticos competentes, que ela respeite as hierarquias e os cânones da 

forma jurídica, devendo igualmente satisfazer os prismas cognitivos e normativos 

característicos dos modos de funcionamento do espaço político. 

Mau grado as suas limitações, este modelo conceptual ilustra bem as 

especificidades e as variações de percepção e de compreensão do mundo que 

caracteriza os diferentes espaços sociais. Cada actor e cada espaço de interacção 

funcionam, com efeito segundo lógicas cognitivas e normativas que lhes são próprias, 

mas que são também fluidas e mais ou menos permeáveis às influências externas. A 

inscrição de um problema numa agenda política conforma então um jogo complexo de 

lógicas cognitivas e normativas, associado às modalidades de troca entre os actores 

sociais, que visa em particular gerir uma relação global/sectorial , integrando mais ou 

menos perfeitamente os elementos do código característico do campo político. 
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A emergência de um problema e a sua inscrição eventual na agenda política 

depende, assim, de uma interacção inicial entre um ou vários actores que retêm um 

dado fenómeno, por vezes na sequência de um acontecimento particular, conduzindo 

esta dinâmica a uma primeira problematização. As características cognitivas e 

normativas do problema assim colocado, bem como a maneira como certos símbolos 

vão ser utilizados pelos actores implicados, determinam em seguida as condições da 

sua recepção junto de públicos mais ou menos amplos. A configuração de actores que 

se estruturou em torno de um discurso particular, ele mesmo intimamente ligado aos 

recursos cognitivos e normativos mobilizáveis, conduz assim à cristalização provisória 

de um espaço de trocas, que se reduzem e/ou se encontram redefinidos no momento 

da passagem de um certo número de prismas institucionais, marcados pela produção 

de alternativas. Só depois deste longo e, por vezes, infernal processo é que o 

problema é, finalmente, inscrito na agenda política (MULLER e SUREL, 1998). 

2.4. ACTORES E REDES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

A construção das políticas públicas não é um processo abstracto. Ao contrário, 

ela é indissociável da acção dos indivíduos e dos grupos implicados, da sua 

capacidade de produzir discursos concorrentes, dos seus modos de mobilização. Ela 

depende também da estrutura mais ou menos flutuante das suas relações e das 

estratégias elaboradas nos contextos de acção definidos nomeadamente pelas 

estruturas institucionais, no seio das quais tomam lugar as políticas públicas. Analisar 

a acção pública conduz portanto, necessariamente, a uma reflexão sobre as 

características evolutivas do espaço público e das dinâmicas da acção colectiva. 

As primeiras análises gerais do processo de emergência das políticas públicas 

foram influenciadas pelo estudo do posicionamento dos grupos e/ou indivíduos na 

formalização de reivindicações submetidas à atenção dos poderes públicos. Nesta 

perspectiva, a generalidade dos autores dedicou-se a estudar as modalidades de 

participação dos actores envolvidos na emergência de um problema e na estruturação 

dos modos possíveis da sua resolução pelos actores político-administrativos. 

Segundo MULLER (1998), é possível distinguir vários elementos nas 

características dos actores, que são susceptíveis de influenciar a produção das 

políticas públicas, reunidos em dois tipos de factores essenciais: os recursos e os 

reportórios de acção dos actores considerados.  
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Os recursos podem ser definidos como as características que conferem aos 

actores uma capacidade de agir ou, de modo mais preciso, que lhes asseguram um 

poder entendido como um tipo particular de relação. A natureza dos recursos varia de 

um país a outro, devendo ser apreciados em concreto nas relações que eles mantêm 

e nos contextos nos quais eles operam. No entanto, alguns recursos são comuns, 

nomeadamente o grau e o modo de organização do grupo, a natureza das suas elites, 

o grau de institucionalização do grupo no seio do aparelho político-administrativo, a 

capacidade de definir, de modo mais ou menos autónomo, o seu interesse. 

A mobilização destes diferentes recursos, qualquer que seja o grupo 

considerado, alimentará a maioria das vezes as acções colectivas que constituem o 

grupo, na sua relação com os outros actores sociais e principalmente na sua relação 

com o Estado. Estes modos de acção podem ser reunidos sob o termo genérico de 

reportórios de acção, ou seja, o conjunto de meios mobilizados para exercer um poder, 

geralmente sobre a forma de uma influência junto dos decisores políticos, aquando 

tanto da fase da inscrição na agenda dos problemas sociais, como da fase da 

implementação das políticas públicas. 

Para além dos elementos que põem em evidência as diferenças de recursos e 

de capacidade de mobilização dos diferentes actores, a abordagem cognitiva das 

políticas públicas põe em evidência as ligações estreitas que existem entre as 

configurações de actores e as matrizes paradigmáticas concorrentes, gravitando em 

torno de um dado problema. Nesse sentido, podemos considerar que a fase de 

inscrição na agenda forma a etapa inicial duma problematização susceptível de se 

concretizar na formação de um paradigma de política pública. É nesta fase de 

constituição de um problema, que se determina ao mesmo tempo a configuração de 

actores, ou seja, os modos de estruturação da sua acção e a natureza das suas 

relações, que se formam e materializam os valores, as representações e as crenças 

que fundam uma matriz paradigmática particular. E o mesmo acontece na fase de 

implementação da política, onde a cristalização de um paradigma de política pública 

parece dependente das confrontações e alianças que caracterizam o sistema de 

acção pública aquando da entrada em vigor de uma dada decisão. 

Os processos que determinam a acção do Estado são também dependentes 

das estruturas de intermediação institucionalizadas que vão filtrar, por sua vez, 

problemáticas e alternativas. Um tal ângulo de análise estabelece uma relação 

privilegiada entre a análise das políticas públicas e a sociologia das elites, orientada 

para a compreensão dos modos de funcionamento do Estado, a partir de uma análise 
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morfológica dos seus membros. No entanto, esta abordagem, bem como as 

abordagens posteriores que realçam os traços neocorporativistas dos sistemas 

políticos democráticos contemporâneos, têm sido postas em causa e substituídas por 

outras que valorizam a noção de redes de políticas públicas (LE GALÈS e 

THACTCHER, 1995), designada em inglês por policy networs, e que integra hoje a 

noção de governança. 

A noção de rede constitui uma resposta às falhas detectadas por diversos 

autores nas análises clássicas, acusadas de não terem em conta um certo número de 

transformações que afectaram recentemente as relações Estado/sociedade: o 

crescimento das colectividades organizadas ; a intensificação do carácter sectorial e 

da diferenciação das políticas e das administrações; a intervenção de um número 

crescente de actores políticos no processo das políticas públicas; etc. Para incorporar 

estas transformações, alguns autores propõem um esquema de interpretação das 

relações Estado/sociedade que acentua o carácter horizontal e não hierárquico destas 

relações, o carácter relativamente informal das trocas entre os actores da rede, a 

possibilidade da multiplicação de trocas periféricas e a combinação de recursos 

técnicos (competências) e de recursos políticos (posição no sistema político). 

Esta noção sugere, assim, uma imagem das relações entre os grupos sociais e 

o Estado que se afasta das duas abordagens evocadas atrás. Contrariamente à visão 

estatal, a noção de policy network conduz à revitalização da fronteira 

Estado/sociedade civil; ela realça a diversidade dos actores que participam na 

construção da acção pública e o carácter relativamente fluido dos grupos assim 

constituídos. Simetricamente, em relação à abordagem pluralista, a noção de rede 

introduz uma certa estabilidade nas relações e oferece diferentes ferramentas 

analíticas para compreender como são construídas as relações entre actores públicos 

e privados.  

Na literatura recente, a evolução das formas de acção pública, e em que o 

desenvolvimento das redes de acção pública constitui a manifestação mais visível, 

tende muitas vezes a ser resumida em torno do conceito de governança. O termo é 

relativamente antigo e, em inglês, foi durante muito tempo sinónimo de Governo e 

utilizado para designar os mecanismos da acção pública. Redescoberto pelos 

economistas, que o utilizaram para classificar as diferentes formas de intervenção das 

empresas no seu espaço sócio-económico, este conceito tem sido aplicado por 

diversos autores para interpretar as mudanças visíveis na acção pública. 
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A temática da governança, que PATRICK LE GALÈS define como «um 

processo de coordenação de actores, de grupos sociais, de instituições para 

concretizar objectivos próprios discutidos e definidos colectivamente em ambientes 

fragmentados.» (1998), designa um triplo problema que afecta a acção pública: a 

densidade técnica e a complexidade da acção pública aumentam; o ambiente sócio-

organizacional da acção pública é cada vez mais dinâmico, fluído e incerto; a 

articulação entre os processos que relevam da política eleitoral é cada vez mais 

problemática. 

Nestas condições, a governança aparece como o modo de governo, no qual o 

estabelecimento da coerência da acção pública não passa pela acção de uma elite 

político-administrativa relativamente homogénea e centralizada, mas pela 

implementação de formas de coordenação entre vários níveis e vários actores, cujo 

resultado, sempre incerto, depende da capacidade dos actores públicos e privados 

para definir um espaço de senso comum, para mobilizar competências de origens 

diversas e para adoptar formas de responsabilização e de legitimação das decisões, 

ao mesmo tempo no universo da política eleitoral e no universo da política dos 

problemas.         
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3. A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

A análise das políticas públicas funda-se num conjunto de métodos analíticos 

muito diversos, designado correntemente por caixa de ferramentas , que permitem 

estudar a acção das autoridades públicas, ou seja, decompor, reconstruir e interpretar 

as realidades empíricas que a constituem. Estes métodos e as técnicas 

correspondentes derivam, na grande maioria dos casos, de outras disciplinas 

científicas mas que assumem algumas particularidades que importa realçar. 

A caixa de ferramentas proporcionada pelas ciências sociais caracteriza-se, 

em primeiro lugar, por inovações mais metodológicas do que técnicas. Com a 

excepção dos contributos no domínio da avaliação das políticas públicas, as mais-

valias no domínio técnico da recolha e no tratamento de dados são modestas. Regra 

geral, as ferramentas utilizadas 

 

análise de conteúdos, pesquisa documental, 

realização de entrevistas e de inquéritos, observação participante 

 

são as mesmas 

que encontramos nos manuais de sociologia e de ciência política. A inovação analítica 

é mais conceptual, ver mesmo intelectual, na forma de ponderar os dados e de 

decompor o campo das políticas, uma vez que os estudiosos das políticas públicas 

recorreram abundantemente aos corpos teóricos e metodológicos desenvolvidos 

nestas disciplinas, nomeadamente a teoria das organizações, a decisão, etc.   

Uma segunda particularidade reside na sensibilidade para a análise de outras 

variáveis ou de outras abordagens para além daquelas que tratam o fenómeno político 

no seu sentido mais estrito. Assim, na análise das políticas públicas são considerados 

os aspectos financeiros, económicos, jurídicos, tecnológicos, muito mais vastos que os 

habituais fenómenos eleitorais, as lutas de poder entre as classes sociais ou o peso do 

sistema político sobre a concorrência entre partidos e grupos de pressão. 

Uma terceira particularidade que marca a análise das políticas públicas 

concerne à sua pretensão científica. Esta é, simultaneamente, afirmada e relativizada. 

Os métodos rigorosos existem e estes balizam a credibilidade do trabalho. A prova 

deve ser dada, passível de validação por terceiros e casualmente fundada. Ao mesmo 

tempo, o trabalho do analista assemelha-se a uma arte, a um saber-fazer artesanal, 

com os seus procedimentos próprios e explícitos e as suas casualidades 

judiciosamente exploradas. Ora esta arte progride sob a pressão do pragmatismo, da 
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viabilidade política. Trata-se, por exemplo, de não abordar os problemas que os 

decisores podem cuidar no seu campo de competências e de capacidades. 

A ambivalência da perspectiva das políticas públicas, como abordagem 

científica e como apoio à acção, não deve todavia ocultar o essencial: uma caixa de 

ferramentas existe, o que marca uma importante evolução, quer para as ciências 

sociais, quer para a gestão pública. Esta caixa é constituída por modos de dedução 

que modificam profundamente os quadros clássicos do conhecimento da acção das 

autoridades públicas, centrais, regionais e locais.  

3.1. O QUADRO CONCEPTUAL  

Uma política pública é o produto da actividade de uma autoridade investida de 

poder público e de legitimidade governamental. Do ponto de vista da análise, uma 

política apresenta-se sob a forma de um conjunto de práticas e de normas procedendo 

de um ou de vários actores públicos. Num dado momento, num dado contexto, uma 

autoridade adopta práticas de um determinado tipo, agindo ou não. Estas práticas são 

identificáveis de forma objectiva e concreta: modos de intervenção, regulamentação, 

fornecimento de recursos, repressão, etc. Elas podem também ser imateriais, mesmo 

simbólicas: um discurso, uma campanha de comunicação. Ao mesmo tempo, estas 

práticas são enquadradas ou enquadráveis em determinadas finalidades, escolhas de 

valor, quer sejam explícitas pela autoridade, quer sejam implícitas. 

Em teoria, a questão parece relativamente simples. Uma política pública 

apresenta-se como um programa de acção governamental num dado sector da 

sociedade ou num dado espaço geográfico. Existe actualmente um relativo consenso, 

por parte dos politólogos e dos sociólogos, para definir a sua natureza e os seus 

contornos. Em geral, as suas características são as seguintes: 

Um conteúdo

  

A actividade pública identifica-se sob a forma de uma 

substância, de um conteúdo. Determinados recursos são mobilizados para gerar 

determinados resultados ou produtos. São estes produtos que o analista examina 

como um problema de investigação para acção e que resultam de um processo de 

trabalho e acção; 

Um programa

  

Uma política pública não se reduz a um acto pontual e isolado. 

Por detrás de um acto, por detrás desta ou daquela actividade, existe um quadro geral 

no interior do qual este acto, estas actividades se integram. Assim, deve-se fazer a 
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hipótese de que, mesmo se o quadro não está definido explicitamente, podemos 

identificar as articulações entre os actos, uma estrutura relativamente permanente de 

referência ou de orientação; 

Uma orientação normativa

  
A actividade pública não é supostamente o 

resultado de respostas aleatórias mas, ao contrário, a expressão de finalidades e de 

preferências que o decisor, de forma voluntária ou sob o peso das circunstâncias, 

assume e é o responsável. Os actos traduzem orientações: intencionalmente ou não, 

eles satisfazem interesses, carregam determinados valores, subentendem 

determinados objectivos; 

Um factor de coerção

  

A actividade pública procede da natureza autoritária 

que investe toda a instituição governamental. Esta possui uma legitimidade que resulta 

da sua condição de autoridade pública. O acto público impõe-se de facto, ele está 

habilitado como expressão da potência pública. A sua autoridade impõe-se à 

colectividade; 

Um campo social

  

Uma política pública define-se pelo seu campo, pelo 

«público» a quem os seus actos e disposições afectam a situação, os interesses, os 

comportamentos. A sua análise passa portanto pela identificação do público, dos 

indivíduos, dos grupos ou instituições que entram no domínio da acção governamental 

considerada. 

Esta definição teórica constitui uma espécie de guia para a análise das políticas 

públicas, as quais se apresentam como uma abstracção que importa reconstituir, a 

partir de elementos empíricos diversos, nos textos, nos orçamentos, nos 

organogramas. No entanto, nem toda a actividade pública pode ser associada a uma 

política pública. Para evitar confusões, importa distinguir, desde já, as duas facetas da 

acção governamental: a gestão interna e a gestão das políticas públicas. 

A gestão interna designa a mobilização que opera uma autoridade pública, 

regulada de modo interno, dos seus recursos próprios, a fim de produzir as realizações 

concretas específicas e individualizadas. 

A gestão das políticas públicas designa a mobilização de meios públicos para 

suscitar determinados efeitos ou impactos, enunciados de modo qualitativo e 

normativo, em termos gerais ou abstractos. 

A análise das políticas públicas é uma tentativa metodológica para conhecer 

melhor porquê e como os meios mobilizados pela autoridade pública não produzem os 

resultados e os efeitos previstos e, caso seja esse o seu objectivo, de reduzir os 



| 3 - A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 52 

desvios e as disfunções. Esta análise alimenta-se da identificação dos efeitos gerais 

provocados pelas actividades administrativas que não são os desejáveis: efeitos 

disfuncionais, efeitos perversos ou efeitos induzidos.   

Para o analista, toda a política pública contempla uma teoria da mudança 

social, ou seja, remete para uma relação de causa efeito que está contida mas 

disposições que regem e fundam a acção pública considerada. Esta causalidade é 

normativa. Ela pode ser identificada através dos objectivos, conteúdos e dos 

instrumentos de acção que a autoridade governamental adopta, a partir de 

realizações, dos efeitos ou dos impactos no tecido social. Mas também pela análise 

dos seguintes aspectos: 

 Os objectivos prosseguidos pela política pública considerada; 

 Os destinatários visados pela política pública; 

 Os agentes a quem é confiada a aplicação das medidas governamentais; 

 Os tipos de políticas públicas. 

A propósito deste último item, convém referir que uma política pública pode ser 

qualificada segundo diferentes modos. Desde logo, do ponto de vista da coerção. 

Segundo MÉNY e THOENIG (1989), existem quatro tipos de política pública: as 

políticas regulamentares, caracterizadas como uma acção pública consistindo a editar 

normas autoritárias afectando o comportamento dos seus destinatários; as políticas 

distributivas, caracterizadas como uma acção segundo a qual as autoridades públicas 

acordam uma autorização a casos particulares explicitamente designados; as políticas 

redistributivas que consistem em editar critérios que dão acesso a determinadas 

vantagens; finalmente, as políticas constitutivas que se traduzem pelo facto da acção 

pública definir regras sobre as regras existentes ou sobre o poder que elas conferem. 

Uma das regras de ouro da análise é a de considerar uma política pública 

como um sistema de acção pública. Nesta perspectiva, o enfoque é colocado sobre a 

forma como uma autoridade pública trabalha ou aborda e trata uma substância, um 

conteúdo específico. Três conceitos são necessários para levar por diante esta tarefa: 

o do sistema de actores, o da actividade e o do processo. 

A autoridade governamental constitui o actor central de uma política pública. 

Mas, ao mesmo tempo, ela não é o único interveniente, age em interdependência com 

outros actores: os organismos responsáveis por implementar as suas decisões, os 

eventuais destinatários das medidas, os grupos de interesse ou as demais instituições 
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que exercem uma influência sobre a acção projectada ou em curso. Estas relações de 

interdependência estruturam, assim, um verdadeiro sistema que o analista deve 

identificar e cujo funcionamento deve compreender. 

Uma política pública é um conjunto de actos e de não-actos. Não intervir, 

quando a situação é percebida por uma actor como significativa, representa uma 

forma possível de acção. No limite, algumas políticas públicas são passíveis de ser 

definidas como não-programas, ou seja, uma autoridade pública escolhe colocar-se 

fora do campo de acção. Por outro lado, a actividade do actor não se traduz 

unicamente por gestos concretos , materialmente identificáveis. As respostas podem 

ser, ao contrário, abstractas, simbólicas, relevando do universo dos sinais ou do 

discurso. 

Finalmente, não é indispensável que uma actividade se apresente como uma 

mudança ou uma inovação relativamente às actividades precedentes para que ela seja 

retida como objecto pertinente da análise. Muitas decisões públicas caracterizam-se 

ao contrário pela rotina, por respostas repetitivas, pelo prolongamento dos mesmos 

objectivos, das mesmas decisões, dos mesmos instrumentos. O processo de uma 

política é, para o analista, o complemento indissociável da sua substância: processos 

e conteúdo constituem as duas faces da mesma moeda. 

Em definitivo, a questão que se coloca ao analista é a da maneira de decompor 

o seu objecto de estudo em elementos empíricos mais finos, sem portanto perder de 

vista o conjunto da paisagem. Para autores como JONES, o processo pode ser 

analiticamente decomposto como uma sequência de actividades que vão desde a 

emergência até à conclusão, desde um problema até aos resultados (1970). A saber: 

A identificação do problema

  

um problema é identificado pelo sistema político 

como merecedor de tratamento e é inscrito na agenda de uma autoridade pública; 

A formulação de soluções

  

as respostas são estudadas, elaboradas, 

negociadas para estabelecer um caminho de acção para a autoridade pública; 

A tomada de decisão

 

 o decisor governamental oficialmente habilitado escolhe 

uma solução particular que se transforma na política legítima; 

A implementação do programa

  

uma política é aplicada e administrada no 

terreno pelas autoridades competentes; 

A conclusão da acção

  

uma avaliação dos resultados intervém e conduz ao 

término da acção desenvolvida. 
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Cada fase, cada uma das suas funções, caracteriza-se por actividades 

concretas particulares, ao seio da autoridade pública ou em torno dela. A cada fase 

está associado um sistema de acção específico, actores e relações, desafios e grupos. 

3.2. A EMERGÊNCIA DOS PROBLEMAS PÚBLICOS  

As políticas públicas não se reduzem nem a acidentes ou acasos, nem a 

necessidades relativamente às quais as autoridades públicas não podem escapar. A 

sua emergência não pode, portanto, ser entendida como o mero e automático 

resultado das carências da população ou dos problemas de um dado sector, 

transformados em demandas isoladas ou agregadas pelos grupos de interesse e pelos 

partidos políticos que funcionariam como uma espécie de intermediários. Como não 

também ser interpretada como o resultado das ofertas públicas que condicionariam, de 

algum modo, as próprias necessidades da população.  

A compreensão das causas que motivam a acção pública obriga a que nos 

detenhamos sobre um corpo conceptual específico. Desde logo, o conceito de agenda. 

A agenda pode ser definida como «um conjunto de problemas que remetem para um 

debate público de intervenção (activa) das autoridades políticas legítimas.» 

(PADIOLEAU, 1982:25). Dito de outra maneira, uma autoridade pública gere uma 

agenda, mais ou menos preenchida segundo as circunstâncias, que descreve um 

conjunto de problemas que são objecto de controvérsias públicas. 

Existem dois tipos de agenda: a agenda institucional e a agenda conjuntural ou 

sistémica. A primeira reúne os problemas que relevam por função ou competência da 

autoridade pública considerada. A segunda é constituída por problemas que, ao 

contrário da primeira, não relevam da sua competência habitual ou natural da 

autoridade pública. Estes dois tipos de agenda representam tipos ideais. Na realidade, 

a fronteira que as separa é muito menos evidente e objectiva. 

O analista das políticas públicas preocupa-se em perceber as razões e o modo 

como determinado problema foi inscrito na agenda, tendo em consideração que esta 

inscrição constitui um momento privilegiado de debate e no qual se expressam as 

clivagens de opinião, de normas de interesses, de percepções e de julgamentos 

cognitivos. Estas clivagens atravessam a opinião pública ou pelo menos os grupos e 

os actores individuais que intervêm no processo de inscrição na agenda.  
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O acesso à agenda não é livre ou neutro. Várias condições são necessárias e 

suficientes para que um problema seja inscrito numa agenda governamental. Segundo 

COBB e ELDER (1972), existem três tipos de condições: 

 
O problema deve relevar da competência das autoridades públicas em geral 

ou, pelo menos, de uma autoridade pública em particular; 

 O problema deve ser percebido como crítico, exigindo a atenção pública; 

 O problema deve ser passível de uma intervenção pública. 

Uma autoridade pública dispõe de um conjunto de respostas face a uma 

solicitação de inscrição na agenda de um determinado problema. Ela pode recusar a 

sua inscrição e/ou de agir directamente na sua resolução, segundo formas bem 

diversas: dar um sinal meramente simbólico; invocar uma dificuldade que permite 

contornar a acção; adiar para mais tarde o exame do problema; estabelecer um 

procedimento de tratamento do problema mas sem se comprometer no seu conteúdo; 

resolver uma pequena parte do problema, que representa um valor simbólico mas sem 

atacar a sua essência; tomar em consideração o problema no seu todo; antecipar a 

emergência da solicitação sem esperar que o mesmo se desenvolva ou agrave. 

3.3. O PROCESSO DE DECISÃO  

Agir é tomar decisões. A decisão ocupa um lugar essencial na hierarquia dos 

actos públicos porque é nesse momento preciso que se joga o essencial. É pois 

compreensível que, na análise das políticas públicas, a tomada de decisão seja 

valorizada, quando não sacralizada , uma vez que o momento da decisão representa 

o apogeu do trabalho político e administrativo. Devemos, no entanto, tomar algumas 

precauções para não assimilar a decisão a um revelador absoluto da estrutura do 

poder político e social, ignorando assim muitas das relações de força que se 

escondem por detrás do processo que a influencia e determina. 

Com efeito, a decisão pública é um compromisso entre os múltiplos actores 

independentes. Estes actores intervêm ao longo de processos, muitas vezes longos e 

diluídos no tempo. O decisor público não tem uma autonomia absoluta, ou mesmo 

relativa porque, na sua substância, o poder está repartido entre numerosos actores, 

cujo peso varia segundo as situações e os problemas concretos. Esta visão não é 

contudo partilhada por todos. Para alguns autores o processo de decisão reflecte as 

forças sociais que dominam a sociedade, ou seja, o poder real está concentrado nas 
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mãos de um pequeno grupo, de uma oligarquia que o controla, bem como aos seus 

mecanismos, em função dos seus interesses particulares. Mas, do ponto de vista 

metodológico, e qualquer que seja a visão teórica ou ideológica, o que importa 

realmente é saber se o momento da decisão é marcado por algo de relevante e de 

pertinente e se o decisor é um actor influente para o processo.   

A análise da substância e do conteúdo das decisões em matéria de política 

pública consiste a pôr em evidência as especificidades próprias deste tipo de decisão. 

Uma abordagem correntemente utilizada é a de inventariar e de designar as fases 

elementares necessárias à constituição do processo chamado de decisão pública (DE 

LÉON, 1982). Este processo reúne as actividades e os actores em torno de duas fases 

principais: a fase da formulação e a fase da legitimação. 

A fase da formulação designa o trabalho graças ao qual um problema é inscrito 

na agenda governamental ou é transformado em alternativas para a acção. Esta fase 

pode ser subdividida em duas outras: a da análise e a da selecção. A primeira define 

um trabalho de investigação do problema, ou seja, da procura de opções e de 

alternativas. As consequências, as vantagens e os inconvenientes, os efeitos 

induzidos e os efeitos procurados são antecipados e explicitados. A segunda 

representa o processo de redução das opções a uma só escolha. Ela é acompanhada 

de tensões que cobrem divergências normativas e utilitaristas. 

A fase de legitimação parece ser mais breve e mais fácil a identificar. No 

sentido estrito do termo, ela coincide com o facto de que o responsável formal, o 

individuo ou o grupo a quem cabe institucionalmente o direito e o dever de optar, opta. 

Ele vota, assina, opta. Em teoria, ele possui a autoridade, o monopólio da escolha. Ele 

pode aceitar ou recusar a selecção feita a montante, ele pode exercer um acto 

discricionário. Ele não é obrigado a aceitar a opinião dos conselheiros, dos 

especialistas, dos outros actores. Ele tem a possibilidade de fazer e desfazer. 

O contexto no qual é elaborado um processo de decisão influencia o seu 

conteúdo. Quatro factores são identificados como determinantes no desenrolar deste 

processo: o papel assumido pelo decisor; os procedimentos utilizados no processo; as 

relações de influência e de poder entre os actores; a ambiguidade e o mal entendido 

como factores da acção. Nos dois primeiros, o que faz ou não o decisor conta para 

escolha final, sendo o contexto apenas uma das limitações fortes. Nos dois últimos 

factores, o decisor desaparece como actor privilegiado: na realidade, é o contexto que 

faz a decisão, é o sistema que se sobrepõe ao decisor. 
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3.4. A IMPLEMENTAÇÃO  

A implementação designa a fase de uma política pública durante a qual os 

actos e os efeitos são gerados a partir de um quadro normativo de intenções, de textos 

e de discursos. Passar ao acto, executar, gerir, administrar: os termos não faltam para 

identificar o que, à primeira vista, parece evidente. Todavia não devemos cair na 

tentação de confundir a implementação com os efeitos e os resultados, ou seja, não 

fazer juízos sobre o conteúdo e o processo de cada política. 

Esta fase é frequentemente subestimada na análise das políticas públicas, 

muitas vezes porque nós veiculamos representações do real que desvalorizam o papel 

que podem desempenhar os responsáveis pela sua implementação. Três tipos de 

crenças conformam esta visão que atribui aos decisores um papel político e aos 

executantes um papel administrativo: o primado da hierarquia da autoridade; a 

distinção entre universo político e mundo administrativo; a prossecução do princípio da 

eficiência. 

Estas crenças conduzem-nos a minimizar a importância e o significado da 

implementação no trabalho político. Elas concebem os executantes como elementos 

de uma estrutura de comando situado no alto, no centro, no topo da máquina, 

dispondo estes de pouca autoridade discricionária e de nenhuma liberdade de acção 

de tipo político. Executar significa aqui que: 

O executante recebe do decisor uma tarefa com base em critérios técnicos, 

impessoais, de competência e lealdade; 

A política pública é comunicada e confiada ao executante sob a forma de 

interacções específicas detalhadas, de procedimentos operacionais, de programas de 

actividade; 

O executante implementa as instruções em conformidade com os objectivos e 

as indicações dadas pelo decisor. 

Esta perspectiva é habitualmente designada de top-down na literatura anglo-

saxónica. Ela concebe a implementação como uma sequência linear descendente de 

um centro para a periferia. O alto governa pela definição do senso e dos fins e pelo 

manuseamento da autoridade. A base aplica por conformidade à hierarquia e pela 

apropriação instrumental dos meios da política pública. A passagem da centralidade 

para a periferia dos objectivos em meios, pela substituição da técnica à política, pelo 

desaparecimento dos conflitos em benefício de racionalidades de gestão.  
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A abordagem top-down parece, à primeira vista, credível. As instituições 

administrativas dos Estados modernos são edificadas nas suas premissas. E, num 

mundo ideal, ele fornece a solução para a gestão da intendência quotidiana. Mas 

vários estudos e análise concretas contestam a sua aplicação, nomeadamente porque 

as fronteiras entre os dois campos não são tão lineares e evidentes como pode 

parecer á primeira vista. O que se passa na base da máquina piramidal é muito mais 

complexo do que se poderia imaginar. Para além de uma forte autonomia de acção, os 

executantes, cujos comportamentos são em princípio condicionados pelos 

procedimentos técnicos e administrativos, tendem a apropriar-se dos meios da política 

de forma discricionária, ao ponto de fazer deste um suporte do seu próprio poder 

interno face aos seus chefes ou face aos seus clientes externos. 

Tendo por pano de fundo as críticas pertinentes e sistemáticas a esta 

perspectiva, vários autores desenvolveram abordagens alternativas que tentam não só 

valorizar o papel e a influência dos executantes na orientação dada às políticas 

públicas mas também demonstrar que, na sua implementação, prossegue a luta 

política sob as mais diversas formas: pressões, negociações, trocas. Assim Hjern, 

inspirado na teoria do public choice, propõe uma abordagem de tipo bottom up, que 

parte da base para o topo (HJERN e PORTER, 1980). Esta fórmula seduz, mesmo 

que, do ponto de vista analítico, ela pareça mais crítica do que construtiva. Por sua 

vez, os defensores da abordagem sistémica, propuseram outros modelos de análise 

que têm a vantagem de detectar os efeitos de retroacção que provoca o conteúdo da 

política pública e considera a implementação como uma actividade constituinte do 

sistema político (REIN e RABINOVITZ, 1978). 

A implementação de uma política pública caracteriza-se como um conjunto de 

actividades individuais ou organizacionais, transformando as condutas num contexto 

prescritivo estabelecido por uma autoridade pública. Esta definição de carácter 

analítico põe em evidência duas facetas da implementação: uma orientação normativa 

incluindo mudanças sociais; um sistema de acção composto por vários actores.  

Implementar é aplicar um programa de acção a um problema, a uma situação 

ou a um comportamento. O que quer dizer que as modificações, as perturbações 

relativamente ao estado natural das pessoas e das coisas, serão induzidas, 

suscitadas, solicitadas. Se, como foi dito, toda a política pública cobre uma teoria da 

mudança social, a implementação constitui, a este respeito, a demonstração da 

natureza e do alcance das transformações que se pretendem provocar. Assim sendo, 

tanto como o destinatário, o executante é um elemento chave no processo de 
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mudança social que subentende uma política pública. Daqui resulta a necessidade 

imperiosa, para o analista, de explicitar os principais postulados teóricos no domínio 

da mudança social que uma política pública visa. E que podem ser identificados a 

partir dos seguintes parâmetros: os objectivos enunciados ou visados; o horizonte 

temporal; os destinatários da política; os executantes mobilizados. 

A implementação estrutura um campo de acção no qual os diversos actores 

intervêm, quer se trate daqueles que detêm a tarefa formal de execução, quer se trate 

de actores mais longínquos, em princípio não envolvidos, mas que se mobilizam 

porque esta implementação constitui um desafio para eles ou para os seus 

mandatários. O que é que vai fazer o analista das políticas públicas, munido como 

está de uma visão mais neutra dos fenómenos? Ele vai procurar confrontar a teoria 

com a prática, o esquema prescritivo com os factos reais que ele pode observar. E é 

nesta confrontação que reside o essencial da análise das políticas públicas.  



                               



        

PARTE II       

A POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE 

AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS: CONTEXTO, 

OBJECTIVOS E INSTRUMENTOS                

«Os fogos florestais são essencialmente um problema do meio geográfico, quer porque 

nele encontram as suas causas, quer porque é sobre ele que se reflectem as suas 

consequências.»  

(LOURENÇO, L.; 1994) 



   



| 4 - A FLORESTA E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM PORTUGAL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 63 

4. A FLORESTA E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM 

PORTUGAL 

Desde há muitos anos, diversos autores expressam as preocupações da 

sociedade com a floresta e com os incêndios florestais, sendo que, a partir da segunda 

metade do século XIX, o tema tem sido objecto de intensa discussão e reflexão de 

especialistas de vários domínios do saber.  

Assim, tivemos como referência principal a estrutura da perspectiva histórica 

sobre a floresta portuguesa e a sua defesa contra incêndios, apresentada no Plano 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, textos de Devy-Vareta e de Radich. 

Este capítulo pretende apresentar procedimentos da população, alguns 

organismos públicos e legislação editada nesta área, desde os finais da época 

medieval até aos dias de hoje, a fim de compreendermos a sua evolução e o estado 

actual.  

4.1. DOS INÍCIOS DA NACIONALIDADE AO FINAL DO SÉCULO XIX  

Com a progressiva ocupação humana dos continentes, o comportamento das 

sociedades sobre o meio ambiente sofre profunda alteração, sendo frequente a 

utilização do fogo como suporte ou defesa da sua sobrevivência. E, como refere Pons 

& Thinon, o «fogo foi uma constante, se não exclusiva, servindo ao homem para abrir 

áreas necessárias às suas actividades.» (PEREIRA et al., 2006:17).  

A acção dos pastores nómadas está intrinsecamente associada à origem 

destes fogos e, como escreve PEREIRA et al., citando Aldo Pavari (1954) «A 

predominância da pastorícia na economia dos povos mediterrânicos e as suas 

consequências têm sido muito desastrosas que em qualquer outra parte, pois que os 

três factores de destruição do bosque, isto é, o corte, a pastagem e o fogo, têm efeitos 

qual deles o mais intenso neste ambiente físico particular.» (2006:18).  

A problemática da floresta e dos incêndios remonta ao tempo das comunidades 

caçadores-recolectores, embora só mais tarde, há cerca de seis mil anos, com o início 

das comunidades agro-pastoris tenha ocorrido uma crescente intervenção humana 

sobre a natureza. «O fogo é utilizado pelo Homem desde os tempos primitivos para a 
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caça, para a colheita de produtos naturais, para protecção contra predadores, para 

manter determinados habitats contra as tendências da sucessão natural, e para a 

abertura de espaços para a actividade agrícola.» (PEREIRA et al., 2006:110).    

Em Portugal a desarborização é igualmente sentida, sobretudo com o aumento 

demográfico e a extensão da pastorícia na Idade Média. E embora houvesse 

legislação antiga protectora dos recursos florestais e preocupação do Reino em 

responder às necessidades da floresta, como a plantação do pinhal de Leiria, a 

desflorestação só diminui com a chegada dos nossos descobridores a territórios 

exuberantes de floresta. A época dos Descobrimentos, pela necessária expansão 

marítima, é responsável pela desarborização de importantes manchas de sobreiro, 

azinheira e outros carvalhos, bem como de pinheiro manso. Estas espécies florestais 

serviam de matéria-prima para a construção dos diferentes tipos de embarcações 

utilizados na expansão marítima. A este respeito, DEVY-VARETA anota que «Nos 

meados de Quatrocentos, quando Portugal inicia a sua política de Expansão, a crise 

agudiza-se, marcando assim o declínio definitivo da floresta medieval que vinha a 

esboçar-se desde os começos do século.» (1985). 

Com o advento da era Moderna consolida-se a concepção de floresta enquanto 

fonte de matérias-primas que urge administrar. 

Aparecem as primeiras reflexões e postulados daquilo a que mais tarde se 

chamará ordenamento florestal , contendo fundamentos de sustentabilidade 

 

cortar 

apenas o acréscimo notado.  

E a defesa deste recurso obriga a tomar medidas de restrição e punição, como 

evidenciam as Ordenações Manuelinas (1521) ao proibir o corte de sobreiros e ao 

castigar quem ponha fogo nas matas reais e mesmo nos coutos do Clero. Em 1565 D. 

Sebastião promulga a Lei das Árvores, com o objectivo de promover a reflorestação de 

algumas zonas do país, sobretudo com pinheiros, castanheiros e carvalhos.  

Mas a verdade é que no final do reinado de D. José a floresta portuguesa está 

novamente numa situação bastante deplorável, agravada pela crescente procura de 

madeira no período posterior ao terramoto de 1755. É, então, que no reinado de D. 

Maria I aumentam os cuidados com a vigilância e prevenção dos fogos e ordena-se às 

autoridades locais que obriguem os proprietários nos pinhais do Sul do Tejo a fazer 

aceivos e talhados. É, ainda, estabelecida a proibição de fumar, de disparar tiros e de 

fazer fogueiras no interior das matas, e só com licença antecipada da Administração-

Geral é permitido queimar restolhos na charneca envolvente. 
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Apesar destas regulamentações, a floresta continua a ser destruída, como 

sublinha Mendes de Almeida, sobretudo para fins agrícolas: «A floresta foi cedendo a 

pouco e pouco o terreno ao desenvolvimento da Agricultura, devido ao acréscimo da 

população e especialmente ao da indústria pecuária e hoje, ainda infelizmente à 

prática em muitas localidades, de recorrer ao fogo para destruir as matas e assim 

baratearem a cultura ou tornarem mais fácil a renovação das pastagens.» (PEREIRA 

et al., 2006:18).  

No início do século XIX, a área inculta do país é dominante, com as serras 

despidas de arvoredos nos seus cumes e cobertas de plantas arbustivas variadas nas 

encostas. No seguimento da análise de Andrade e Silva (1815), Brotero (1827) 

acrescenta: «o corte de muitos pinhais sem cuidado de os renovar e que os pastores, 

com suas queimadas, têm destruído muitos.» (PNDFCI, 2006:1). A pastorícia é 

também uma das causas principais da destruição da floresta. 

É com a criação e desenvolvimento da Administração-Geral das Matas do 

Reino (1824), no seio do Ministério da Marinha, que se tornam patentes preocupações 

de vigilância, em particular contra os riscos de incêndio, sendo os pastores e cabreiros 

obrigados a participar nas vigílias às matas durante os meses de Verão. Em 1836, 

Friderico Varnhagen, Administrador-Geral das Matas, já antecipa a ideia de fogo 

controlado do pinhal ao defender «ha hum meio seguro de livra-lo de ser incendiado 

no Verão, largando-se fogo em dias seccos do Inverno à caruma, que se acha 

espalhada no chão entre os pinheiros, pois o fogo queimará a caruma sem prejudicar 

as raizes aos pinheiros; e repetindo-se esta operação todos os Invernos no pinhal, 

depois de ter vinte annos, nunca se correrá o risco de perde-lo por incêndio no estio, 

quando o fogo ataca as raizes dos pinheiros, e os faz seccar.» (PEREIRA et al., 

2006:31). Mas é com Bernardino de Barros Gomes, em 1862, que se estabelece um 

sistema organizacional, verdadeiramente técnico, criando-se a chamada rede 

divisional constituída por talhões, aceiros e arrifes e também a colocação de postos 

de vigia.  

Com a Revolução Liberal, o Estado preocupa-se verdadeiramente com os 

problemas da gestão do território e da economia rural, fazendo ressaltar a grande 

riqueza e utilidade da floresta para a sociedade. Mas esta vontade não conhece 

resultados práticos, pois como o botânico Avelar Brotero tinha estimado, em 1867, as 

zonas de incultos correspondem a metade do território, especificando que «quase 

todas as serras estão nuas de arvoredo nos seus cumes e cheias de urzes, carquejas, 

estevas e outras plantas bravas, arbustivas e herbáceas.» (PNDFCI, 2006:1).  
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4.2. DE 1868 A 1965  A CONSTRUÇÃO DE UM PATRIMÓNIO FLORESTAL 

Com o aparecimento do ensino superior agrícola e florestal (1864), a 

publicação do Relatório da Arborização Geral do País (1867) e das Condições 

Florestais de Portugal (Barros Gomes, 1876), entre outros, e a reformulação dos 

serviços técnicos e administrativos, os Serviços Florestais do Estado ganham uma 

capacidade de intervenção que sustenta a política florestal portuguesa dos séculos 

XIX e XX (PNDFCI, 2006:2). 

A implantação da República e a participação na Grande Guerra cria grande 

instabilidade política e social, agravada mais tarde com o eclodir da Guerra Colonial 

(1961). Esta situação, acompanhada de forte emigração, tem sentidas consequências 

no sector florestal. Esta saída de pessoas para outros países à procura de melhores 

condições de vida e os elevados gastos financeiros do Estado para manter a Guerra 

nas ex-colónias, repercutem-se negativamente no mundo rural e no apoio à floresta. 

Com a aprovação do Plano de Povoamento Florestal (1938), o poder político 

disponibiliza mais recursos financeiros para o sector florestal, depois de constatar que 

as Campanhas de Trigo, até finais dos anos 30, não têm resultado e são pouco 

competitivas. O Estado decide-se, então, por concentrar esforços na floresta, para 

aumentar a produção de madeira e de outras matérias-primas. São também 

concedidos incentivos ao sector privado para plantar floresta, em complemento à 

florestação pública dos baldios. 

Este Plano é a primeira grande medida de âmbito silvícola e a área florestal 

aumenta substancialmente (superior a 400.000 ha entre 1902 e 1939), especialmente 

no Norte e Centro do país, incidindo sobretudo na ocupação dos espaços públicos e 

dunas costeiras. E, para uma etapa de trinta anos, prevê «arborizar 420.000 ha, 

melhorar 60.000 ha de pastagens (incluindo o Gerês, Montezinho ou a Estrela), 

estabelecer 125 viveiros, construir 940 casas de guardas e 140 postos de vigia, para 

além de instalar uma completa rede de infra-estruturas viárias e de 

telecomunicações.» (PNDFCI, 2006:3). 

Dez anos depois, o Plano para a componente das dunas está praticamente 

concluído, mas apresenta resultados de pouca expressão relativamente ao planeado 

para a florestação de baldios2. Mesmo assim, a área florestada durante a primeira 

                                                     

 

2 O vocábulo baldio provém do árabe "bátil" que significa inútil ou vão. 
Os baldios são terrenos possuídos e geridos por comunidades locais, que são constituídas pelo 
conjunto dos moradores (compartes) de uma ou mais freguesias que, segundo os usos e 
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metade do século XX conhece um aumento expressivo, sobretudo ao nível das 

resinosas. Sobre o assunto, Orlando Ribeiro adianta « ( ) Carvalhais, Soutos e 

Pinhais-Mansos, derrotados por milénios de cultura nunca mais se reconstituíram. Só 

o pinhal e o eucaliptal vão ganhando terreno, subindo nas encostas cobertas de mato, 

envolvendo o âmbito cultivado das povoações, em grupos pequenos ou em bosques 

densos, monótonos, intermináveis » (CRAVEIRO, 2002:36). 

O Plano de Povoamento Florestal, implementado de forma autoritária, retira às 

comunidades locais a gestão dos baldios. Este é recebido com grande desagrado e 

resistência pelas populações, pois, de um momento para o outro, deixam de poder 

tirar muito do proveito habitual dos baldios: pastoreio, fertilizantes para os campos, 

cogumelos, caça, mel, culturas esporádicas, lenhas e produtos florestais. Apesar deste 

descontentamento, a floresta começa a revelar sinais de sustentabilidade e 

rentabilidade económica, tendo como fonte de receitas a cortiça a sul do país e os 

pinhais (madeira e resina) nas regiões do norte e sul.  

Ao longo do Estado Novo, observa-se grande apoio ao pinheiro bravo e 

eucalipto, enquanto as espécies autóctones perdem importância, como os carvalhais e 

os soutos. O montado, que vem em crescendo desde os finais do século XIX devido à 

rendibilidade da cortiça, entra em declínio.  

A partir da década de cinquenta, consolida-se a expansão do eucalipto para 

alimentar as indústrias de celulose.  

Durante a primeira metade do século XX, o perigo de incêndio pode considerar-

se reduzido (a média ardida anualmente é cerca de 5.000 ha) e, quando desponta, é 

facilmente combatido pelas populações, alertadas pelo toque do sino da aldeia. 

Porém, a partir dos anos sessenta, o risco de incêndio agrava-se 

substancialmente, fruto da forte emigração para países europeus mais devastados 

pela II Guerra Mundial e, principalmente, do êxodo rural rumo às cidades do litoral. 

Com a despovoação das áreas rurais, onde só permanecem populações envelhecidas, 

grandes espaços territoriais são deixados quase ao abandono, onde se instala o mato 

e o pinhal, promovendo o aumento da biomassa com alta combustibilidade, criando-se 

assim o ambiente propício à ocorrência de frequentes e grandes incêndios. A média 

anual ardida, nos anos sessenta, ronda os 10.000 ha. 

                                                                                                                                                           

 

costumes, têm direito ao uso e fruição do baldio. Os terrenos baldios podem ser utilizados por 
qualquer um dos compartes, designadamente para efeitos de apascentação de gados, recolha 
de lenhas ou de matos, de culturas e outras fruições, nomeadamente de natureza agrícola, 
silvícola, silvo-pastoril ou apícola. 
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A situação degrada-se com a eclosão da Guerra Colonial. O Estado, para 

suportar esta dramática guerra de treze anos, vê-se forçado a canalizar avultadas 

verbas para as Forças Armadas, contribuindo assim para o desinvestimento no sector 

florestal.  

A amplitude dos incêndios desperta a análise de técnicos e especialistas. De 

entre os documentos produzidos, destaca-se Princípios Básicos da Luta contra 

Incêndios na Floresta Portuguesa , de Quintanilha et al. (1965), que determina uma 

redefinição das estratégias e planeamento florestal e defende a prevenção e combate 

a incêndios por corpos de bombeiros profissionalizados. Infelizmente, muitas das 

medidas preconizadas no relatório não são postas em prática. Lamenta-se o não 

cumprimento destas propostas, pois, neste período, a floresta ainda representa um 

razoável complemento económico do proprietário, uma espécie de mealheiro, servindo 

muitas vezes para responder a uma necessidade conjuntural: cuidar de uma doença, 

arranjo da casa, compra de equipamento doméstico, despesas de educação, festas 

familiares, etc. 

4.3. DE 1965 A 1985  O FIM DE UM CICLO DE POLÍTICA FLORESTAL PÚBLICA 

E O DECLÍNIO DOS ESPAÇOS FLORESTAIS 

Em 1965, existem cerca de 2.969.000 ha arborizados, correspondentes a 33% 

do território do Continente. Numa sociedade rural muito dependente dos combustíveis 

e fertilizantes florestais, em que a recolha de caruma e mato é autorizada e vigiada 

pelos proprietários, os poucos incêndios que vão deflagrando em espaços rurais 

povoados e com reduzida biomassa são facilmente combatidos pelas populações 

locais, pelas estruturas dos Serviços Florestais e, pontualmente, pelos corpos de 

bombeiros municipais e voluntários3. Na década de 50 e 60, ardem em média cerca de 

5000 ha/ano (PNDFCI, 2006:4). 

                                                     

 

3 O Decreto-Lei n.º 488/70, de 21 de Outubro, é o primeiro diploma que regulamenta de forma 
estruturada e sistematizada a Prevenção, Detecção e Combate de Incêndios Florestais. 
Entende por bombeiro uma pessoa com treinamento e equipamento adequado para apagar ou 
minimizar incêndios, resgatar pessoas, ajudar e fornecer assistência em desastres naturais e 
humanos.  
Em Portugal, actualmente, há quatro tipos de Corpos de Bombeiros: Bombeiros Profissionais 
(oficialmente denominados Bombeiros Sapadores), Bombeiros Voluntários, Bombeiros Militares 
e Bombeiros Privativos (de empresas industriais, florestais, etc.). Coexistem ainda corpos 
mistos, compostos por Voluntários e Profissionais, denominados Bombeiros Municipais. Os 
Corpos de Bombeiros Sapadores e Municipais existem nos municípios mais importantes, sendo 
um departamento dependente da respectiva Câmara Municipal. Além disso, os Corpos de 
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Com a criação do Fundo de Fomento Florestal (1966) os eucaliptais são muito 

beneficiados, acontecendo as maiores plantações a partir de meados dos anos oitenta  

(Gráfico 1).    

Legenda: (IFN: 1ª Revisão  1974; 2ª Revisão  1984; 3ª Revisão  1995). 

Fonte:http://www.dgrf.min-agricultura.pt/ifn (29/12/2006). 

Gráfico 1 -  Evolução da área dos povoamentos florestais em Portugal Continental. 

Contudo, o eucalipto gera grande contestação popular, dadas as 

características expansionistas que caracterizam o seu crescimento, e a controvérsia 

que ele desperta sobre os potenciais efeitos negativos no solo, na água e na 

biodiversidade. Para disciplinar a sua expansão surge a Lei n.º 175/88, procurando 

impedir a plantação de grandes manchas contínuas de eucalipto, assim como 

impossibilitar a conversão indistinta de montados em eucaliptal.   

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 488/70, procura-se responder à 

intensidade e perigosidade dos incêndios. Propõe-se, também, a necessidade de uma 

acção conjunta de diversas entidades: bombeiros, GNR e PSP, sendo que a 

coordenação técnica dos trabalhos de extinção pertence aos Serviços Florestais. A 

                                                                                                                                                           

 

Bombeiros Sapadores são inteiramente constituídos por profissionais, os Municipais englobam 
tanto profissionais como voluntários a tempo parcial. 

http://www.dgrf.min-agricultura.pt/ifn
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década de setenta surpreende os portugueses com um fenómeno novo: os incêndios 

rurais em larga escala.  

Segundo Luciano LOURENÇO, «Em Portugal, foi essencialmente depois do 25 

de Abril de 1974 que os incêndios florestais passaram a constituir um flagelo nacional. 

As profundas modificações que se vinham introduzindo na estrutura sócio-económica 

da sociedade portuguesa e que se acentuaram significativamente a partir dessa data, 

contribuíram, directa e indirectamente, para um substancial aumento, tanto no número, 

como na dimensão dos incêndios florestais.» (2004:144). 

A Revolução de Abril origina grande desorganização em diversas instituições 

públicas e reduz significativamente as competências dos Serviços Florestais, deixando 

marcas profundas na floresta. Esta situação tem reflexos muito negativos ao nível da 

defesa e combate aos incêndios, pois a área de intervenção dos Serviços Florestais é 

extensa 

 

para além da gestão dos espaços florestais públicos e comunitários, 

fiscaliza as áreas privadas, que representam 80% do território. São promulgadas leis 

que devolvem os baldios às comunidades locais. 

Acresce, ainda, o enfraquecimento da autoridade do Estado que é aproveitado 

para se cometerem actos incendiários, como protesto de desentendimentos passados, 

de vinganças e de jogos de interesses sociais. Esta impunidade potencia as 

queimadas pelos pastores e o uso generalizado do fogo. Segundo PEREIRA et al. «A 

probabilidade de ocorrência de um incêndio florestal pode ser analisada como o 

resultado da conjugação de diferentes factores de risco, tais como a topografia, o tipo 

de combustível, a meteorologia e o comportamento do próprio fogo.» (2006:236). E se 

a tecnologia pode de algum modo antecipar-se ao risco natural dos incêndios 

florestais, através da monotorização das temperaturas e zonas de focos de 

combustão, já nada pode prever os locais escolhidos por intenção criminosa. Como 

resultado, os fogos aumentam substancialmente, sendo que no ano de 1974 a área 

ardida é de aproximadamente 30.000 ha, o valor mais elevado de sempre, e no ano de 

1975 cerca de 80.000 ha são queimados. 

Para responder à onda avassaladora de incêndios, que grassa por todo o país, 

é publicado o Decreto-Lei n.º 327/80. Mas a aprovação desta Lei ocasiona acesa 

discussão e perspectivas diferentes entre os responsáveis políticos. Para os seus 

defensores, ela consagra os princípios para a criação das Zonas de Intervenção 

Florestal (ZIF) 

 

esteio da Defesa da Floresta Contra Incêndios; outros consideram-na 

como simples reforço dos meios de combate, esquecendo a resolução dos 
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verdadeiros problemas: a gestão preventiva da floresta e o ordenamento do território 

ajustado à necessidade de evitar os incêndios catastróficos.  

Em Setembro de 1980, é criado o Serviço Nacional de Bombeiros e, a partir 

daí, as corporações de bombeiros voluntários ficam com o exclusivo da extinção dos 

incêndios. Um mês depois, é instituído o Serviço Nacional de Protecção Civil. Em 

Dezembro, o Decreto-Regulamentar n.º 55/81 especifica as atribuições das diferentes 

entidades - «Os Serviços Florestais passam a ser responsáveis apenas pela 

prevenção e detecção; os municípios assumem a responsabilidade pela protecção civil 

e pela dinamização das Comissões Especializadas em Fogos Florestais4; e aos corpos 

de bombeiros passa a competir o rescaldo.» (PNDFCI, 2006:8). 

Na década de oitenta, o pinhal sofre brusca desvalorização, resultado 

sobretudo da superabundância de madeira queimada e da diminuição do preço da 

resina. Também as populações, providas de electricidade e gás, reduzem a recolha e 

consumo de lenha para combustível. A floresta deixa de ser uma fonte de rendimento 

e os proprietários abandonam os territórios, aumentando assim o risco e a frequência 

de incêndios. Surgem, então, novas indústrias de celulose a oferecerem aos 

proprietários mais rápida rentabilidade da terra, comprando ou arrendando esses 

espaços para plantações de eucalipto.  

Em 1985 a área florestal corresponde a 35% do território e a área ardida total é 

149.000 ha. Nos primeiros anos subsequentes ao 25 de Abril, a média ardida anual 

aproxima-se dos 50.000 ha. 

4.4. DE 1986 A 1996  A PERDA SUSTENTADA DO VALOR DA FLORESTA 

Com o lançamento do Programa de Acção Florestal (1986), há uma expansão 

da área florestal, para a qual muito contribuem os significativos auxílios 

proporcionados pelo Banco Mundial e União Europeia. Estas verbas procuram 

sobretudo promover a arborização, em particular das áreas ardidas e de áreas 

agrícolas, através dos Programas AGRO e RURIS, sob a forma de subsídios a fundo 

perdido, que podem ir de 60 a 100%, conforme os casos. Segundo RADICH e 

BAPTISTA «De 1986 até 1995, estas políticas financiaram a instalação de mais de 

200 mil hectares de floresta, quase exclusivamente de propriedade privada.» (2005). 

Neste seguimento, ainda, Ernesto GOES escreve: «Com este programa pretende-se 
                                                     

 

4 São criadas ao abrigo do Decreto Regulamentar n.º 55/81, de 18 de Dezembro, enquanto 
órgão local para defesa do património florestal. 



| 4 - A FLORESTA E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM PORTUGAL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 72 

fundamentalmente beneficiar a floresta existente, tornando-a mais produtiva; recuperar 

as áreas florestais atingidas pelos incêndios dos últimos 10 anos; aumentar a área 

florestal designada pela utilização dos terrenos incultos e dos terrenos marginais da 

agricultura. Como complemento, criar as estruturas necessárias 

 
rede viária e 

divisional, barragens, etc. - como também incrementar a produção de sementes 

seleccionadas e divulgar técnicas florestais.» (1991:9). Alguns analistas criticam a 

gestão e aplicação desses recursos, pois são aplicados de uma forma muito desigual, 

beneficiando principalmente os grandes latifundiários do Alentejo e Ribatejo. E 

sustentam, também, que os fundos comunitários (que quase só beneficiam os grandes 

proprietários) devem ser usados na prevenção de incêndios e na aquisição de meios 

aéreos para o Estado, em vez de manter o polémico sistema de aluguer de aeronaves.  

A contínua quebra de preços da madeira e o abandono dos proprietários dos 

seus territórios, ocupando-os com floresta de menor qualidade e extensos matagais 

fazem crescer a ameaça dos incêndios, que é agravada com a integração dos 

Serviços Florestais nas Direcções Regionais de Agricultura, vendo assim diminuída a 

sua capacidade de fiscalização da floresta privada e pública. 

Em 1985, continua evidente a fraca aposta na prevenção e são notórias as 

deficiências na gestão da floresta. Nesse ano ultrapassa-se, pela primeira vez no 

nosso país, a barreira dos 100.000 ha totais ardidos. À grandeza de floresta e matos 

queimados, acrescenta-se a tragédia humana, em resultado da morte de catorze 

bombeiros em Armamar. E no ano seguinte, o flagelo continua com extensas áreas 

ardidas e a morte de doze bombeiros de Águeda e Anadia. A este propósito, Luciano 

LOURENÇO escreve: «Ano após ano, com maior ou menor incidência, somos 

confrontados com o flagelo dos fogos florestais. O problema é não só o da perda do 

valor económico e cultural da floresta em si, mas também o da ameaça que esses 

fogos constituem, cada vez mais, para os lugares habitados, com graves 

consequências para a integridade das habitações e para a própria segurança das 

populações e das forças que combatem os incêndios.» (2004:7).  

Este cenário demanda a organização de nova legislação. Ressalta a Lei de 

Bases do Ambiente (1987) que procura a preservação dos ecossistemas, a 

valorização da paisagem e o adequado ordenamento do espaço; e a aprovação da Lei 

de Bases de Política Florestal (1996), que prevê a criação de uma estrutura nacional 

direccionada para acções de prevenção, detecção e combate a incêndios (que será, 

aliás, posteriormente criada). Mas os resultados são insatisfatórios e a área média 

anual ardida continua a alargar (100.000 ha). A década de noventa caracteriza-se por 
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uma alternância de anos de valores baixos e anos catastróficos, salientando-se a 

violência e devastação dos incêndios de 1991 (182.486 ha), 1995 (169.612 ha) e 1998 

(158.369 ha) e 2000 (159.605 ha).  

Apesar da grande devastação florestal provocada pelos incêndios na última 

década do século XX, no início do novo milénio Portugal apresenta uma taxa de 

arborização de 38,1% - o valor apurado mais alto de sempre.  

Sublinha-se, porém, que esta estatística do Eurostat (2000) não compreende a 

área ardida depois de 1995. Também, estudos desenvolvidos pela Estação Florestal 

Nacional e por investigadores do Instituto Superior de Agronomia reclamam uma certa 

reserva e análise atenta desta percentagem, pois ela abrange, para além de 

povoamentos silvícolas (pinhais, eucaliptais, sobreirais e carvalhais), uma abundante 

floresta correspondente a formações de matagal (medronheiros, estevas, giestas e 

acácias). Isto é, o estrato arbustivo (matos) tem um índice de cobertura elevado da 

superfície, próximo dos 90%.  

Mesmo assim, Portugal revela uma taxa de arborização inferior à média da 

Europa dos 15 (43,7%), sendo ainda que Portugal ocupa 2,8% do território da União 

Europeia e a sua floresta representa 2,2% do total das manchas arbóreas dos actuais 

25 países.   

A floresta portuguesa continua a retratar abandono e pouco cuidado, sendo 

frequente observar-se o sufoco dos pinhais, sobreirais e carvalhais por giestas, 

estevas e outros arbustos. A falta de gestão e desprezo pela floresta, com matos 

carregados de combustibilidade, constituem um enorme risco para a ocorrência de 

incêndios de grandes dimensões. E as matas públicas, que devem ser exemplo de 

gestão, aparentam um trato desleixado.  

A propriedade florestal no nosso país é essencialmente privada (cerca de 

93%), sendo esta percentagem das mais elevadas a nível europeu. E apresenta 

grandes contrastes no espaço do território: no norte e centro predominam as unidades 

de exploração pequena, com proprietários absentistas, enquanto no sul prevalecem as 

explorações agro-florestais de grande dimensão. A este propósito, PEREIRA et al. 

escreve: «Em Portugal é possível identificar cinco grandes grupos de proprietários 

florestais: o Estado, os proprietários de áreas comunitárias (geralmente referidos como 

baldios), as grandes empresas industriais e exportadoras, um conjunto diversificado de 

entidades (municípios, freguesias, associações, misericórdias, igreja, etc.) e, 

ocupando quase três quartos da superfície florestal do Continente, outros proprietários 
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florestais privados.» (2006:45) Ou seja, grandes proprietários no Sul do país, 

predominando aí o latifúndio, e por pequenos proprietários do Norte e do Centro, onde 

prevalece o minifúndio e já aparece algum emparcelamento (Tabela 1)5.  

1928 1959 1974/82 1995 TIPOS DE 
PROPRIETÁRIOS ÁREA % ÁREA % ÁREA % ÁREA % 
Floresta pública 53.662 2,3 58.000 2,0 78.000 2,6 40.000 1,2 

Baldios 55.954 2,4 145.000 5,0 380.000 12,4 180.000 5,4 

Floresta privada 2.221.824 95,3 2.697.000 93,0 2.598.000 85,0 3.129.000 93,4 

Total 2.331.400 100,0 2.900.000 100,0 3.056.000 100,0 3.349.000 100,0 

Fonte:COTEC Portugal, citando Mendes et al. (2004). 

Tabela 1 -  Distribuição da área florestal (ha) por tipos de proprietários (1928 a 1995). 

4.5. DE 1997 A 2003  O COLAPSO DO SISTEMA INSTITUÍDO 

Com a Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei n.º 48/98, de 11 de 

Agosto) criam-se três instrumentos importantes no planeamento, prevenção e combate 

a incêndios: os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (Decreto-Lei n.º 204/99, 

de 9 de Junho), os Planos de Gestão Florestal (Decreto-Lei n.º 205/99, de 9 de Junho) 

e os Planos de Defesa da Floresta (Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho). Em 

síntese: os PROF dão orientações sobre o tipo de espaços florestais a desenvolver 

para cada uma das regiões e as espécies florestais a utilizar, bem como as normas de 

gestão a que estas devem ser submetidas; os PGF definem as operações de gestão 

florestal a efectuar numa determinada propriedade ou conjunto de propriedades; e os 

PDF visam o planeamento integrado da prevenção e combate aos incêndios.   

E os incêndios continuam a propagar-se, chegando às portas das cidades, 

limitando-se o combate praticamente à defesa das populações, das habitações e 

campos de cultivo. A esta severidade estão associados vários motivos, como sejam o 

                                                     

 

5 A análise da Tabela 1 permite constatar que há uma contínua e clara tendência de 
crescimento da área florestal, tendo conhecido um acréscimo de mais de um milhão de 
hectares; a evolução da área de floresta, relativamente aos tipos de proprietários, ocorre de 
forma desigual; em 1995 verifica-se o maior aumento de floresta privada (8,4 %) e a maior 
diminuição da percentagem de baldios e de floresta pública, ambos com valores superiores a 
50%; em 1974/82 observa-se uma elevada expansão dos baldios (+ de 50%) e da floresta 
pública (0,6%), enquanto a floresta privada conhece o maior declínio (8%); em 1959 constata-
se um forte crescimento da área de baldios (+ de 50%), uma quebra na floresta pública (0,3%) 
e na floresta privada (2,3%). Este aumento de área florestal resulta das medidas previstas no 
Plano de Povoamento Florestal, no Plano de Fomento Florestal e, sobretudo, do forte 
investimento do privado neste sector. 
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contínuo despovoamento rural, condições climáticas adversas e, principalmente, 

problemas de ordenamento do território. Estas causas contribuem, significativamente, 

para os dramáticos incêndios dos últimos anos (2003 e 2005).  

Em 2003, cria-se o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, resultante 

da fusão entre o SNPC6, SNB7, e a CNEFF8, com o objectivo de assegurar maior 

eficácia e eficiência na detecção de incêndios e na vigilância da floresta, em 

colaboração com as CEFF municipais.  

O SNPC e o SNB desenvolvem ao longo dos anos uma meritória acção de 

prevenção de acidentes, catástrofes e calamidades, bem como de socorro a pessoas 

e bens. Enfrentam algumas dificuldades, principalmente de articulação entre os vários 

serviços e sectores envolvidos nas operações de socorro. É nesse contexto que o 

Decreto-Lei n.º 49/2003, de 25 de Março, cria o Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil. 

No Verão de 2003, Portugal assiste à pior época de incêndios florestais de 

sempre e revela o colapso do sistema: 20 pessoas morrem em consequência directa 

dos fogos ( ) e mais de 1000 têm de receber assistência médica por intoxicação com 

fumos. A superfície ardida totaliza cerca de 420.000 hectares, atingindo um valor 

quatro vezes superior à média dos dez anos anteriores (PEREIRA, 2006: 468). 

Perante esta calamidade pública cria-se, em Outubro de 2003, a Secretaria de 

Estado das Florestas, procurando centralizar numa só entidade todas as questões de 

política florestal. Surge uma panóplia de diplomas e aprova-se um conjunto de 

medidas a serem implementadas rapidamente. De entre a legislação publicada, 

ressalta: Lei Orgânica da nova Direcção Geral dos Recursos Florestais com funções 

de Autoridade Florestal Nacional (Abril, 2004), Fundo Florestal Permanente (Março, 

2004), Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais (Abril, 2004), Comissões 

                                                     

 

6 Com a extinção da Legião Portuguesa e da Organização Nacional da Defesa Civil do 
Território o país fica desprovido de uma entidade administradora da protecção civil. O Decreto-
Lei n.º 203/93, de 3 de Junho, estabelece a organização, atribuições, competências, 
funcionamento e estatuto dos serviços que integram o Sistema Nacional de Protecção Civil, 
bem como a orgânica e competências do SNPC. 
7 É criado pela Lei n.º 10/79, de 20 de Março, com a finalidade de orientar, coordenar, fiscalizar 
e apoiar a actividade dos corpos de bombeiros. O Serviço Nacional de Bombeiros é um 
organismo dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e 
financeira e património próprio. Exerce a sua acção sobre o território do Continente e está 
sujeito à tutela do Ministro da Administração Interna. 
8 A Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais (CNEFF) é criada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 30/87, de 23 de Maio, com o objectivo de apoiar e dinamizar as 
comissões especializadas de fogos florestais distritais e municipais. 
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Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (Maio, 2004), Conselho Nacional 

de Reflorestação e Comissões Regionais de Reflorestação das áreas ardidas (Março, 

2004), Programa de Sapadores Florestais (Abril, 2004), contributo das Forças 

Armadas nas acções de prevenção (Junho, 2004), campanhas de sensibilização da 

população (Abril, 2004) e, no ano seguinte, as Zonas de Intervenção Florestal (Junho, 

2005). 

4.6. APÓS 2003  O INÍCIO DO NOVO CICLO 

Mas a intensa produção legislativa não consegue os resultados práticos 

esperados. A implementação e cumprimento de muitas das iniciativas cai no 

esquecimento ou substituição, conforme o entendimento político das autoridades 

governativas do país. E, assim, todos os anos, a floresta continua a ser devorada 

pelas chamas dos incêndios.  

Numa breve panorâmica, à escala nacional, comparando os anos a partir da 

década de 90, constata-se haver uma relação pouco significativa entre número de 

fogos florestais e área ardida. Incêndios e território queimado são variáveis, 

praticamente independentes (Tabela 2).  

ANOS N.º DE 
OCORRÊNCIAS 

ÁREA ARDIDA 
(HA) 

1990 10.745

 

137.252

 

1991 14.327

 

182.486

 

1992 14.954

 

57.011

 

1993 16.101

 

49.963

 

1994 19.983

 

77.323

 

1995 34.116

 

169.612

 

1996 28.626

 

88.867

 

1997 23.497

 

30.535

 

1998 34.676

 

158.369

 

1999 25.477

 

70.613

 

2000 34.109

 

159.605

 

2001 26.942

 

111.883

 

2002 26.488

 

124.411

 

2003 26.195

 

425.726

 

2004 21.970

 

129.540
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ANOS N.º DE 
OCORRÊNCIAS 

ÁREA ARDIDA 
(HA) 

Total 358.206

 
1.973.195

 
Fonte:DGRF  Relatórios dos Incêndios Florestais, 1990-2004. 

Tabela 2 -  N.º de ocorrências e de área ardida em Portugal Continental (1990 a 2004). 

Considerando, apenas, os últimos cinco anos (2000-2004), a média de área 

ardida cifra-se em 190.233 hectares, enquanto o número médio de ocorrências é de 

27.140. A maior área ardida corresponde a 2003 (425.726 ha), seguido por 2000 

(159.605 ha); já quanto às ocorrências, o maior número reporta-se a 2000 (34.109), 

seguido por 2001 (26.942). Verifica-se, ainda, que o número de ocorrências tem vindo 

sempre a diminuir, o mesmo não acontecendo com a área ardida. 

Uma análise à escala distrital confirma, igualmente, a reduzida relação entre 

número de incêndios florestais e área ardida. São pouco frequentes as situações em 

que há coincidência (Tabela 3).  

N.º DE OCORRÊNCIAS

 

ÁREA ARDIDA (HA) 
DISTRITOS 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Aveiro Ano 
Valores

 

1995 
2.181 

2000 
2.156

 

2002 
2.141 

1995 
6.642 

1991 
4.826 

1992 
3.584 

Beja Ano 
Valores

 

1994 
379 

1995 
221 

1996 
163 

2003 
15.381 

2004 
12.252 

1994 
2.258 

Braga Ano 
Valores

 

1998 
5.494 

1995 
4.499

 

2003 
4.376 

1998 
10.205 

1995 
8.123 

1996 
6.306 

Bragança Ano 
Valores

 

2000 
1.590 

1998 
1.374

 

2001 
1.341 

2003 
15.088 

2001 
13.993 

2000 
13.271 

Castelo Branco Ano 
Valores

 

1995 
1.302 

1996 
846 

1999 
809 

2003 
90.253 

1991 
36.235 

2000 
19.288 

Coimbra Ano 
Valores

 

1995 
969 

1991 
909 

1992 
833 

1992 
24.038 

1990 
23.059 

1991 
20.416 

Évora Ano 
Valores

 

1994 
375 

1995 
231 

1996 
187 

2003 
9.777 

2004 
3.765 

2002 
2.840 

Faro Ano 
Valores

 

1992 
865 

1991 
841 

1999 
469 

2003 
57.178 

2004 
30.672 

1995 
11.906 

Guarda Ano 
Valores

 

1994 
2.481 

1995 
2.163

 

1998 
2.143 

2003 
46.494 

1994 
39.020 

1990 
38.320 

Leiria Ano 
Valores

 

1995 
1.351 

2000 
1.085

 

1994 
999 

1991 
14.790 

1995 
12.922 

2003 
9.568 

Lisboa Ano 
Valores

 

2000 
4.763 

1998 
3.321

 

1999 
2.978 

2003 
9.738 

2000 
3.229 

1995 
2.551 

Portalegre Ano 
Valores

 

1994 
392 

1995 
238 

1996 
167 

2003 
69.348 

2001 
2.461 

1992 
1.286 

Porto Ano 
Valores

 

1998 
7.918 

2003 
7.720

 

1995 
7.273 

1995 
12.176 

2000 
9.892 

1998 
9.353 
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N.º DE OCORRÊNCIAS

 
ÁREA ARDIDA (HA) 

DISTRITOS 
1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Santarém Ano 
Valores

 
1995 
1.985 

2000 
1.669

 
1999 
1.491 

2003 
66.929 

1991 
44.377 

1995 
15.027 

Setúbal Ano 
Valores

 
2000 
1.323 

1998 
1.250

 
1995 
1.032 

2003 
8.054 

1995 
2.650 

2004 
2.474 

Viana do Castelo

 
Ano 
Valores

 
1995 
2.086 

1998 
2.005

 
1997 
1.979 

1998 
15.775 

2002 
9.813 

1996 
9.039 

Vila Real Ano 
Valores

 

1998 
3.006 

2000 
2.821

 

2001 
2.287 

1998 
25.709 

2000 
22.594 

2002 
19.990 

Viseu Ano 
Valores

 

1995 
3.500 

2000 
3.241

 

1998 
3.084 

1998 
31.675 

1990 
23.272 

1995 
21.226 

Total Geral Ano 
Valores

 

1998 
34.676

 

1995 
34.116

 

2000 
34.109

 

2003 
425.726

 

1991 
182.486

 

1995 
169.612

 

Fonte:DGRF. Dados tratados pela autora. 

Tabela 3 -  Análise distrital: os três pioreis anos em n.º de ocorrências e área ardida (1990 a 

2004). 

O ano de 2003 foi o pior em área ardida a nível nacional e para dez distritos. 

Em 1998 atinge-se o auge em número de fogos, que apenas tem correspondência em 

área ardida nos distritos de Braga e Vila Real.  

Apenas se observa conexão entre incêndios e área queimada nos anos de 

1995 (Aveiro e Braga), 1998 (Braga e Vila Real) e 2000 (Vila Real). 

Os distritos do Porto, Braga e Lisboa apresentam o maior número de incêndios 

e as maiores áreas ardidas acontecem nos distritos de Castelo Branco, Santarém e 

Guarda.  

O Distrito de Viseu apresenta consistentemente elevados valores de áreas 

ardidas, situando-se no 4.º lugar quanto ao número de fogos e no 5.º relativamente à 

área devastada. 

A esta disparidade litoral/interior estão associadas razões várias, como seja a 

distribuição das corporações de bombeiros pelas regiões. Os municípios do interior 

têm menos corporações, áreas de intervenção mais extensas e acessibilidades 

escassas, resultando numa maior demora no ataque aos locais de ignição (VIEIRA, 

2006:370-386). 

Assim, e ano após ano, Portugal é confrontado com o flagelo dos fogos 

florestais. O problema é não só o da perda do valor económico e cultural da floresta, 

mas também o da ameaça para a integridade das habitações e para a segurança das 

populações e forças que combatem os incêndios. 
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O elevado número de ocorrências florestais e os seus efeitos devastadores têm 

lançado o pânico nas populações e inquietado os especialistas deste fenómeno. São 

repetidamente considerados como catástrofes, pois a destruição causada acarreta 

enormes prejuízos em termos económicos, sociais, ambientais, ecológicos e 

paisagísticos (Gráfico 2).              

Fonte:PEREIRA, João; PEREIRA, José et al.(2006:46). 

Gráfico 2 -  Esquema dos impactes dos incêndios no meio ambiente. 

Permanece assim a urgência da adopção de uma nova forma de intervenção 

no território que inverta a incidência anual de fogos florestais. Para isso, há que 

assegurar a participação e envolvimento dos cidadãos e dos seus órgãos 

representativos - os municípios.      
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5. OBJECTIVOS E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA 

FLORESTAL 

Apesar do realce crescentemente assinalado à defesa da floresta, ela tem sido 

objecto de uma consideração específica apenas parcelar. Este tratamento jurídico 

fragmentado é, de certo modo, compreensível, pois a floresta entende outros 

componentes ambientais, como o solo, a água, o ar e a paisagem. 

Assim, qualquer instrumento florestal tem de interferir, suplementarmente, nas 

diversas frentes de relevância deste recurso, assimilando as suas particularidades e 

considerando todo o ciclo de vida e de regeneração das espécies florestais. 

Quando se analisa a política florestal, é necessário estabelecer a distinção 

entre os objectivos e os instrumentos dessa política.  

No respeitante aos objectivos, na sua definição e consciencialização pública, 

estamos hoje, genericamente, mais próximos da existência de uma política florestal 

para o país. Todavia, é essencial clarificar, traduzir em metas singulares, sectoriais e 

regionais, os propósitos gerais.  

Relativamente aos instrumentos da política florestal, quer económicos, sociais, 

financeiros, técnicos e institucionais, muito há ainda a reflectir e a investir. 

Embora haja regulamentação jurídica abundante da comunidade internacional 

sobre a defesa da floresta, neste capítulo referir-se-á alguma da produção legislativa 

portuguesa mais significativa relacionada com este recurso natural, principalmente a 

Lei de Bases da Política Florestal (Agosto de 1996). 

5.1. A LEI DE BASES DA POLÍTICA FLORESTAL 

Com a Lei de Bases da Política Florestal de 1996, aprovada pela Lei n.º 33/96, 

de 17 de Agosto, inicia-se um novo período da política florestal. É um marco 

importante em matéria institucional, pois define os princípios fundamentais da política 

florestal nacional, com consequências em diversos campos de acção.  
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A Lei de Bases encontra-se dividida em cinco capítulos, com vinte e um artigos, 

sendo nosso propósito fazer a sua análise em três perspectivas: objectivos, medidas e 

instrumentos. 

Relativamente aos objectivos, o primeiro capítulo diz respeito ao objecto, aos 

princípios gerais e orientadores e aos objectivos da política florestal; o segundo 

apresenta as medidas de política florestal a estabelecer, nomeadamente o 

ordenamento e gestão florestal (PROF e PGF); o terceiro capítulo consagra os 

instrumentos e organismos de política florestal; o quarto enuncia os fundos financeiros 

disponíveis e incentivos fiscais, e o último elenca um conjunto de disposições finais e 

transitórias e acções prioritárias. 

Esta Lei é fundamental no progresso e fortalecimento das instituições e 

programas para a gestão, conservação e desenvolvimento sustentável das florestas e 

sistemas naturais associados, ambicionando a satisfação das necessidades da 

comunidade, num quadro de ordenamento do território (artigo 1.º). 

A floresta é reconhecida como um recurso natural renovável, essencial à 

manutenção de todas as formas de vida, cabendo a todos os cidadãos a 

responsabilidade de a conservar e proteger. Outro dos seus princípios gerais é o do 

uso e gestão da floresta que deve prosseguir de acordo com políticas e prioridades de 

desenvolvimento nacionais, harmonizadas com as orientações internacionalmente 

aceites e articuladas com as políticas sectoriais diversas (artigo 2.º).  

Chama a atenção para o cuidado a ter com este recurso, entendendo-o como 

fulcral para um desenvolvimento sustentável futuro, responsabilizando os detentores 

de áreas florestais pela execução de práticas de silvicultura e gestão.  

Assegura pertencer ao Estado a delimitação das normas reguladoras do uso 

dos recursos naturais, sendo que fica bem explícito o interesse de exploração, 

conservação, reconversão e expansão florestal. 

Apresenta um conjunto de princípios orientadores que passam pela definição 

de políticas tendentes ao aumento da produção e expansão da área florestal, na sua 

multiplicidade de fins e sustentabilidade necessárias. 

Responsabiliza a participação dos diferentes grupos sociais, profissionais e 

sócio-económicos na explicação e concretização da política florestal, incumbindo à 

administração central, regional e local a sua promoção e dinamização.  
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Entende os cidadãos como participantes activos dos objectivos da política de 

desenvolvimento florestal e sistemas naturais associados, devendo as intervenções 

silvícolas respeitar a manutenção da floresta enquanto recurso indissociável de outros 

recursos naturais como a água, o solo, o ar, a fauna e a flora.  

Realça, também, a necessidade do conhecimento gerado pela intervenção 

científica a qual constitui um elemento estratégico para a tomada de decisões sobre o 

planeamento da actividade florestal. 

A estes princípios estão subjacentes a prossecução dos objectivos sociais, 

económicos e físicos da floresta e, no seu artigo 4.º, eles contemplam uma política 

assente na promoção de um desenvolvimento integrado dos espaços florestais e suas 

actividades complementares, optimizando o potencial-produtivo de bens e serviços 

proporcionados.  

Outro objectivo é o acesso à utilização social da floresta, nas diversas funções, 

salvaguardando sempre os seus aspectos paisagísticos, recreativos, científicos e 

culturais.  

É dever da administração central ampliar o património florestal público, tanto 

em áreas produtivas para a exploração económico-social, como em áreas sensíveis, 

com vista a privilegiar o factor protecção e promover, em áreas percorridas por 

incêndios de grandes dimensões, a constituição de unidades de exploração, 

designadamente de gestão mista, de modo a garantir uma rearborização adequada e 

a sua futura gestão em condições convenientes do ponto de vista silvícola.  

Declara, ainda, pertencer ao Estado o desenvolvimento de acções no sentido 

de reforçar e alargar o corpo especializado de sapadores florestais, bem como a 

valorização profissional e dignificação do corpo de guardas e mestres florestais. 

Desiderato importante é a procura de melhorar o rendimento global dos 

agricultores, produtores e utilizadores dos sistemas florestais, tendo em vista o 

equilíbrio sócio-económico do mundo rural. Pretende, ainda, promover a gestão do 

património florestal nacional, nomeadamente através do ordenamento florestal e 

fomento do associativismo.  

De seguida apresentam-se algumas das medidas da Lei de Bases do 

Ambiente, relativas ao ordenamento, gestão, protecção e conservação florestal. 

Assim, no seu segundo capítulo, contempla um conjunto de medidas de política 

florestal e defende que a organização dos espaços florestais se realize em cada região 
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através de planos de ordenamento florestal, numa óptica de uso múltiplo e de forma 

articulada com os planos regionais e locais de ordenamento do território. 

Os planos regionais de ordenamento florestal (PROF) são elaborados pelo 

organismo público legalmente competente em colaboração com os detentores das 

áreas abrangidas, submetidos à apreciação pública e aprovados pelo Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

Segundo o artigo 5.º, da Lei de Bases da Floresta, compete aos PROF avaliar 

as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos 

dominantes, definir o elenco das espécies a privilegiar nas acções de expansão ou 

reconversão do património florestal, identificar os modelos gerais de silvicultura e de 

gestão de recursos mais adequados, bem como sinalizar as áreas críticas do ponto de 

vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social 

e cultural. 

Toda a gestão das explorações florestais deve ser cumprida de acordo com o 

disposto nas normas de silvicultura definidas pelo PROF. Nas matas públicas e 

comunitárias, assim como nas matas privadas acima de uma dimensão definida nos 

PROF, as intervenções silvícolas de qualquer natureza devem realizar-se de acordo 

com um plano de gestão florestal (PGF). 

Os PGF, segundo o artigo 6.º, são um instrumento básico de ordenamento 

florestal das explorações, reguladoras das intervenções de natureza cultural e/ou de 

exploração, visando a produção sustentada dos bens ou serviços originados em 

espaços florestais. Todavia, são os PROF quem definem a área das explorações 

florestais a partir da qual estas estão obrigatoriamente sujeitas a um PGF, a elaborar 

pelos proprietários segundo normas estabelecidas pelo organismo público legalmente 

competente, que é a Autoridade Florestal Nacional, fiscalizadora do in (cumprimento) 

destes Planos. 

Consagra a Lei que, na elaboração dos PGF, deve atender-se ao PROF da 

respectiva região, designadamente às suas opções de natureza social ou ecológica, 

sendo as escolhas de natureza económica livremente estabelecidas pelos 

proprietários. Salienta, ainda, a obrigatoriedade dos detentores das áreas florestais 

realizarem as operações silvícolas definidas pelo respectivo PGF. Em caso de 

incumprimento, pode a Autoridade Florestal Nacional executar as operações em 

causa. As explorações de área inferior à definida nos PROF, como mínima obrigatória 

a ser submetida a um PGF, ficam sujeitas às normas constantes dos PROF. 
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No campo da reestruturação fundiária e das explorações, incumbe ao Estado 

(artigo 8.º) dinamizar a constituição de explorações florestais com dimensão que 

possibilite ganhos de eficiência na sua gestão, através de incentivos fiscais e 

financeiros ao agrupamento de explorações, ao emparcelamento de propriedades e à 

desincentivação do seu fraccionamento e fixar os limites máximos da área florestal na 

posse de uma única entidade. 

É da responsabilidade do Estado apoiar as formas de associativismo e 

dinamizar e apoiar a constituição de assembleias de compartes e respectivos 

conselhos directivos, cooperando na elaboração de planos integrados de utilização 

dos baldios. 

Visando o fomento florestal (artigo 9.º), cabe ao Estado criar instrumentos 

financeiros de apoio às iniciativas de progresso florestal em que os investimentos 

tenham por objectivo, nomeadamente, a valorização e desenvolvimento do património 

florestal e a construção de infra-estruturas das explorações, bem como acções de 

formação profissional e assistência técnica a todos os agentes intervenientes no sector 

produtivo florestal. É, então, constituído um órgão de recurso dos actos da 

Administração Pública, relativos a decisões sobre projectos de arborização e planos 

de gestão florestal, presidido pela Autoridade Florestal Nacional. 

No domínio da conservação e protecção florestal, cumpre ao Estado definir as 

acções ajustadas à protecção das florestas contra agentes bióticos e abióticos, à 

conservação dos recursos genéticos e à salvaguarda dos ecossistemas frágeis, raros 

ou ameaçados e impulsionar a sua divulgação e concretização, nomeadamente 

através da (artigo 10.º): instituição de uma estrutura nacional, regional e sub-regional 

com funções de planeamento e coordenação das acções de prevenção e detecção e 

de colaboração no combate aos incêndios florestais; incentivo à participação activa 

das comunidades rurais, das associações representativas dos produtores e das 

autarquias às três componentes atrás referidas e, também, suportar acções de 

educação e sensibilização públicas para reforçar a importância da floresta (programas 

de ensino e agentes de opinião). 

No referente aos instrumentos de política, a Lei consagra que o Estado tem um 

papel controlador da Administração Florestal 

 

Autoridade Florestal Nacional , 

colaborando na definição da política florestal nacional e actua como responsável pelo 

sector. A Direcção-Geral das Florestas é o organismo público legalmente competente 

para o exercício destas tarefas, nos termos do artigo 12.°, da Lei de Bases da 

Floresta. 
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Cumpre à Direcção-Geral das Florestas cooperar na demarcação da política 

florestal nacional, garantir a sua execução, normalizar, fiscalizar e informar a 

actividade dos agentes interventores, bem como compatibilizar os diversos interesses 

em presença e arbitrar os conflitos resultantes da sua aplicação.  

Aliás, é da competência do Director-Geral das Florestas, entre outras: fomentar 

a gestão, conservação e desenvolvimento sustentável das florestas e dos recursos 

silvestres associados, no respeito pela multifuncionalidade e biodiversidade dos 

espaços florestais; impulsionar a harmonização da actuação dos diversos órgãos e 

serviços da administração central, regional e local, assim como dos organismos da 

administração indirecta do Estado com atribuições incidentes no sector florestal; 

elaborar o plano florestal nacional e, neste âmbito, coordenar a elaboração dos planos 

regionais de ordenamento florestal (PROF), conforme disposto no n.º 2, do artigo 5.°, 

da Lei de Bases da Floresta; garantir o cumprimento dos planos de gestão florestal 

(PGF) nos termos que vierem a ser definidos na regulamentação do disposto no n.º 4,  

do artigo 6.°, da Lei de Bases da Floresta; desenvolver as acções necessárias à 

defesa dos espaços florestais contra os agentes (bióticos e abióticos, entre outras). 

A Lei de Bases da Floresta determina, no seu artigo 13.º, a formação de uma 

Comissão Interministerial para os assuntos da floresta, de modo a estimular a 

coordenação ao mais alto nível de políticas sectoriais e, nos artigos 14.º e 15.º, a 

criação de um Conselho Consultivo Florestal, com competências consultivas e de 

promoção de iniciativas legislativas e regulamentares.  

Especial importância é ainda conferida às instituições de investigação florestal 

e às organizações de produtores florestais (artigos 16.º e 17.º), sobretudo quando o 

associativismo é reconhecido como um factor fundamental na gestão sustentável das 

florestas. 

As instituições de investigação florestal devem privilegiar as acções de 

pesquisa fortalecedoras da capacidade de intervenção sustentada do sector e 

assegurar a transmissão do conhecimento gerado. Devem ser desenvolvidas pelo 

Estado, de forma articulada com os estabelecimentos de ensino, os serviços de 

natureza operativa, tendo em vista o reforço da aptidão interventiva a nível regional. 

Devem, ainda, apoiar a participação e responsabilização dos agentes da fileira na 

definição e execução de projectos, por forma a dotá-los de objectivos mais relevantes 

e capazes de melhor tipificar as lacunas de conhecimento necessário ao progresso 

florestal do país. 
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O capítulo quarto, no seu artigo 18.º, estabelece a criação de instrumentos 

financeiros, competindo ao poder central a constituição de um fundo financeiro de 

carácter permanente, destinado a apoiar as medidas de fomento florestal, a financiar 

projectos de rearborização de áreas ardidas, a ressarcir economicamente os 

proprietários de ecossistemas sensíveis pelos prejuízos resultantes de restrições 

impostas pela necessidade da sua conservação, a financiar acções de investigação 

específicas e instituir um sistema bonificado de crédito florestal (ex.: acções de 

emparcelamento florestal de vizinhos confinantes). Desta forma, e através de 

incentivos fiscais, o Estado promove o associativismo das explorações florestais, o 

emparcelamento e o autofinanciamento do investimento florestal, designadamente na 

prevenção activa dos incêndios florestais.  

É, também, estabelecido um sistema de seguros florestais, de custo acessível, 

nomeadamente um seguro obrigatório de arborização para todas as áreas florestais 

que sejam objecto de financiamento público. Assim, garantem-se os meios financeiros 

essenciais à restituição da área florestada em caso de insucesso acidental ou de 

destruição do povoamento. 

O último capítulo particulariza um conjunto de medidas prioritárias, destinadas, 

essencialmente ao reforço dos processos de prevenção, vigilância e de apoio ao 

combate aos fogos, assim como à implementação de normas técnicas relativas à 

composição dos povoamentos e à rede de infra-estruturas, de forma a minimizar os 

riscos de incêndio. 

Propõe a análise do estado sanitário dos principais sistemas agro-florestais, a 

promoção de estudos para apuramento das respectivas causas e a adopção das 

medidas profiláticas adequadas.  

Aponta medidas com vista à realização do cadastro da propriedade florestal e 

estipula a introdução de normas de ordenamento de práticas culturais auxiliadoras da  

recuperação dos sistemas agro-florestais. 

Providencia o reconhecimento de ecossistemas de grande interesse e 

sensibilidade ecológica e da aplicação de regras de protecção, recuperação, 

manutenção ou melhoramento do seu património genético.   

Apoia a verificação das áreas mais carenciadas de estudo e a promoção da 

coordenação entre as várias entidades com atribuições ou interesses neste domínio, 

particularmente do Instituto Nacional do Ambiente e das entidades com competência 
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em matéria de ordenamento do território (institutos de investigação, universidades, 

empresas e organizações de produtores). 

Defende a elaboração de normas regionais de silvicultura a integrar nos PROF 

e nos PGF, de forma a precisar as diferentes e mais adequadas aptidões ecológicas e 

que expressem os princípios de uso múltiplo, da utilização social, da biodiversidade e 

do desenvolvimento sustentado da floresta. 

Refere, ainda, a prioridade no fomento e apoio das organizações dos 

produtores florestais e o desenvolvimento de acções de sensibilização dos cidadãos, 

em especial dos jovens, para defesa dos recursos florestais. 

5.2. OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA FLORESTAL 

No respeitante ao quadro jurídico aplicável, as disposições em matéria de 

protecção florestal encontram-se dispersas em diplomas legais e regulamentares de 

várias épocas, com objectivos de intervenção diferenciados. As principais normas 

legislativas estão expressas nas tabelas que se seguem, segundo dois âmbitos de 

intervenção: institucional e instrumental, a partir da publicação da Lei de Bases da 

Política Florestal (Lei 33/96 de 17 de Agosto) (Tabelas 4 e 5).   

ÂMBITO 

 

INSTITUCIONAL 

 

DIPLOMAS  ENQUADRAMENTO ORGANISMOS 

Decreto-Lei 

n.º 256/97, de 

27/09 

Prevê a criação de um organismo público - Autoridade 

Florestal Nacional 

 

que  é responsável pelo sector 

florestal, definindo as suas atribuições e competências, 

designadamente nos domínios da formulação da política do 

acompanhamento da sua correcta execução, fiscalização e 

informação das actividades dos agentes da fileira florestal, 

de compatibilização dos interesses em presença, bem como 

de arbitramento dos conflitos resultantes das medidas que a 

implementem. 

AFN 

Decreto-Lei 

n.º 224/98, de 

17/07 

Cria a Comissão de Recurso e Análise de Projectos 

Florestais, no âmbito das medidas de política florestal 

nacional previstas na Lei nº. 33/96, de 17 de Agosto. 

Pretende-se, com a criação deste órgão, instituir um 

CRAPF 
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ÂMBITO 

 
INSTITUCIONAL 

 
DIPLOMAS  ENQUADRAMENTO ORGANISMOS 

mecanismo autónomo de revisão das decisões dos órgãos 

e serviços com competências na matéria que imprima 

coerência aos procedimentos técnico-burocráticos de 

apreciação das iniciativas dos agentes económicos, no 

quadro da aplicação das medidas de ordenamento e gestão 

das explorações florestais e dos instrumentos financeiros de 

fomento do sector. 

Decreto-Lei 

n.º 80/2004, de 

10/04 

Na sequência da reestruturação da orgânica do sector 

florestal, constitui a Direcção-Geral dos Recursos 

Florestais, estabelecendo as suas atribuições, organização 

e funcionamento. 

DGRF 

Lei n.º 

14/2004, de 

8/05 

Cria as Comissões Municipais de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, enquanto centros de coordenação e 

acção local, a funcionar sob a direcção do presidente da 

Câmara Municipal. São, assim, extintas as comissões 

especializadas de fogos florestais (CEFF distritais) e as 

comissões especializadas de fogos florestais municipais 

(CEFF municipais). Esta Lei prevê, no seu artigo 5.º, ponto 

cinco, a possibilidade das Comissões podem ser apoiadas 

por um gabinete técnico florestal da responsabilidade da 

Câmara Municipal.   

CMDFCI 

- 

 GTF  

Decreto-Lei 

n.º 124/2006, 

de 28/06 

Determina as medidas e acções a desenvolver no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, tendo presente que dois terços do território 

continental são constituídos por espaços florestais. 

SNDFCI 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 4 -  Principais diplomas legais decorrentes da Lei de Bases da Floresta. 

ÂMBITO 

 

INSTRUMENTAL 

DIPLOMAS ENQUADRAMENTO  MEDIDAS 
PROGRAMAS 

Resolução do 

Conselho de 

Ministros n.º 

Adopta o Plano de Desenvolvimento Sustentável da 

Floresta Portuguesa, com o objectivo de responder às 

necessidades próprias de um modelo de desenvolvimento 

PDSF 
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ÂMBITO 

 
INSTRUMENTAL 

DIPLOMAS ENQUADRAMENTO  MEDIDAS 
PROGRAMAS 

27/99, de 

18/03 

económico e social sustentável. 

Decreto-Lei 

n.º 204/99, de 

9/06 

Regula o processo de elaboração, de aprovação, de 

execução e de alteração dos Planos Regionais de 

Ordenamento Florestal a aplicar nos espaços florestais. 

PROF 

Decreto-Lei 

n.º 205/99, de 

9/06 

Disciplina o processo de elaboração, execução, aprovação 

e alteração dos Planos de Gestão Florestal a aplicar nos 

espaços florestais, nos termos dos artigos 6.º e 7.º da Lei 

n.º 33/96, de 17 de Agosto (Lei de Bases da Política 

Florestal). 

PGF 

Resolução do 

Conselho de 

Ministros n.º 

64/03, de 

30/04 

No sentido de superar lacunas e insuficiências do regime 

florestal, surge uma nova estratégia de actuação -  

Programa de Acção para o Sector Florestal 

 

que 

procura harmonizar, racionalizar e codificar a totalidade da 

legislação existente. 

Visa, também, corrigir os defeitos dos instrumentos de 

enquadramento e de apoio que se encontram em vigor, de 

forma a simplificar os procedimentos, eliminar os 

obstáculos, proteger o potencial produtivo e elevar os 

investimentos geradores de riqueza. 

PASF 

Decreto-Lei 

n.º 127/2005, 

de 05/08 

Estabelece os requisitos das entidades gestoras das Zonas 

de Intervenção Florestal. A sua fiscalização está a cargo 

da DGRF. 

ZIF 

Decreto-Lei 

n.º 124/2006, 

de 28/06 

Aprova o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. PNFDCI 

Decreto-Lei 

n.º 124/2006 

de 28/06 

Define a estrutura tipo do conteúdo dos Planos Municipais 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios.  PMDFCI 

Lei n.º 

27/2006, de 

03/07 

Aprova a Lei de Bases da Protecção Civil.  

LBPC 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 5 -  Principais diplomas legais decorrentes da Lei de Bases da Floresta. 
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As tabelas atrás apresentadas reflectem a contínua preocupação da 

administração central na defesa da floresta e no combate aos fogos, criando nesse 

sentido um conjunto de diplomas específicos orientadores, reguladores e 

fiscalizadores desta problemática, de âmbito nacional, regional e local, tendo em vista 

a diversidade florestal do país e, ainda, a procura de melhorar a gestão e 

sustentabilidade deste sector.  

Cabe, no entanto, aos municípios fazer o ajustamento da vasta produção 

legislativa e adaptá-la à sua realidade territorial. 

5.3. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO COMUNITÁRIOS E NACIONAIS 

No referente aos financiamentos de origem comunitária, incluídos no III Quadro 

Comunitário de Apoio 2000-2006, há a considerar três programas/fundos principais: o 

AGRIS, o AGRO e o RURIS (Tabela 6).  

As autarquias, no âmbito dos incêndios florestais 

 

prevenção e combate, 

habitual e preferencialmente candidatam-se ao Programa AGRIS - Acção n.º 3,  

compreendendo às seguintes sub-acções: instalação de organizações de produtores 

florestais; apoio à constituição e instalação de prestadores de serviços florestais; ajuda 

na prestação de serviços florestais; prevenção de riscos provocados por agentes 

bióticos e abióticos e valorização e conservação dos espaços florestais de interesse 

público.  

No mesmo campo e à escala nacional, segundo o previsto na Lei de Bases da 

Política Florestal, é aprovado o Fundo Florestal Permanente através do Decreto-Lei n.º 

63/2004, de 22/03, criado junto do Instituto de Financiamento e Apoio ao 

Desenvolvimento da Agricultura e Pescas, destinado a apoiar na prevenção e 

protecção da floresta contra incêndios, a promover o ordenamento e gestão florestal, a  

incentivar as funções ecológicas, sociais e culturais dos espaços florestais e a criar 

novos instrumentos para a defesa e sustentabilidade da floresta.  

A propósito dos instrumentos financeiros, é de referir, a suspensão, por 

restrições de fundos comunitários, da Medida 3 do Programa AGRO, pelo Ministério 

da Agricultura (Portaria n.º 953/2006, publicada a 12 de Setembro), geradora de 

grande descontentamento na FPFP. Esta Medida apoiava projectos de limpeza e 

reflorestação e contemplava cinco acções: ajuda à silvicultura; restabelecimento do 

potencial de produção; apoio à produção de plantas e sementes; colheita, 



| 5 - OBJECTIVOS E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA FLORESTAL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 92 

transformação e comercialização de cortiça; exploração, comercialização e 

transformação de material lenhoso e gema de pinheiro. 

Mais recentemente, a Lei de Bases da Política Florestal torna obrigatória a 

criação de um fundo público de cariz florestal, designadamente um sistema bonificado 

de crédito florestal, o estabelecimento de um sistema de seguros9 de custo acessível e 

a previsão de incentivos fiscais. Porém, estas medidas demoram a ser implementadas. 

Em concreto, o Ministério da Agricultura, em cooperação com o IFADAP, apoia 

a gestão florestal sustentável que incorpora, no seu campo de intervenção, as 

seguintes áreas com incentivos financeiros: prevenção e protecção da floresta contra 

incêndios (área prioritária); promoção do ordenamento e gestão florestal (área 

prioritária); apoio à reestruturação fundiária, emparcelamento e aquisição de terras; 

promoção de sistemas de gestão florestal sustentável e certificação; ajuda a acções 

específicas de investigação aplicada, demonstração e experimentação. 

Estes apoios são concedidos sob a forma de subsídios não reembolsáveis. 

Contudo, muitas vozes levantam-se para dizer que é desejável que as referidas 

medidas revistam o carácter transitório, apostando-se a médio/longo prazo na criação 

de condições legais e operacionais promotoras da atractividade e sustentabilidade 

económica do sector, que suprimam ou abrandem os factores de dependência em 

relação ao financiamento público.  

                                                     

 

9 E, relativamente aos seguros, importa dizer que, se excluirmos as explorações florestais 
ligadas à indústria de celulose, poucos são os silvicultores que têm possibilidade de aderir à 
contratação de seguros de incêndio agrícola, face aos condicionalismos envolvidos nos 
factores de subscrição. Por outro lado, as circunstâncias em que acontece a gestão da floresta, 
a acessibilidade desta e os meios de prevenção disponíveis tornam os custos do seguro, 
quando este é exequível, bastante elevados. A Federação dos Produtores Florestais de 
Portugal (FPFP) defende a implementação de um sistema de seguros de custo acessível, pois, 
perante uma actividade económica caracterizada por uma grande incerteza quanto ao seu 
retorno, considera que «os seguros florestais podem vir a ser uma solução justa de partilha do 
risco entre os produtores florestais e a sociedade.» (Jornal Expresso; Revista Agrius; 2006). 
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DESIGNAÇÃO ÂMBITO OBJECTIVOS BENEFICIÁRIOS FINANCIAMENTOS 

PROGRAMAS 

OPERACIONAIS DE 

AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL:  

(Decreto-Lei n.º 163-

A/2000, de 27 de Julho)   

10    

Estas medidas inserem-
se numa estratégia de 
desenvolvimento agrícola 
e florestal. Englobam um 
conjunto diversificado de 
apoios que visam 
incentivar uma sólida 
aliança entre a 
agricultura, enquanto 
actividade produtiva 
moderna e competitiva e 
o desenvolvimento 
sustentável dos territórios 
rurais nas vertentes 
ambiental, económica e 
social, no período 2000 a 
2006.   

Estes programas integram 
dois eixos prioritários, a 
que correspondem os 
seguintes objectivos gerais: 

Eixo 1: 

- Melhorar a 
competitividade agro-
florestal e a 
sustentabilidade rural.  

Eixo 2: 

- Reforçar o potencial 
humano e os serviços à 
agricultura e zonas rurais.  

- Reforçar a 
competitividade económica 
das actividades e fileiras 
produtivas agro-florestais, 
salvaguardando os valores 
ambientais e a coesão 
económica e social.  

Múltiplos, consoante o 
tipo de medidas em 
promoção.  

Integrada nos 
respectivos eixos 
prioritários, 
correspondentes ao 
conjunto de 
intervenções sectoriais, 
figurará uma Medida 
de apoio à Agricultura 
e Desenvolvimento 
Rural, desdobrada em 
diversas acções e 
respectivas sub-
acções.     

São financiamentos de 
origem comunitária, 
incluídos no III Quadro 
Comunitário de Apoio 
2000-2006. 

 O IFADAP intervém nesta 
medida através da 
contratação, entre 
beneficiários e este 
Instituto. É quem procede 
à atribuição das ajudas e 
respectivos pagamentos. 

A entidade responsável 
pela sua gestão é o 
Ministério da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas. 

                                                     

 

10 Acções: - Diversificação da Pequena Agricultura, Desenvolvimento dos Produtos de Qualidade, Gestão Sustentável e Estabilidade Ecológica das 
Florestas, Serviços à Agricultura, Gestão de Recursos Hídricos e Emparcelamento, Caminhos e Electrificação Rurais, Valorização do Ambiente e do 
Património Rural e Dinamização do Desenvolvimento Agro-Florestal Rural. 
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DESIGNAÇÃO ÂMBITO OBJECTIVOS BENEFICIÁRIOS FINANCIAMENTOS 

11   

Objectivos específicos: 

- Incentivo à 
multifuncionalidade das 
explorações agrícolas, 
compensando-as pela 
prestação de serviços de 
carácter agro-ambiental ou 
outros de interesse 
colectivo, e contribuindo 
assim para a sua 
diversificação interna e 
viabilidade económica.  

- Promoção da qualidade e 
da inovação da produção 
agro-florestal e agro-rural, 
com vista a obter um 
crescimento sustentado da 
produtividade e a responder 
eficazmente às novas 
exigências dos 
consumidores em matéria 
de qualidade e de 
segurança alimentar.  

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

11 Acções: Modernização, Reconversão e Diversificação das Explorações Agrícolas, Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas, 
Desenvolvimento Sustentável das Florestas, Gestão e Infra-Estruturas Hidro-Agrícolas, Prevenção e Restabelecimento do Potencial de Produção 
Agrícola, Engenharia Financeira, Formação Profissional, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração, Infra-Estruturas Formativas e Tecnológicas e 
Serviços Agro-Rurais Especializados. 
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DESIGNAÇÃO ÂMBITO OBJECTIVOS BENEFICIÁRIOS FINANCIAMENTOS 

- Valorização do potencial 
específico dos vários 
territórios rurais e apoio ao 
seu desenvolvimento e 
diversificação económica.  

- Melhoria das condições de 
vida e de trabalho dos 
agricultores e das 
populações rurais, através 
do seu rejuvenescimento e 
qualificação, da promoção 
do emprego, da igualdade 
de oportunidades, da 
defesa dos rendimentos e 
da garantia de acesso aos 
recursos e serviços 
essenciais ao 
desenvolvimento humano.  

- Reforço da organização, 
associação e iniciativa dos 
agricultores, nas vertentes 
socioeconómica e 
socioprofissional e dos 
demais agentes do 
desenvolvimento rural, 
considerando-os 
protagonistas e parceiros 
de primeira importância na 
definição e concretização 
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DESIGNAÇÃO ÂMBITO OBJECTIVOS BENEFICIÁRIOS FINANCIAMENTOS 

da nova estratégia de 
desenvolvimento.  

PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL    

(Decreto-Lei n.º 8/2001, 

de 22 de Janeiro)    

   
O Plano de 
Desenvolvimento Rural, 
abreviadamente 
denominado RURIS, 
através das suas quatro 
intervenções 

 

Medidas 
Agro-ambientais, 
Indemnizações 
Compensatórias, 
Florestação de Terras 
Agrícolas e Reforma 
Antecipada, contribui de 
forma directa para a 
prossecução do objectivo 
estratégico da política 
agrícola e de 
desenvolvimento rural de 
promoção de uma 
agricultura competitiva, 
em aliança com o 
desenvolvimento rural 
sustentável. 

- Promover a expansão 
florestal em terras agrícolas 
com arborizações de 
qualidade e 
ambientalmente bem 
adaptadas. 

- Aumentar a diversidade e 
oferta de madeiras de 
qualidade, cortiça e outros 
produtos não lenhosos. 

- Contribuir para a 
reabilitação de terras 
degradadas e para a 
mitigação dos efeitos da 
desertificação, favorecendo 
a recuperação da fertilidade 
dos solos e a regularização 
dos recursos hidrológicos. 

- Promover a diversificação 
de actividades nas 
explorações agrícolas, 
reforçando a sua 
multifuncionalidade. 

- Introduzir benefícios 
sócio-económicos no meio  

São financiamentos de 
origem comunitária, 
incluídos no III Quadro 
Comunitário de Apoio 
2000-2006. 

 O IFADAP intervém nesta 
medida através da 
contratação, entre 
beneficiários. É este 
Instituto quem procede à 
atribuição das ajudas e 
respectivos pagamentos. 

A entidade responsável 
pela sua gestão é o 
Ministério da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas. 
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DESIGNAÇÃO ÂMBITO OBJECTIVOS BENEFICIÁRIOS FINANCIAMENTOS 

rural.  

 

FUNDO FLORESTAL 

PERMANENTE     

(Decreto-Lei n.º 63/2004, 

de 22/03) 

Foi criado segundo o 
previsto na Lei de Bases 
da Política Florestal para 
a prevenção e protecção 
da floresta contra 
incêndios; promoção do 
ordenamento e gestão 
florestal; bem como de 
funções ecológicas, 
sociais e culturais dos 
espaços florestais e 
criação de novos 
instrumentos para a 
defesa e sustentabilidade 
da floresta.  

- Promover, através dos 
incentivos adequados, o 
investimento, gestão e 
ordenamento florestais, nas 
suas distintas valências, 
incluindo a valorização e 
expansão do património 
florestal, e apoiar os 
respectivos instrumentos de 
ordenamento e gestão. 

- Apoiar as acções de 
prevenção dos fogos 
florestais. 

- Instituir mecanismos 
financeiros destinados a 
viabilizar modelos 
sustentáveis de silvicultura 
e acções de reestruturação 
fundiária, emparcelamento 
e aquisição de terra. 

- Financiar acções 
específicas de investigação 
aplicada, demonstração e 
experimentação. 

- As autarquias locais e 
associações 
intermunicipais.  

- As organizações de 
produtores florestais, 
os grupos de baldios.  

- A DGRF.  

- Outros concedidos 
mediante a celebração 
de protocolos (ex. para 
a criação de ZIF).     

O programa de apoios 
financeiros a conceder 
pelo Fundo e o respectivo 
regulamento, será 
aprovado pelo Ministro da 
Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e 
das Pescas, ouvida a 
Autoridade Florestal 
Nacional.  

Os apoios financeiros a 
conceder pelo Fundo 
podem revestir as formas 
de subsídios, 
reembolsáveis ou não 
reembolsáveis, de linhas 
de crédito, bonificados ou 
não bonificados, de 
bonificação de prémios de 
seguros florestais e de 
garantias.  

Compete ao Instituto de 
Financiamento da 
Agricultura e Pescas a 
análise processual das 
candidaturas 
apresentadas 
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DESIGNAÇÃO ÂMBITO OBJECTIVOS BENEFICIÁRIOS FINANCIAMENTOS 

- Valorizar e promover as 
funções ecológicas, sociais 
e culturais dos espaços 
florestais e apoiar a 
prestação de serviços 
ambientais e de 
conservação dos recursos 
naturais. 

- Desenvolver outras 
acções e criar instrumentos 
adicionais que contribuam 
para a defesa e 
sustentabilidade da floresta 
portuguesa. 

e à DGRF a respectiva 
análise técnica, nos 
termos a protocolar 
entre as duas entidades.  

O montante de apoio 
financeiro a conceder pelo 
FFP não pode 
exceder o limite de 200 
000 euros anuais por 
entidade proponente, 
quando não se trate de 
organismo da 
administração pública 
central e autárquica, 
independentemente do 
número de candidaturas e 
das áreas de apoio 
apresentadas. 

 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 6 -  Programas de financiamento comunitários e nacionais.  
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5.4. OS MUNICÍPIOS E A PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS 

FLORESTAIS 

A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, determina o quadro geral de transferência 

de atribuições e competências para as autarquias locais incluindo o âmbito das 

políticas de prevenção e protecção da floresta.12  

Esta Lei tem como princípios gerais (artigo 2.º) a descentralização de poderes 

que se efectua mediante a transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, tendo por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e da 

solidariedade inter-regional e promover a eficiência e a eficácia da gestão pública, 

assegurando os direitos dos administrados.  

As competências em matéria de investimentos públicos atribuídas aos diversos 

níveis da administração, por esta Lei, são exercidas tendo em conta os objectivos e os 

programas de acção constantes dos planos enquadradores da actividade da 

administração central e da administração local. O prosseguimento das atribuições e 

competências é feito nos termos da lei e implica a concessão, aos órgãos das 

autarquias locais, de poderes que lhes permitam actuar em diversas vertentes, cuja 

natureza pode ser: consultiva, de planeamento, de gestão, de investimento, de 

fiscalização, ou ainda, de licenciamento. 

As atribuições conferidas aos municípios compreendem diversas áreas de 

intervenção (equipamentos, energia, transportes e comunicações, educação, 

património, cultura, ciência, desporto, saúde, acção social, habitação, protecção civil, 

ambiente, saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento, 

ordenamento do território e urbanismo, polícia municipal e cooperação externa).  

Estas novas atribuições e competências resultam num maior desenvolvimento 

social das populações, pese embora as graves dificuldades orçamentais do Estado, é 

causa para justificar a continuação da atribuição de importantes financiamentos do 

poder central ao poder local. 

A administração central e a administração local devem coordenar a sua 

intervenção, no exercício de competências próprias, designadamente através das 

formas de parceria previstas no artigo 8.º, de modo a proteger a unidade na 

                                                     

 

12 Para uma visão mais alargada da história do municipalismo português, sua evolução e papel 
na sociedade, consultar o anexo 2. 
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prossecução de políticas públicas e evitar sobreposição de actuações. Assim, a 

administração central e as autarquias podem estabelecer entre si, sem prejuízo das 

suas competências próprias, formas adequadas de parceria para melhor prossecução 

do interesse público.  

Fazendo uma pequena avaliação das actividades dos municípios no âmbito 

das suas novas competências e atribuições, o progresso é notório em diversos 

domínios, nomeadamente: habitação social, através de acordos com o Fundo de 

Fomento de Habitação e Instituto Nacional da Habitação; educação e ensino, com a 

organização dos transportes escolares dos alunos do ensino básico e promoção da 

acção social escolar; apoio aos estratos etários mais vulneráveis, com a construção de 

jardins de infância, centros de dia e lares de terceira idade; protecção do ambiente, 

com as estruturas de aterros sanitários a pôr fim às antigas lixeiras de deposição de 

lixos a céu aberto. 

Apesar do louvável desempenho dos municípios ao longo destes trinta anos, 

após as primeiras eleições livres em Portugal, há o sentimento de que o poder local 

ainda continua a ser um parente pobre do sistema político. 

Por isso, urge aperfeiçoar este caminho. É que a autarquia local constitui 

efectivamente o melhor meio para a satisfação dos interesses das suas gentes, pela 

proximidade e conhecimento mais detalhado das realidades envolventes e, ainda, pela 

específica sensibilidade dos agentes políticos respectivos aos problemas locais. Nesse 

sentido, Mário de Almeida, enquanto presidente da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, sublinha: «E é de seguros de ser no Poder Local, no seu correcto e 

aprofundado entrosamento com as comunidades em que se insere, que repousa uma 

das melhores formas organizativas de bem gerir o interesse comum 

 

a proximidade 

com os cidadãos, com os seus problemas e anseios, a indizível capacidade de 

adaptação que lhe advém dessa ligação directa -, que nos reafirmamos disponíveis e 

empenhados para, concertadamente, alargarmos, por mais áreas, a nossa acção.» 

(ANMP, 2001:1). 

5.5. ESTRUTURAS ORGANIZATIVAS E INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO 

As autarquias, mesmo carecendo de mais recursos e de novas competências 

no âmbito da protecção florestal e incêndios, dispõem já de instrumentos de acção 

capazes de poder dar uma resposta adequada aos problemas, nomeadamente, ao 

nível da protecção civil e ordenamento do território e urbanismo (Tabela 7). 
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ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS NA PROTECÇÃO E DEFESA 

CONTRA INCÊNDIOS 

 
P

R
O

T
E

C
Ç

Ã
O

 C
IV

IL
  

- Criação de corpos de bombeiros municipais. 

- Construção e manutenção de quartéis de bombeiros voluntários e 

municipais, no âmbito da tipificação em vigor. 

- Apoio à aquisição de equipamentos para bombeiros voluntários, no 

âmbito da tipificação em vigor. 

- Construção, manutenção e gestão de instalações e centros municipais 

de protecção civil. 

- Construção e manutenção de infra-estruturas de prevenção e apoio ao 

combate a fogos florestais. 

- Articular com as entidades competentes a execução de programas de 

limpeza e beneficiação de matas e florestas. 

O
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D
E

N
A
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E
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R
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B
A

N
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M
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- Elaborar e aprovar os planos municipais de ordenamento do território. 

- Participar na elaboração e aprovação do respectivo plano regional de 

ordenamento do território. 

- Declarar a utilidade pública, para efeitos de posse administrativa, de 

terrenos necessários à execução dos planos de urbanização e dos planos 

de pormenor eficazes. 

Fonte:Elaboração própria, a partir da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro.  

Tabela 7 -  Atribuições e competências dos municípios na protecção e defesa contra incêndios. 

Constata-se, porém, que a realidade continua negra e tem vindo a piorar, 

tornando-se, por isso, imperioso que as entidades locais, principalmente as Câmaras 

Municipais, através dos seus diferentes organismos, implementem procedimentos e 

actuem concertada e coordenadamente, optimizando os instrumentos de política 

florestal definidos à escala concelhia. 

5.5.1. AS COMISSÕES MUNCIPAIS DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS (CMDFCI) 

Para a execução do previsto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a Lei n.º 

14/2004, de 8 de Maio, cria as Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (CMDFCI), num âmbito de acção local e a funcionar sob a coordenação do 

presidente da Câmara Municipal, e surgiram com a extinção das CEFF municipais. 
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As CMDFCI têm como missão coordenar, a nível local, as acções de defesa da 

floresta contra incêndios e promover a sua execução.  

Objectiva-se que estas Comissões reúnam pelo menos quatro vezes por ano e 

constituam, formalmente e de facto, a organização do sistema DFCI municipal, 

avaliando anualmente o cumprimento da programação prevista. (PNDFCI, 2006:9). 

A recentemente extinta Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais 

(APIF) dinamizou e apoiou as actividades das Estruturas Municipais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, conferindo-lhes maior coerência regional e nacional, 

optimizando a sua acção. 

As atribuições das CMDFCI passam por: articular a actuação dos organismos 

com competências em matéria de incêndios florestais, no âmbito da sua área 

geográfica; elaborar um Plano de Defesa da Floresta (PDF) que defina medidas 

necessárias para o efeito, incluindo a previsão e planeamento das intervenções das 

diferentes entidades perante a ocorrência de incêndios; desenvolver acções de 

sensibilização da população de acordo com o definido no PNPPFCI; promover a 

criação de grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais integrados ou 

adjacentes a áreas florestais e dotá-los de meios de intervenção, garantindo formação 

e segurança; proceder à sinalização das infra-estruturas florestais; colaborar na 

divulgação, no âmbito do sistema nacional de divulgação pública, do índice de risco de 

incêndio; aprovar planos de fogo controlado que lhe são apresentados pelas entidades 

proponentes, no âmbito do previsto no Regulamento do Fogo Controlado e, ainda, 

assegurar, em situação de acidente grave, catástrofe ou calamidade, o apoio técnico 

ao centro municipal de operações de emergência e protecção civil (CMOEPC). 

Das Comissões fazem parte o presidente da Câmara Municipal ou seu 

representante, que preside; um presidente de Junta de Freguesia eleito pela 

respectiva assembleia municipal; um representante dos seguintes organismos: 

autoridade militar do Exército, DGRF, ICN (nos municípios que integram áreas 

protegidas), corpos de bombeiros do concelho, GNR, PSP, organizações de 

produtores florestais, bem como outras entidades e personalidades, a convite do 

presidente da Câmara Municipal.  

A Lei, no seu artigo 5.º, prevê que as Comissões se possam agrupar em 

comissões intermunicipais, de preferência correspondendo a uma área geográfica 

inserida no mesmo plano regional de ordenamento florestal, promovendo uma maior 

optimização dos recursos e o planeamento integrado das acções.  



| 5 - OBJECTIVOS E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA FLORESTAL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

103

 

Avaliação 

Gestão e Controlo

 

Formação e Treino

 

Planeamento

  

Operacionais

   
É um órgão de cariz principalmente consultivo. 

5.5.2. OS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS (GTF) 

A Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, prevê no n.º 5, do artigo 5.º, que as 

Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios possam ser apoiadas 

por um Gabinete Técnico Florestal, sob a responsabilidade do presidente da Câmara 

Municipal. 

Os Gabinetes Técnicos Florestais centralizam as atribuições acometidas às 

CMDFCI, ao nível municipal, traduzidas em acções de defesa da floresta contra 

incêndios (Gráfico 3).            

Fonte:Elaboração própria13. 

Gráfico 3 -  Tarefas do Gabinete Técnico Florestal. 

A 13 de Julho de 2004 é celebrado um protocolo entre o Ministério da 

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, visando a operacionalização do Sistema Nacional de Prevenção e 

Protecção da Floresta Contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho), 

bem como a implementação e o financiamento das Comissões Municipais de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio). 

                                                     

 

13 Construído a partir de PowerPoint apresentado nas I Jornadas de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios; Auditório da Reitoria; Universidade de Coimbra; Fevereiro de 2005. 
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Neste contexto, a agora extinta APIF, a ANMP e o FFP/IFADAP estabelecem 

os termos do Acordo de Colaboração, celebrado entre a APIF e as diferentes Câmaras 

Municipais, que enquadra a comparticipação financeira que a APIF prestaria, através 

do FFP, para a constituição e funcionamento de Gabinetes Técnicos Florestais, 

enquanto estruturas técnicas permanentes de apoio às Comissões Municipais de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios  

Aos GTF cabe um conjunto de tarefas que passam por: planeamento 

(elaboração e posterior actualização do Plano de Defesa da Floresta, bem como 

participação nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços rurais do 

município e nas questões de protecção civil); operacionalização de actividades 

(acompanhamento dos Programas de Acção previstos no Plano de Defesa da 

Floresta; centralização da informação relativa aos Incêndios Florestais (áreas ardidas, 

pontos de início e causas de incêndio); relacionamento com as entidades, públicas e 

privadas, de DFCI (Estado, municípios, associações de produtores, ); promoção do 

cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 156/2004, relativamente às 

competências dos municípios; acompanhamento e divulgação do Índice Diário de 

Risco de Incêndio Florestal e, ainda, coadjuvação do presidente da CMDFCI e do 

CMOEPC em reuniões e em situações de emergência, quando relacionadas com 

incêndios florestais e, designadamente, na gestão dos meios municipais associados à 

DFCI e a combate em incêndios florestais; gestão e controlo (supervisão e controlo de 

qualidade das obras municipais e sub-contratadas no âmbito de DFCI; elaboração dos 

Relatórios de Actividades, de informações Mensais dos Incêndios registados no(s) 

município(s) e informações Especiais sobre Grandes Incêndios (> 100 ha) ocorridos 

no(s) concelho(s); administrativas (gestão de bases de dados; construção e gestão de 

Sistemas de Informação Geográficas para a DFCI; emissão de Propostas e de 

Pareceres no âmbito das medidas e acções de DFCI; constituição de dossier 

actualizado com a legislação relevante para o sector florestal e, ainda, manutenção de 

arquivos); formação e treino (participação em Acções de Formação e Treino no âmbito 

da DFCI). 

Trata-se de um órgão com funções, essencialmente, de ordem prática. 

Fica claro que este conjunto de atribuições da Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, 

precisam, para serem cumpridas, de meios técnicos e humanos suficientes para 

concretizarem as suas políticas municipais, o que como nos veremos mais adiante, 

nem sempre sucede. 
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5.6. PLANOS, PROGRAMAS E PROJECTOS  

A maior ou menor eficácia dos órgãos anteriormente referidos, sobretudo dos 

GTF, resulta do bom planeamento, os quais vão desenvolvendo projectos e acções de 

diversa índole, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

De entre os vários diplomas existentes o mais importante é o Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios  PMDFCI (Tabela 8). 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28/06 
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 Engloba o conjunto de medidas aplicadas aos povoamentos 

florestais, matos e outras formações espontâneas, ao nível da 
composição específica e do seu arranjo estrutural, com os 
objectivos de diminuir o perigo de incêndio e de garantir a 
máxima resistência da vegetação à passagem do fogo.  
Os instrumentos de gestão florestal devem explicitar as 
medidas de silvicultura e de infra-estruturação de espaços 
rurais que garantam a descontinuidade horizontal e vertical dos 
combustíveis florestais e a alternância de parcelas com distinta 
inflamabilidade e combustibilidade, no âmbito das orientações 
de planeamento regional de defesa da floresta contra incêndios.
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As novas edificações no espaço florestal ou rural têm de 
salvaguardar, na sua implantação no terreno, a garantia de 
distância à estrema da propriedade de uma faixa de protecção 
nunca inferior a 50 m e a adopção de medidas especiais 
relativas à resistência do edifício, à passagem do fogo e à 
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 
edifício e respectivos acessos. 
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A execução de campanhas de sensibilização é, 
independentemente das entidades que a realizem, coordenada 
pela DGRF. 
Compete à DGRF e às CMDFCI a promoção de campanhas de 
sensibilização e informação pública, as quais devem considerar 
o valor e importância dos espaços florestais e a conduta a 
adoptar pelo cidadão na utilização dos espaços florestais, bem 
como uma componente preventiva que contemple as técnicas e 
práticas aconselháveis e obrigatórias do correcto uso do fogo. 
Os apoios públicos a campanhas de sensibilização para defesa 
da floresta contra incêndios devem estar integrados no âmbito 
do PNDFCI e dos PMDFCI, em função da escala geográfica da 
iniciativa, e estão sujeitos a parecer favorável da DGRF. 
Cabe à DGRF promover a divulgação periódica do índice de 
risco temporal de incêndio, podendo a divulgação ser diária 
quando o índice de risco temporal de incêndio for de níveis 
elevado, muito elevado ou máximo. 

                                                     

 

14 São um instrumento operacional de planeamento, programação, organização e execução de 
um conjunto de acções de prevenção, pré-supressão e reabilitação de áreas ardidas, que visa 
concretizar os objectivos estratégicos definidos e quantificados no PNDFCI (prevenção 
estrutural, vigilância e combate). A elaboração dos PMDFCI deve estar concluída no prazo de 
120 dias a contar da data de publicação do PNDFCI. 
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28/06 
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A vigilância dos espaços rurais visa contribuir para a redução 
do número de ocorrências de incêndios florestais, identificando 
potenciais agentes causadores e dissuadindo comportamentos 
que propiciem a ocorrência de incêndios. 
A detecção tem por objectivo a identificação imediata e 
localização precisa das ocorrências de incêndio e a sua 
comunicação rápida às entidades responsáveis pelo combate. 
A vigilância e detecção de incêndios pode ser assegurada: 
a) Por qualquer pessoa que detecte um incêndio, sendo 
obrigada a alertar de imediato as entidades competentes; 
b) Pela Rede Nacional de Postos de Vigia (RNPV), que 
assegura em todo o território do continente as funções de 
detecção fixa de ocorrências de incêndios; 
c) Por rede de vigilância móvel que pode associar-se às 
funções de vigilância e detecção, de dissuasão e às 
intervenções em fogos nascentes; 
d) Por meios aéreos. 

P
L

A
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 D
E

F
E

S
A

 D
A

 F
L

O
R

E
S

T
A

 C
O

N
T

R
A

 IN
C

Ê
N

D
IO

S
 

C
O

M
B

A
T

E
 

C
o

m
b

at
e,

 r
es

ca
ld

o
 e

 v
ig

ilâ
n

ci
a 

p
ó

s-
in

cê
n

d
io

 

A rede de infra-estruturas de apoio ao combate é constituída 
por equipamentos e estruturas de combate, existentes no 
âmbito das entidades a quem compete o combate, dos 
organismos da Administração Pública e dos particulares, 
designadamente infra-estruturas de combate e infra-estruturas 
de apoio aos meios aéreos. 
As operações de combate aos incêndios florestais, bem como 
as respectivas operações de rescaldo necessárias para 
garantia das perfeitas condições de extinção são asseguradas 
por entidades com responsabilidades no combate a incêndios 
florestais e por profissionais credenciados para o efeito e sob 
orientação da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
Podem ainda participar nas operações de rescaldo, 
nomeadamente em situação de várias ocorrências simultâneas, 
os corpos especiais de vigilantes de incêndios, os sapadores 
florestais, os vigilantes da natureza nas áreas protegidas e 
ainda outras entidades, brigadas ou grupos que para o efeito 
venham a ser reconhecidos pela Autoridade Nacional de 
Protecção Civil, mediante parecer prévio da DGRF. 

Fonte:Elaboração própria, a partir do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho. 

Tabela 8 -  Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

O interesse do Estado pela floresta tem criado um clima de debate e discussão 

de vários opinion makers nacionais e internacionais, na procura das melhores 

soluções em termos de protecção civil. 

Observa-se uma crescente preocupação quanto a este recurso, limitado já não 

ao âmbito de protecção necessariamente reforçado da floresta tropical, mas também 
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na convicção de que uma utilização meramente individual e ilimitada deste bem não 

pode produzir bons proveitos em termos humanos e ambientais. 

Assim, o aproveitamento económico das florestas deve ser harmonizado, da 

melhor forma, com os usos recreativos e repartíveis que elas possibilitam, ao 

cumprirem funções sociais e ambientais notáveis. 

A aposta deve ser feita, em primeira linha, nos instrumentos de ordenamento e 

de planeamento, devidamente emoldurados por mecanismos de concertação de 

interesses e contratualização com os vários sectores interessados no uso e prazer das 

florestas. 

A concretização destes instrumentos potenciará uma consideração global e 

integrada das áreas florestais e uma harmonia dos interesses diversos (agrícolas, 

urbanísticos, turísticos, etc.), que nelas se centralizam. 

Complementarmente, as políticas florestais devem passar a incorporar de 

forma realística e dinâmica os riscos de ocorrência de fogos ou de outras situações de 

calamidade. É fundamental existir um plano de vigilância, de detecção e reacção 

rápida e eficaz contra as mesmas. 

Só assim é possível responder capazmente ao desafio inerente à política 

florestal e melhorar o nível de vida e bem-estar das populações, dentro dos limites da 

capacidade dos ecossistemas, através da preservação do património natural e da sua 

biodiversidade biológica, tendo em atenção as gerações presentes e vindouras. 

Nesta perspectiva de estruturação da silvicultura, a floresta convoca múltiplos 

interesses, nem sempre convergentes entre si. É nesta diversidade que devem ser 

estabelecidos os termos da regulamentação jurídica da propriedade e da gestão das 

áreas florestais, sendo certo que de um assumido e adequado processo de 

ponderação resulta o êxito e a sustentabilidade de qualquer política florestal.  

Em diversos âmbitos implicam esforços diferenciados, medidas de política 

específicas e instrumentos financeiros adequados. Em cada área, importa estabelecer 

prioridades de acções e seu planeamento, por forma a assegurar a coerência das 

várias componentes que constituem as realidades locais. 

É neste contexto de disponibilidade, empenho e capacidade das autarquias 

que, num próximo capítulo, consideramos uma das suas atribuições: a protecção civil 

e avaliamos as ajudas do poder central e a sua aplicação pelo poder local no referente 

à prevenção e combate aos incêndios florestais nos concelhos do Douro Sul. 



      



        

PARTE III      

ESTUDO DE CASO: POLÍTICAS MUNICIPAIS 

DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS 

INCÊNDIOS FLORESTAIS NO DOURO SUL 

(2000-2004)      

«Outros dos aspectos pouco explorados na tentativa de diminuir substancialmente os 

incêndios florestais, é a indiscutível falta de sensibilização da população face às formas de 

relacionamento com a floresta ( ). Os programas televisivos, os de rádio, e ainda os jornais, 

poderiam, de uma forma clara, mediante acções de formação, entrevistas e ensaios, deixar 

uma mensagem acertada sobre as diferentes formas de tornar notado um necessário respeito 

pela floresta.»  

(ANTUNES, A.; 2004) 
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6. O TERRITÓRIO E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

6.1. UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

O Distrito de Viseu situa-se na região Centro-Norte do país e está limitado a 

Norte pelo rio Douro, a Este pelo Distrito da Guarda, a Sul pelo rio Mondego (Distrito 

de Coimbra) e a Oeste pelo Distrito de Aveiro.  

De acordo com as nomenclaturas de unidades territoriais (NUT), o Distrito de 

Viseu abrange três sub-regiões: Dão-Lafões, Douro e Tâmega.  

O território do Douro Sul compreende os municípios que incorporam a sub-

região do Douro e a sub-região do Tâmega (Mapa 1).                                         

Fonte: Elaboração própria, a partir de ArcGIS, 9.1. 

Fonte:Elaboração própria, a partir do ArcGIS 9.1. 

Mapa 1 -  Enquadramento geográfico e administrativo dos municípios do Douro Sul. 

A sub-região Dão-Lafões é a de maior área no Distrito (368.308 hectares), 

ocupando a porção centro e sul. Para além de Aguiar da Beira (Distrito da Guarda), 
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compreende os concelhos de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, 

Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, 

Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.  

A sub-região do Douro está parcialmente inserida no Distrito e é representada 

pelos municípios de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, São João da 

Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca. 

A sub-região do Tâmega, a de menor área (36.265 hectares), integra os 

concelhos de Cinfães e Resende, localizados no extremo noroeste do Distrito.  

O Distrito de Viseu é composto por 24 concelhos e 372 freguesias, ocupando 

uma área de 5007,9 km2 (Tabela 9).  

SUPERFÍCIE DOS CONCELHOS DO DISTRITO DE VISEU

 

Concelhos Área (km2) 
Armamar 117,1

 

Carregal do Sal 116,9

 

Castro Daire 379,1

 

Cinfães 239,3

 

Lamego 164,1

 

Mangualde 219,3

 

Moimenta da Beira 220,0

 

Mortágua 251,2

 

Nelas 125,7

 

Oliveira de Frades 145,4

 

Penalva do Castelo 134,2

 

Penedono 133,7

 

Resende 123,4

 

Santa Comba Dão 112,0

 

São João da Pesqueira 266,1

 

São Pedro do Sul 349,0

 

Sátão 201,9

 

Sernancelhe 228,6

 

Tabuaço 133,9

 

Tarouca 100,1

 

Tondela 371,2

 

Vila Nova de Paiva 175,2

 

Viseu 507,1

 

Vouzela 193,7

 

Distrito de Viseu 5007,9

 

Fonte:INE, CD-ROM País em Números. Informação Estatística 1991-2003. 

Tabela 9 -  Superfície dos concelhos do Distrito de Viseu. 
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Os municípios com maior superfície são Viseu (507,1 km2), Castro Daire (379,1 

km2), Tondela (371,2 km2) São João da Pesqueira (266,1 km2) e Mortágua (251,2 

km2), correspondendo as áreas mais reduzidas a Tarouca (100,1 km2), Santa Comba 

Dão (112 km2), Carregal do Sal (116,9 km2) e Armamar (117,1 km2).  

O território do Douro Sul é composto por 10 concelhos e 162 freguesias, 

preenchendo uma área de 1726,3 km2. Os municípios com maior superfície localizam-

se em São João da Pesqueira, Cinfães e Sernancelhe, enquanto as áreas mais 

reduzidas dizem respeito a Tarouca, Armamar e Resende. 

A altimetria do Distrito de Viseu apresenta muita heterogeneidade, 

encontrando-se zonas desde os 100 m (Mortágua) até quase aos 1400 m 

(Montemuro). As serras com  maior destaque são Montemuro (1381 m), Arada (1119 

m), Caramulo (1075 m),   Leomil (1009 m) e Lapa (955 m).  

No Distrito, 19% do território apresenta uma altitude inferior a 313 m, 45%  uma 

altitude entre os 314 a 618 m, 31% entre os 619 e 924 m e 6% entre os 924 e 1227 m. 

No território do Douro Sul sobressaem as serras de Montemuro/Bigorne, Leomil 

e Lapa (Mapa 2).             

Fonte:Instituto do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital. 

Mapa 2 -  Carta hipsométrica do Distrito de Viseu. 
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Os rios mais importantes que percorrem o Distrito de Viseu são o Mondego, o 

Vouga e o Douro. No entanto, existem ainda outros com grande interesse regional: 

Dão, Dinha e Criz (afluentes do Mondego); Sul, Teixeira e Zela (afluentes do Vouga); 

Paiva, Balsemão, Varosa, Tedo, Távora e Torto (afluentes do Douro). 

O rio Vouga, que praticamente divide o Distrito em duas partes, forma a 

principal bacia hidrográfica do Distrito. 

No território do Douro Sul, o rio Douro e os seus afluentes são os mais 

relevantes (Mapa 3).                 

Fonte:Instituto do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital. 

Mapa 3 -  Principais cursos de água do Distrito de Viseu. 

6.1.1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA 

O Distrito de Viseu, partindo dos dados fornecidos pelo Censos 2001, tem uma 

população residente de 394.925 pessoas, havendo uma perda de 6.946 habitantes de 

1991 para 2001, ou seja, um decréscimo na população de 1,73% (Tabela 10). 



| 6 - ESTUDO DE CASO  O TERRITÓRIO E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

115

 
Esta diminuição sente-se em quase todos os concelhos do Distrito, com 

aumentos da população residente apenas nos concelhos de Santa Comba Dão, Vila 

Nova de Paiva e Viseu, sendo que Oliveira de Frades conserva o mesmo volume 

populacional entre 1991 e 2001. 

Porém, é de referir o pronunciado aumento populacional no concelho de Viseu, 

de 9.900 habitantes, correspondendo a uma variação percentual na ordem dos 11%.  

POPULAÇÃO RESIDENTE NOS 
CONCELHOS DO DISTRITO DE VISEU 

Concelhos 1991 2001 
Armamar 8.677

 

7.492

 

Carregal do Sal 10.992

 

10.411

 

Castro Daire 18.156

 

16.990

 

Cinfães 23.489

 

22.424

 

Lamego 30.164

 

28.081

 

Mangualde 21.808

 

20.990

 

Moimenta da Beira 12.317

 

11.074

 

Mortágua 10.662

 

10.379

 

Nelas 14.618

 

14.283

 

Oliveira de Frades 10.584

 

10.584

 

Penalva do Castelo 9.166

 

9.019

 

Penedono 3.731

 

3.445

 

Resende 13.675

 

12.370

 

Santa Comba Dão 12.209

 

12.473

 

São João Pesqueira 9.581

 

8.653

 

São Pedro do Sul 19.985

 

19.083

 

Sátão 13.342

 

13.144

 

Sernancelhe 7.020

 

6.227

 

Tabuaço 7.901

 

6.785

 

Tarouca 9.579

 

8.308

 

Tondela 32.049

 

31.152

 

Vila Nova de Paiva 6.088

 

6.141

 

Viseu 83.601

 

93.501

 

Vouzela 12.477

 

11.916

 

Distrito de Viseu 401.871

 

394.925

  

Fonte:INE, CD-ROM País em Números. Informação Estatística 1991-2003. 

Tabela 10 -  População residente nos concelhos do Distrito de Viseu (1991 e 2001). 

Em 2001, os concelhos com maior densidade populacional são Viseu (184,4 

hab/ km2), Lamego (171,1 hab/ km2), Nelas (113,6 hab/ km2) e Santa Comba Dão 

(111,4 hab/ km2), enquanto os mais despovoados são Penedono (25,8 hab/ km2), 
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Sernancelhe (27,2 hab/ km2), São João da Pesqueira (32,5 hab/ km2) e Vila Nova de 

Paiva (35,1 hab/ km2). 

No território do Douro Sul, os concelhos mais povoados são Lamego (171,1 

hab/ km2), Resende (100,2 hab/ km2) e Cinfães (93,7 hab/ km2), sendo Penedono 

(25,8 hab/ km2), Sernancelhe (27,2 hab/ km2) e São João da Pesqueira (32,5 hab/ km2) 

os de menor densidade populacional. 

Relativamente às estruturas populacionais observa-se um aumentar da 

tendência de envelhecimento da população no Douro Sul, no Distrito e, como no País, 

pela primeira vez, em 2001, a percentagem de idosos excede a de jovens (Tabela 11).  

ESTRUTURAS POPULACIONAIS DO DISTRITO DE VISEU, EM 1991 E 2001 (%)

 

Jovem Activa Idosa Totais residentes Concelhos 
1991

 

2001

 

1991

 

2001

 

1991

 

2001

 

1991 2001 
Armamar 21

 

15,9

 

62,3

 

63

 

16,7

 

21,2

 

8.677

 

7.492

 

Carregal do Sal 21,1

 

15,9

 

61,6

 

63,3

 

17,4

 

20,8

 

10.992

 

10.411

 

Castro Daire 21,1

 

16

 

58,8

 

60,8

 

20,1

 

23,2

 

18.156

 

16.990

 

Cinfães 22,6

 

17,6

 

61,4

 

63,9

 

15,9

 

18,5

 

23.489

 

22.424

 

Lamego 22,1

 

16,6

 

64,7

 

66

 

13,2

 

17,4

 

30.164

 

28.081

 

Mangualde 20,7

 

15,6

 

62,5

 

63,4

 

16,8

 

21

 

21.808

 

20.990

 

M. Beira 23,1

 

17,3

 

60,3

 

62,3

 

16,7

 

20,4

 

12.317

 

11.074

 

Mortágua 19,7

 

12

 

63,7

 

66,8

 

16,6

 

21,2

 

10.662

 

10.379

 

Nelas 20,9

 

14,3

 

62,7

 

65,3

 

16,4

 

20,4

 

14.618

 

14.283

 

O. Frades 22,2

 

17,3

 

60,4

 

63,2

 

17,3

 

19,5

 

10.584

 

10.584

 

P. Castelo 21,7

 

15,2

 

58,4

 

61,2

 

19,9

 

23,6

 

9.166

 

9.019

 

Penedono 20,5

 

14,2

 

59,6

 

60

 

19,8

 

25,8

 

3.731

 

3.445

 

Resende 22,2

 

17,9

 

60,8

 

61,8

 

17

 

20,4

 

13.675

 

12.370

 

S. Comba Dão 20,5

 

14,3

 

62,4

 

64,6

 

17,2

 

21

 

12.209

 

12.473

 

S. J. Pesqueira 23,7

 

17

 

60,2

 

62,7

 

16,1

 

20,3

 

9.581

 

8.653

 

S. P. Sul 20

 

15,1

 

60

 

61,9

 

20

 

23

 

19.985

 

19.083

 

Sátão 22,8

 

16,8

 

60,7

 

62,7

 

16,5

 

20,5

 

13.342

 

13.144

 

Sernancelhe 22,4

 

16

 

60,2

 

62,5

 

17,5

 

21,5

 

7.020

 

6.227

 

Tabuaço 23,2

 

16,5

 

60,5

 

61

 

16,3

 

22,5

 

7.901

 

6.785

 

Tarouca 23,5

 

18,6

 

63,2

 

64,1

 

13,3

 

17,4

 

9.579

 

8.308

 

Tondela 18,9

 

14,3

 

62,6

 

63

 

18,5

 

22,8

 

32.049

 

31.152

 

V. N. Paiva 22,9

 

17

 

59,4

 

60,5

 

17,7

 

22,5

 

6.088

 

6.141

 

Viseu 22,2

 

16,9

 

64,9

 

68

 

12,9

 

15,1

 

83.601

 

93.501

 

Vouzela 19,7

 

14,8

 

60,1

 

63,1

 

20,2

 

22,1

 

12.477

 

11.916

 

Distrito de Viseu

 

21,5

 

16,1

 

62,2

 

64,4

 

16,3

 

19,5

 

401.871

 

394.925

 

Portugal 20

 

16

 

66,4

 

67,7

 

13,6

 

16,4

 

9.862.540

 

10.356.117

 

Fonte:INE, Recenseamento Geral da População, 1991. 

Tabela 11 -  Estruturas populacionais do Distrito de Viseu (1991 e 2001). 
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Em 2001, a menor percentagem de idosos no Distrito de Viseu concentra-se 

em Viseu (15,1%), Tarouca (17,4%) e Lamego (17,4%), enquanto os concelhos mais 

envelhecidos são Penedono (25,8%), Penalva do Castelo (23,6%) e Castro Daire 

(23,2%).  

Mantém-se a tendência de a norte do Distrito se encontrarem os municípios 

com maiores percentagens de jovens, nomeadamente Tarouca (19,6%), Resende 

(17,9%) e Cinfães (17,6%), ocorrendo a sul do Distrito as menores percentagens de 

jovens: Mortágua (12,0%), Tondela, Santa Comba Dão e Nelas, todos com 14,3%. 

Em 2001, no Douro Sul, os concelhos com maior percentagem de idosos são 

Penedono (25,8%) e Tabuaço (22,5%), verificando-se o inverso em Tarouca e 

Lamego, ambos com 17,4%.  

No Douro Sul, como sucede no Distrito e no País, a percentagem de jovens 

diminui de 1991 para 2001, com valores de 5,7%, 5,4% e 5,5%, respectivamente. 

Em 2001, os municípios do Douro Sul com população mais jovem são Tarouca 

(18,6%) e Resende (17,9%), enquanto os concelhos de Penedono (14,2%) e Armamar 

(15,9%) apresentam a menor percentagem de jovens.  

Pode concluir-se que, no referente às estruturas populacionais, há uma 

assimetria norte/sul em termos do Distrito: no norte encontram-se as estruturas mais 

rejuvenescidas, face ao sul do Distrito mais envelhecido. Em 1991 e 2001, o concelho 

de Viseu é aquele que apresenta estruturas menos envelhecidas, devendo-se tal facto 

à atracção que exerce enquanto principal pólo urbano do Distrito. 

6.1.2. OS SECTORES DE ACTIVIDADE 

No Distrito, comparando os valores de 1991 com os de 2001 (Tabela 12), pode 

concluir-se que, em dez anos, o peso do sector primário diminui de uma forma 

pronunciada, enquanto os restantes aumentam, sobretudo o sector terciário. Assim, 

em 2001, a população activa estava repartida do seguinte modo: sector primário - 

13,95%, secundário - 35,56% e terciário - 52,48%.  

Em todos os concelhos do Distrito, de 1991 para 2001, há um decréscimo de 

activos do sector primário. 
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É de salientar que São João da Pesqueira é o município que apresenta o maior 

número de activos no sector primário, sendo o único do Distrito onde este emerge 

como principal. 

Em Cinfães, Penalva do Castelo, Oliveira de Frades, Nelas e Carregal do Sal, o 

sector secundário tem um papel preponderante. 

Nos restantes municípios, o sector terciário ocupa a maior parcela dos activos.  

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ACTIVA DO DISTRITO 
DE VISEU POR SECTORES DE ACTIVIDADE 

Primário Secundário Terciário Concelhos  
1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Armamar 1.424

 

960

 

469

 

522

 

792

 

1.065

 

Carregal do Sal 703

 

336

 

1.439

 

1.764

 

1.285

 

1.763

 

Castro Daire 3.473

 

1.175

 

1.172

 

1.582

 

1.750

 

2.634

 

Cinfães 2.973

 

1.400

 

2.976

 

3.484

 

2.370

 

2.960

 

Lamego 2.299

 

1.314

 

2.998

 

2.845

 

5.245

 

6.650

 

Mangualde 1.225

 

584

 

3.240

 

3.690

 

2.974

 

3.957

 

Moimenta da Beira 1.667

 

718

 

835

 

754

 

1.671

 

1.965

 

Mortágua 1.450

 

673

 

1.438

 

1.607

 

1.263

 

1.823

 

Nelas 1.163

 

420

 

1.708

 

2.625

 

1.935

 

2.537

 

Oliveira de Frades 1.854

 

795

 

1.158

 

1.886

 

1.341

 

1.788

 

Penalva do Castelo 1.460

 

490

 

999

 

1.430

 

1.000

 

1.106

 

Penedono 624

 

296

 

189

 

296

 

373

 

545

 

Resende 2.064

 

1.007

 

909

 

1.231

 

1.443

 

1.623

 

Santa Comba Dão 540

 

333

 

1.584

 

2.022

 

1.715

 

2.403

 

S. J. Pesqueira 1.991

 

1.596

 

490

 

605

 

761

 

1.049

 

São Pedro do Sul 3.577

 

1.542

 

1.690

 

2.243

 

2.581

 

3.545

 

Sátão 1.831

 

466

 

1.300

 

1.630

 

1.952

 

2.125

 

Sernancelhe 1.612

 

479

 

504

 

601

 

663

 

875

 

Tabuaço 1.191

 

523

 

555

 

681

 

865

 

991

 

Tarouca 1.346

 

585

 

930

 

816

 

1.444

 

1.596

 

Tondela 3.671

 

2.184

 

3.898

 

4.559

 

3.912

 

5.751

 

Vila Nova de Paiva 1.112

 

434

 

430

 

564

 

1.026

 

1.083

 

Viseu 4.598

 

1.886

 

9.095

 

10.970

 

18.264

 

27.054

 

Vouzela 1.850

 

757

 

1.695

 

2.007

 

1.460

 

1.936

 

Distrito de Viseu 45.698

 

20.953

 

41.701

 

50.414

 

58.085

 

78.824

  

Fonte:INE, CD-ROM País em Números. Informação Estatística 1991-2003. 

Tabela 12 -  Distribuição da população activa do Distrito de Viseu por sectores de actividade 

(1991 e 2001). 
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Nos concelhos que integram o Douro Sul, encontramos resultados bastante 

semelhantes aos verificados nos restantes concelhos do Distrito. 

Assim, de 1991 para 2001, o sector primário sofre um substancial decréscimo 

de activos em todos os concelhos (48,4%). Os municípios com maior quebra são 

Sernancelhe (70,3%) e Moimenta da Beira (57,9%) e Tarouca (56,5%), enquanto o 

oposto sucede em São João da Pesqueira (19,8%) e Armamar (32,6%) e Tabuaço 

(33,6%). Mas para São João da Pesqueira, em 1991 e 2001, este é o principal sector 

de actividade da população ali residente. 

A significativa quebra dos activos do sector primário tem um particular interesse 

para os estudos no âmbito dos incêndios florestais e políticas públicas. É que o 

abandono progressivo das actividades agrícolas e o envelhecimento da população 

rural conduzem à redução da área cultivada e consequente aumento dos incultos e à 

redução da área de florestas com gestão (ALMEIDA, 2005:259).  

O sector secundário regista, de 1991 para 2001, um aumento de 8,3%. 

Os concelhos com mais elevada percentagem de activos são Penedono 

(36,1%) e Resende (26,2%) e São João da Pesqueira (19,0%). Mas há três municípios 

no Distrito a perder activos neste período: Tarouca (12,3%), Moimenta da Beira (9,7%) 

e Lamego (5,1%) 

O sector terciário, no período de 1991 a 2001, é aquele que consegue o maior 

aumento (19,1%), crescendo em todos os concelhos. 

Penedono (31,6%), São João da Pesqueira (27,5%) e Armamar (25,6%) são os 

municípios que registam maior acréscimo de activos, encontrando-se no oposto 

Lamego (6,1%), Tarouca (9,5%) e Resende (11,1). 

6.1.3. CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO 

No Distrito de Viseu, segundo dados estatísticos da Direcção Geral de 

Desenvolvimento Rural de 2002, a distribuição das explorações agrícolas não é 

uniforme. 

Constata-se o excessivo fraccionamento das terras, resultando desse facto a 

diminuição das superfícies cultivadas. 

No Distrito, no universo de 53.085 explorações agrícolas, 19,5% têm uma área 

até 1 ha, praticando-se aí uma agricultura basicamente de subsistência. 
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As explorações com dimensões entre 1 a 5 ha predominam (69,4%), enquanto 

10,5% representam o número de propriedades com áreas entre 5 a 20 ha. 

Apenas um número de explorações reduzido (0,71%) têm dimensões 

superiores a 20 hectares. 

No território do Douro Sul, o panorama da distribuição das explorações 

agrícolas revela percentagens algo diferentes das verificadas no Distrito, embora se 

mantenha a forte predominância das explorações menores e a dispersão de parcelas 

por proprietário. 

Assim, no conjunto de 22.085 explorações agrícolas, 18,0% têm uma área até 

1 ha, 52,4% entre 1 e 5 ha, 28,3% entre 5 a 20 ha e uma percentagem muito pequena 

(1,25%) com dimensões superiores a 20 hectares. 

As propriedades com áreas até 1 ha ressaltam em Lamego (26,0%), Cinfães 

(15,4%) e São João da Pesqueira (14,3%). 

O maior número de explorações com dimensões entre 1 a 5 ha encontram-se 

em Cinfães (18,3%), Lamego (12,6%), enquanto as propriedades entre 5 a 20 ha 

predominam no território, sobressaindo São João da Pesqueira (9,2%), Moimenta da 

Beira (7,9%) e Resende (6,1%). 

As explorações com dimensões entre 20 a 50 ha prevalecem em São João da 

Pesqueira (28,4%), Penedono (16,7%) e Tabuaço (12,1%). 

Registam-se 63 explorações com áreas superiores a 50 ha, destacando-se São 

João da Pesqueira com 58,7%. 

Em termos distritais, a forma de exploração por conta própria é notória, com 

82,91% do total, enquanto que 7,22% é sob a forma de arrendamento e 9,85% sob 

outras formas. (ALMEIDA, 2005:275). 

Numa área de 159.147 ha de superfície agrícola utilizada, 23,61% é ocupada 

por terras aráveis, 28,02% por culturas permanentes, 11,88% por pastagens 

permanentes e 36,47% por matas e florestas (Tabela 13).  

COMPOSIÇÃO DA SUPERFÍCIE TOTAL AGRÍCOLA DAS EXPLORAÇÕES NO DISTRITO 
DE VISEU (HA e %), EM 1999 

Terras 
Aráveis 

Culturas 
Permanentes 

Pastagens 
Permanentes 

Matas e 
Florestas Concelhos Total 

SAU 
ha % ha % ha % ha % 

Armamar 5.691

 

341

 

6

 

4095

 

72

 

48

 

0.8

 

1.207

 

21.2
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COMPOSIÇÃO DA SUPERFÍCIE TOTAL AGRÍCOLA DAS EXPLORAÇÕES NO DISTRITO 

DE VISEU (HA e %), EM 1999 
Terras 
Aráveis 

Culturas 
Permanentes 

Pastagens 
Permanentes 

Matas e 
Florestas Concelhos Total 

SAU 
ha % ha % ha % ha % 

C. Sal 3.312

 
825

 
25

 
853

 
25.8

 
80

 
2.4

 
1.554

 
47

 
Castro Daire 6.632

 
2.324

 
35

 
174

 
2.6

 
1.947

 
29.4

 
2.187

 
33

 

Cinfães 5.801

 

1.633

 

28.2

 

689

 

11.9

 

2.424

 

41.8

 

1.055

 

18.2

 

Lamego 7.106

 

623

 

8.8

 

4.293

 

60.4

 

1.249

 

17.6

 

941

 

13.2

 

Mangualde 7.299

 

3.189

 

47.3

 

1.268

 

17.4

 

554

 

7.6

 

2.288

 

31.3

 

M. Beira 6.931

 

2.684

 

38.8

 

1.637

 

27.6

 

1.276

 

18.4

 

1.334

 

19.2

 

Mortágua 7.504

 

1.035

 

13.8

 

193

 

2.6

 

55

 

0.7

 

6.221

 

83

 

Nelas 4.878

 

1.092

 

22.4

 

1.571

 

32.2

 

180

 

3.7

 

2.035

 

41.7

 

O. Frades 3.145

 

1.448

 

46

 

120

 

3.8

 

294

 

9.3

 

1.283

 

40.8

 

P. Castelo 6.047

 

1.833

 

30.3

 

1.198

 

19.8

 

461

 

7.6

 

2.555

 

42.3

 

Penedono 4.621

 

1.106

 

24

 

1.912

 

41.4

 

878

 

19

 

725

 

15.7

 

Resende 4.735

 

818

 

17.3

 

1.621

 

34.2

 

1.836

 

38.8

 

460

 

9.7

 

S.C.Dão 2.793

 

953

 

34.1

 

373

 

13.4

 

229

 

8.2

 

1.238

 

44.3

 

S.J.P. 15.299

 

654

 

4.3

 

10.997

 

71.9

 

987

 

6.5

 

2.661

 

17.4

 

S. P. Sul 8.530

 

2.281

 

26.7

 

374

 

4.4

 

700

 

8.2

 

5.175

 

60.7

 

Sátão 6.004

 

1.886

 

31.4

 

671

 

11.2

 

884

 

14.7

 

2.563

 

42.7

 

Sernancelhe 7.265

 

1.759

 

24.2

 

1.758

 

24.2

 

1.046

 

14.4

 

2.702

 

37.2

 

Tabuaço 6.305

 

480

 

7.6

 

3.848

 

61

 

184

 

3

 

1.793

 

28.4

 

Tarouca 2.513

 

690

 

27.5

 

1.357

 

54

 

137

 

5.5

 

329

 

13.1

 

Tondela 12.552

 

3.043

 

24.2

 

2.074

 

16.5

 

734

 

5.8

 

6.701

 

53.4

 

V. N. Paiva 3.854

 

1.159

 

30

 

73

 

1.9

 

1.214

 

31.5

 

1.408

 

36.5

 

Viseu 15.124

 

4.125

 

27.3

 

3.168

 

21

 

848

 

5.6

 

6.983

 

46.2

 

Vouzela 5.206

 

1.596

 

30.7

 

282

 

5.4

 

676

 

13

 

2.652

 

51

 

Distrito 159.147

 

37.577

 

23.6

 

44.599

 

28

 

18.921

 

11.9

 

58.050

 

36.5

 

Fonte:INE, Recenseamento Geral Agrícola, 1999. 

Tabela 13 -  Composição das explorações agrícolas no Distrito de Viseu (1999). 

Nos concelhos de Viseu, Mangualde, Tondela e Moimenta da Beira é onde 

existe a maior área utilizada com terras aráveis; em São João da Pesqueira, Lamego, 

Armamar e Tabuaço verifica-se a maior superfície de culturas permanentes; em 

Cinfães, Castro Daire, Resende e Moimenta da Beira aparece a maior área de 

pastagens permanentes; em Viseu, Tondela, Mortágua e São Pedro do Sul regista-se 

a maior superfície de matas e florestas. 

No respeitante a culturas permanentes, a vinha (250.88 ha) e o olival (8.285 

ha) ocupam uma área significativa ao nível do Distrito.  

No território do Douro Sul, os concelhos com maior área utilizada com terras 

aráveis são Moimenta da Beira, Sernancelhe e Cinfães; a maior área com culturas 

permanentes encontra-se em São João da Pesqueira, Lamego e Armamar; a maior 
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área de pastagens constata-se em Cinfães, Resende e Moimenta da Beira; a maior 

área de matas e florestas observa-se em Sernancelhe, Tabuaço e Moimenta da Beira. 

O olival totaliza as maiores superfícies em São João da Pesqueira (2.971 ha), 

Tabuaço (1.291 ha) e Armamar (5.98 ha); enquanto a cultura da vinha ocupa 

significativa área em São João da Pesqueira (6.326 ha), Lamego (3.088 ha) e Tabuaço 

(2.237 ha).  

6.1.4. CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR FLORESTAL DO DISTRITO DE VISEU 

Conhecer a dimensão, continuidade e localização das manchas florestais 

revela-se de grande importância para a análise do risco de incêndio.  

A floresta constitui um marcante recurso natural no Distrito, onde tem uma 

distribuição desigual. Nos concelhos a norte, com ligação ao rio Douro, e a sul, 

coincidentes com o rio Dão, as manchas florestais são menos vastas devido à maior 

representação das actividades agrícolas. Nos concelhos a este do Distrito, a floresta 

está aliada ao castanheiro e carvalho, ocupando uma superfície ainda pouco 

significativa. É a oeste e centro do Distrito que a área florestal preenche maior 

superfície e a produção ganha mais valor (Mapa 4).                

Fonte:VIANA, H. et al. (2005:52). 

Mapa 4 -  Classificação dos concelhos do Distrito de Viseu por classes de área florestal. 
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6.1.5. ÁREAS DE OCUPAÇÃO FLORESTAL DO SOLO E TIPOS DE ESPÉCIES 

Pelos dados do IFN95, a floresta no Distrito atinge uma área de 191.433 ha, a 

que corresponde uma percentagem de 39% (Gráfico 4).         

Fonte:DGRF, IFN 95. 

Gráfico 4 -  Áreas de ocupação do solo no Distrito de Viseu. 

A diversidade florestal é muito reduzida (Gráfico 5). Duas espécies totalizam 

84% da área florestal, onde predomina o pinheiro bravo (64%) e a seguir, embora a 

considerável distância o eucalipto (20%). O castanheiro atinge um valor de relevo 

apenas no concelho de Penedono, sendo que as restantes espécies têm uma área de 

distribuição reduzida. 

Atendendo à propensão para a substituição de povoamentos de pinheiro bravo 

por eucaliptais, é natural que esta espécie tenha aumentando ligeiramente até aos 

nossos dias.            

Fonte:DGRF, IFN 95. 

Gráfico 5 -  Principais tipos de povoamentos florestais no Distrito de Viseu. 
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Os concelhos com maior área florestal no Distrito, em valor absoluto, são Viseu 

(24.800 ha), Mortágua (20.700 ha) e Tondela (20.600 ha), enquanto as menores áreas 

se encontram no Douro Sul: Resende e Tarouca com cerca de 2.500 ha cada, e 

Penedono com 3.000 hectares. 

Os municípios com taxas de florestação mais elevadas, em relação à área total 

do concelho, são Mortágua (82,3%), Oliveira de Frades (60,9%), Tondela (55,5%) e 

Viseu (48,9%), enquanto as menores taxas se situam principalmente no Douro Sul: 

Lamego (19,8%), São João da Pesqueira (20,2%), Resende (20,4%) e Penedono 

(22,7%).  

No Douro Sul, os concelhos com maiores taxas de florestação são Cinfães 

(36,9%), Armamar (30,7%), Tabuaço (30,0%) e Sernancelhe (27,3%). 

6.1.6. EVOLUÇÃO DO COBERTO FLORESTAL 

Analisando os dados da primeira para a terceira Revisão do IFN, pode concluir-

se que, em vinte anos, a floresta do Distrito sofre uma redução de 3% e a área dos 

incultos aumenta 8%. A diminuição prende-se, sobretudo, com o flagelo dos incêndios 

florestais e o aumento dos incultos deve-se, para além dos fogos, ao abandono da 

actividade agro-pecuária. 

A taxa de ocupação do pinheiro bravo diminui 25% e a do eucalipto cresce 16% 

(Gráfico 6). A significativa alteração resulta, essencialmente, da reconversão das 

áreas de pinhal ardidas em eucaliptais. Este comportamento pode associar-se ao facto 

de o eucalipto produzir maiores lucros num menor espaço de tempo.  

A área dos carvalhos aumenta 7%, fruto da sua capacidade de regeneração 

natural em territórios florestais ardidos e abandonados, e do esforço em intercalar 

maior quantidade de folhosas nos povoamentos, para reduzir a propagação dos 

incêndios.  
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Fonte:DGRF, IFN95. 

Gráfico 6 -  Evolução das principais espécies florestais no Distrito de Viseu (1974 a 1995). 

6.2. A PROBLEMÁTICA DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NO DOURO SUL (2000-

2004) 

Antes de apresentar a investigação do fenómeno a nível do Douro Sul, faremos 

uma breve referência ao estudo do clima do Distrito de Viseu, em duas das suas 

principais variáveis (temperatura e precipitação), pois são componentes 

indispensáveis para qualquer trabalho que incida sobre a problemática dos fogos 

florestais (Mapas 5 e 6). 

No Distrito observa-se uma grande amplitude térmica anual, alternando entre 

os 7.5 e os 16.º C, sendo que nas encostas dos vales dos rios e onde a altitude é 

menor, a temperatura média anual é mais elevada. Quando aumenta a altitude, a 

temperatura média anual baixa progressivamente (VIANA, 2005:23).      
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Fonte: Instituto do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital. 

Mapa 5 -  Distribuição da temperatura média diária do ar no Distrito de Viseu (1931-1960). 

Os valores da temperatura média anual mais elevados situam-se no vale do 

Vouga, na região de Lafões e nas margens do rio Douro, inseridas nos concelhos de 

Lamego e São João da Pesqueira; enquanto as temperaturas mais baixas aparecem 

nas serras de Montemuro, Lapa e Leomil, como consequência da junção dos factores 

continentalidade e altitude. 

O Distrito tem valores de precipitação muito elevados a Oeste, observando-se 

uma tendência de decréscimo quando se avança para o interior, sendo especialmente 

visível no Nordeste do Distrito, onde se chegam a atingir valores da ordem dos 500-

750 mm por ano. O efeito das serras do Caramulo, Arada e Montemuro na distribuição 

da precipitação é evidente, sendo que os maiores intervalos de variação destes 

valores ocorrem em seu redor. 
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Fonte:Instituto do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital. 

Mapa 6 -  Distribuição da precipitação anual no Distrito de Viseu (1931-1960). 

O modo como esta precipitação se reparte durante o período estival é uma 

causa muito importante dos fogos florestais, porque influencia os teores de humidade 

dos combustíveis, com a redução dos seus valores a agravar-se nos meses de Julho e 

Agosto. E, sendo o risco de deflagrar um incêndio inversamente proporcional ao valor 

da humidade do ar, a probabilidade de começo de um incêndio aumenta. 

6.2.1. CARACTERIZAÇÃO, REPARTIÇÃO ESPACIAL E EVOLUÇÃO TEMPORAL 

DO FENÓMENO 

Neste capítulo procede-se à caracterização dos incêndios florestais nos 

municípios do Douro Sul e que se traduzem em graves consequências ao nível social, 

económico e ambiental. 

Apresenta-se uma análise das estatísticas relativa aos fogos dos últimos cinco 

anos e um levantamento das causas das ocorrências investigadas, de modo a 

compreender-se a verdadeira amplitude deste fenómeno. 



| 6 - ESTUDO DE CASO  O TERRITÓRIO E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

128

 
A evolução do número de ocorrências e de área ardida, no período em estudo, 

revela não existir uma tendência constante na evolução do número de ignições e de 

área queimada. Observa-se ainda que, por norma, arde sempre mais área de mato do 

que área de povoamento, com excepção do ano 2004. É permanente uma grande 

variação na relação área ardida de povoamento/área ardida de mato (Gráfico 7). 
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Fonte:DGRF. Dados tratados pela autora. 

Gráfico 7 -  Evolução dos incêndios florestais no Douro Sul (2000 a 2004). 

A área ardida total atinge um valor muito elevado no ano de 2000 (12.251 ha). 

Os anos com menor área ardida são 2001 (1.858 ha) e 2003 (2.890 ha), enquanto os 

anos de 2002 e 2004 ultrapassam os cinco mil hectares, com áreas queimadas de 

5.237 e 5.479 ha, respectivamente.  

O maior número de ocorrências verifica-se em 2000 (1.457), seguindo-se 2004 

(1.028) e 2003 (740), havendo menos ignições nos anos de 2002 (614) e 2001 (675). 

Verifica-se correlação entre estas duas variáveis nos dois anos de maior 

devastação, enquanto nos restantes não há correspondência. 

A análise da área ardida registada no período em estudo, nos diferentes 

concelhos que integram o Douro Sul, proporciona a concreta dimensão deste 

fenómeno (Gráfico 8). 
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Fonte:DGRF. Dados tratados pela autora. 

Gráfico 8 -  Área ardida (povoamentos e matos) por concelho (2000 a 2004). 

Os maiores valores de área ardida são atingidos em Tabuaço, Sernancelhe e 

Lamego, onde ardem respectivamente, 6.656 ha, 4.042 ha e 4.020 ha. Os municípios 

onde se regista a menor área ardida são Penedono (676 ha), Tarouca (1.166 ha) e 

Resende (1.332 ha). 

Os concelhos onde é mais notória a destruição da área de povoamento 

florestal são os de Tabuaço (2.772 ha), Cinfães (2.168 ha) e Moimenta da Beira (1.268 

ha). Os menores valores são atingidos em Tarouca (162 ha), Penedono (247 ha) e 

São João da Pesqueira (339 ha). 

Os municípios com maior devastação de matos são Tabuaço (3.884 ha), 

Lamego (3.064 ha) e Sernancelhe (2.973 ha). Os menores valores são atingidos em 

Penedono (429 ha), Moimenta da Beira (571 ha) e Resende (604 ha).   

Na sub-região do Tâmega (Cinfães e Resende), ardem mais povoamentos do 

que matos, enquanto, na sub-região do Douro, a área ardida de matos praticamente 

duplica a área queimada de povoamentos.  
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Estes dados estatísticos permitem concluir que é na faixa próxima da margem 

do rio Douro onde ocorre a maior área ardida. Todavia, há excepções sentidas, como 

são os concelhos de Resende na oitava posição e Sernancelhe, mais longe do rio, 

ocupando a segunda posição em valores mais elevados de área devastada. 

Quanto à determinação da percentagem da área ardida relativamente à área 

concelhia, durante o período em estudo, encontram-se resultados interessantes 

(Tabela 14).  

CONCELHO SUPERFÍCIE 
(HA) 

ÁREA 
ARDIDA % 

Armamar 11.224

 

2.902

 

25,8

 

Cinfães 24.171

 

3.681

 

15,2

 

Lamego 16.671

 

4.020

 

24,1

 

Moimenta da Beira

 

21.975

 

1.838

 

8,4

 

Penedono 13.270

 

676

 

5,1

 

Resende 12.271

 

1.332

 

10,9

 

S. J. Pesqueira 26.756

 

1.403

 

5,2

 

Sernancelhe 23.142

 

4.042

 

17,5

 

Tabuaço 13.572

 

6.656

 

49,1

 

Tarouca 10.150

 

1.166

 

11,5

 

Fonte:DGRF. Dados tratados pela autora. 

Tabela 14 -  Percentagem da área ardida de cada concelho (2000 a 2004). 

Assim, pode concluir-se que o concelho de Tabuaço sofre uma devastação 

elevadíssima do seu território (49,1%). Seguem-se os municípios de Armamar (25,8%) 

e Lamego (24,1%). 

Os municípios que vêem o seu território menos devorado pelos incêndios são 

Penedono e São João da Pesqueira, ambos a ultrapassar ligeiramente os 5%. 

Relativamente à quantificação do número de vezes que arde cada área, de um 

modo geral, pode observar-se que as áreas anteriormente ardidas dos concelhos a 

norte e nordeste, mais próximas da margem do rio Douro, são menos vezes 

percorridas pelo fogo (Mapa 7).     
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Fonte:DGRF, 2004. 

Mapa 7 -  Quantificação do número de vezes que ardeu cada área. 

No entanto, há franjas dos municípios de Lamego e Armamar com o fogo a 

percorrer territórios anteriormente consumidos.  

Pode concluir-se ainda que as áreas ardidas dos concelhos a noroeste e a 

sudoeste são aquelas que mais vezes são castigadas com novos incêndios. Contudo, 

os concelhos de Penedono e Sernancelhe, embora a este, também podem incluir-se 

nesta avaliação.  

Analisando agora o padrão de evolução dos fogos em quatro variáveis, ao 

longo do período em estudo, obtêm-se resultados bastante diferentes (Tabela 15). 

Concelhos Variáveis 2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

Total 
global 

Nº de Ocorrências 63 53 45 37 91 289 
Área Ardida Total 1503

 

35 72 311

 

981

 

2902 
Área Ardida Povoamentos 240

 

5 23 156

 

589

 

1013 
Armamar 

Área Ardida Matos 1263

 

30 49 155

 

391

 

1889 

Nº de Ocorrências 323

 

37 121

 

156

 

246

 

883 
Área Ardida Total 550

 

23 717

 

171

 

2220

 

3681 
Área Ardida Povoamentos 245

 

6 103

 

81 1733

 

2168 
Cinfães 

Área Ardida Matos 305

 

17 614

 

90 487

 

1513 
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Concelhos Variáveis 2000

 
2001

 
2002

 
2003

 
2004

 
Total 
global 

Nº de Ocorrências 279

 
240

 
54 153

 
164

 
890 

Área Ardida Total 1348

 
1109

 
570

 
379

 
616

 
4022 

Área Ardida Povoamentos 322

 
40 23 22 551

 
958 

Lamego 

Área Ardida Matos 1026

 
1069

 
547

 
357

 
65 3064 

Nº de Ocorrências 103

 

69 62 59 72 365 
Área Ardida Total 239

 

142

 

487

 

209

 

761

 

1838 
Área Ardida Povoamentos 78 97 312

 

72 709

 

1268 
Moimenta da 

Beira 

Área Ardida Matos 161

 

45 175

 

137

 

52 570 

Nº de Ocorrências 88 25 28 46 53 240 
Área Ardida Total 531

 

72 21 24 28 676 
Área Ardida Povoamentos 214

 

4 0 1 28 247 
Penedono 

Área Ardida Matos 317

 

68 21 23 0 429 

Nº de Ocorrências 176

 

20 121

 

95 140

 

552 
Área Ardida Total 236

 

32 292

 

152

 

620

 

1332 
Área Ardida Povoamentos 51 12 36 34 595

 

728 
Resende 

Área Ardida Matos 185

 

20 256

 

118

 

25 604 

Nº de Ocorrências 194

 

86 68 72 89 509 
Área Ardida Total 1015

 

109

 

124

 

77 79 1404 
Área Ardida Povoamentos 222

 

12 21 10 74 339 
S. J. 

Pesqueira 

Área Ardida Matos 793

 

97 103

 

67 5 1065 

Nº de Ocorrências 101

 

57 57 55 56 326 
Área Ardida Total 1136

 

45 1357

 

1477

 

28 4042 
Área Ardida Povoamentos 18 14 681

 

334

 

23 1069 
Sernancelhe 

Área Ardida Matos 1118

 

31 676

 

1143

 

5 2973 

Nº de Ocorrências 37 24 29 23 57 170 
Área Ardida Total 5632

 

33 888

 

56 49 6658 
Área Ardida Povoamentos 2578

 

25 90 47 34 2774 
Tabuaço 

Área Ardida Matos 3054

 

8 798

 

9 15 3884 

Nº de Ocorrências 93 64 29 44 60 290 
Área Ardida Total 61 260

 

712

 

34 99 1166 
Área Ardida Povoamentos 26 19 16 19 83 163 

Tarouca 

Área Ardida Matos 35 241

 

696

 

15 16 1003 

Fonte:DGRF. Dados tratados pela autora. 

Tabela 15 -  Número de ocorrências e áreas ardidas (ha) no Douro Sul (2000 a 2004). 

Tabuaço, o último concelho em número de ocorrências, é o 1.º em área ardida, 

sendo severamente penalizado em matos e povoamentos. O ano 2001 é aquele que 

regista menos território consumido pelas chamas e onde, pela 3.ª vez, a porção 

queimada de povoamentos é superior à de matos.  
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Sernancelhe é o 2.º município com mais área ardida, sendo o ano de 2003 o 

mais destruidor, com valores de área ardida de matos três vezes superior à de 

povoamentos. O ano menos severo é 2004 e onde a área queimada de povoamentos 

é quase cinco vezes superior à de matos.  

Lamego é o 3.º concelho com mais área ardida, sendo 2000 o pior ano. No 

total de área ardida, a porção de matos supera três vezes a de povoamentos. Neste 

concelho, só em 2004 é que a área queimada de povoamentos é maior, superando 

nove vezes a de matos. O ano menos devastador é 2003, tendo os matos sido 

consumidos dezasseis vezes mais do que os povoamentos. 

Cinfães é o 4.º município com mais área ardida e onde a porção de 

povoamentos queimada supera a de matos. O ano 2001 é o de menor número de 

ocorrências e de área consumida. 

Armamar está na 5.ª posição em área ardida, sendo o ano de 2000 muito 

devastador e 2001 o menos severo. 

Moimenta da Beira ocupa a 6.ª posição em área ardida. O ano de 2004 é o 

mais penalizado, sendo a área de povoamentos fortemente atingida, com mais do 

dobro de área queimada relativamente a matos. 

São João da Pesqueira tem a 7.ª posição em área ardida, sendo 2000 o 

primeiro em número de ocorrências e em área devastada.  

Resende ocupa a 8.ª posição em área queimada. O ano de 2001 assinala o 

menor número de ocorrências e também a menor área ardida. Neste concelho, os 

valores totais devastados de povoamentos e matos são muito próximos. 

Tarouca situa-se na penúltima posição em área ardida. É fortemente castigado 

em 2002, mas é o ano com menor número de ocorrências. 

Penedono ocupa a última posição em área ardida. No ano de 2000, os 

incêndios devoram mais povoamentos e matos do que a soma dos restantes quatro 

anos. Em 2002, as chamas não percorrem povoamentos e, em 2004, não ardem 

matos. 

Em jeito de conclusão, o estudo dos concelhos do Douro Sul confirma os 

resultados obtidos nos distritos do país relativamente à conexão número de 

ocorrências/área ardida. Ou seja, raramente há correspondência entre estas duas 

variáveis (Tabela 16). 
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Contudo, nestas duas variáveis, ainda que contendo alguma margem de erro, é 

possível encontrar elementos que suportam a sua evolução. Assim, o maior número 

de ocorrências apura-se nos concelhos com maior densidade populacional, com maior 

número de explorações muito reduzidas (0 a <1 ha) e com mais activos nos sectores 

secundário e terciário (Lamego e Cinfães).    

2000 2001 2002 2003 2004 
N.º de ocorrências 1.457 675 614 740 1.028 
Área ardida de 
povoamentos 3.994 231 1.303 775 4.418 

Área ardida de matos 8.257 1.627 3.934 2.116 1.061 

  

Douro Sul   

Área ardida total 12.251 1.858 5.237 2.891 5.479 

N.º de ocorrências 3.241 2.315 1.846 1.976 2.039 Distrito de 
Viseu Área ardida total 20.275 11.156 14.262 6.118 9.587 

N.º de ocorrências 34.109 26.942 26.488 26.195 21.970 Portugal 
Continental Área ardida total 156.605

 

111.883

 

124.411

 

425.726

 

129.540

  

Fonte:DGRF. Dados tratados pela autora. 

Tabela 16 -  Número de ocorrências e área ardida (ha) no Douro Sul VS Distrito de Viseu VS 

Portugal Continental (2000 a 2004). 

6.2.2. CAUSAS INVESTIGADAS DO FENÓMENO 

Antes de analisar esta questão à escala do Douro Sul, convém dizer que no 

país se tem revelado muito difícil identificar as causas dos fogos, visto ser baixa a taxa 

de investigação. Em Portugal, por regra, ela concentra-se nos incêndios de grandes 

dimensões, excluindo, na generalidade, os fogachos e os fogos médios. Acresce que 

os investigadores obtêm taxas muito elevadas de incerteza, pois frequentemente o 

fogo e o tempo acabam por eliminar as provas materiais. (Entre 1992 e 2003, apenas 

281 pessoas foram consideradas culpadas e sentenciadas a pena de prisão ou ao 

pagamento de multas). 

No Douro Sul, no período em estudo, os dados recolhidos também manifestam 

a reduzida percentagem de fogos investigados (10%), variando entre 15% em 2000 e 

6% em 2004. Ou seja, em números concretos, apenas se procura saber a origem de 

473 fogos, num total de 4.514 (Tabela 17).  
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CAUSAS 

ANO CONCELHO TOTAL 
FOGOS D I NT

 
NG

 
R TOTAL 

2000 Armamar 63       1 9 10 

2000 Cinfães 323         38 38 

2000 Lamego 279   1     57 58 

2000 Moimenta da Beira 103   1     6 7 

2000 Penedono 88         17 17 

2000 Resende 176         15 15 

2000 São João Pesqueira 194         49 49 

2000 Sernancelhe 101         15 15 

2000 Tabuaço 37         3 3 

2000 Tarouca 93         9 9 
                                                      1.457                                                        221 

2001 Armamar 53         2 2 

2001 Cinfães 37           0 

2001 Lamego 240 2 6   8 37 53 

2001 Moimenta da Beira 69       1 5 6 

2001 Penedono 25         1 1 

2001 Resende 20           0 

2001 São João Pesqueira 86         2 2 

2001 Sernancelhe 57         3 3 

2001 Tabuaço 24         1 1 

2001 Tarouca 64       1 16 17 

                                                       675                                                          85 

2002 Armamar 45         2 2 

2002 Cinfães 121           0 

2002 Lamego 54 8 7   4 15 34 

2002 Moimenta da Beira 62   1 1   5 7 

2002 Penedono 28           0 

2002 Resende 121           0 

2002 São João Pesqueira 68         5 5 

2002 Sernancelhe 57       1   1 

2002 Tabuaço 29 1         1 

2002 Tarouca 29 2 3   3 9 17 
                                                       614                                                          67 

2003 Armamar 37   1   1   2 

2003 Cinfães 156           0 

2003 Lamego 153   8   6 3 17 

2003 Moimenta da Beira 59   4     2 6 

2003 Penedono 46         3 3 

2003 Resende 95           0 
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CAUSAS 

ANO CONCELHO TOTAL 
FOGOS D I NT

 
NG

 
R TOTAL 

2003 São João Pesqueira 72           0 

2003 Sernancelhe 55   2     2 4 

2003 Tabuaço 23         1 1 

2003 Tarouca 44   2   2 2 6 
                                                       740                                                          39 

2004 Armamar 91   2   2 1 5 

2004 Cinfães 246 4       4 8 

2004 Lamego 164   4   3 18 25 

2004 Moimenta da Beira 72     1 1 6 8 

2004 Penedono 53           0 

2004 Resende 140 2       1 3 

2004 São João Pesqueira 89           0 

2004 Sernancelhe 56           0 

2004 Tabuaço 57         1 1 

2004 Tarouca 60   1   3 7 11 
                                                     1.028                                                         61 

TOTAL 4.514 19 43 2 37 372

 

473 

Fonte:DGRF. Dados tratados pela autora. 

Tabela 17 -  Causas investigadas dos incêndios florestais no Douro Sul (2000 a 2004). 

Legenda: 
D  Desconhecida I  Intencional NT  Natural NG  Negligência R  Reacendimento 

 

O baixo grau de investigação não permite encontrar a realidade das causas, 

mas é notória a pequeníssima representatividade das origens naturais, o que confirma 

a percepção de que a esmagadora maioria dos incêndios rurais está relacionada com 

a actividade humana.  

Esta percepção das causas dos fogos é igualmente sentida pelos autarcas do 

Douro Sul que, durante as entrevistas realizadas entre trinta de Março e cinco de Abril 

de 2007, referem a elevada factura de área ardida provocada por queimadas agrícolas 

e renovação de pastagens. 

Embora nas estatísticas oficiais os reacendimentos não sejam considerados 

como causas dos fogos, a pesquisa feita revela que têm um contributo significativo na 

área ardida. E, no Douro Sul, relativamente às causas investigadas, eles apresentam 

uma elevada percentagem (79%), alertando para a necessidade de aumentar a 
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eficácia na pós-supressão, ou seja, nas operações de rescaldo. Observa-se, contudo, 

uma tendência de descida desse fenómeno. 

Estes dados, ainda que possam conter alguma margem de erro, permitem 

adiantar a importância da formulação de políticas no respeitante a atitudes culturais, 

práticas agrícolas e hábitos do uso do fogo. 

Em síntese, pode concluir-se que a dimensão dos incêndios é particularmente 

determinada pelos comportamentos humanos e pela gestão florestal. O maior ou 

menor número de incêndios florestais está intimamente relacionado a causas 

humanas, reflectindo a prática negligente ou intencional de determinadas actividades 

causadoras de grande número de fogos.  

Ressalta, assim, a necessidade de um contínuo repensar da gestão da floresta 

e estudo do fenómeno dos incêndios a nível nacional, sendo que esse binómio exige 

uma reflexão muito cuidada à escala local, pois os autarcas, conhecedores da 

realidade dos seus municípios, mais facilmente podem diagnosticar as dificuldades e 

planear as acções a implementar para minorar este problema.  
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7. CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 

MUNICIPAIS 

7.1. AS ESTRUTURAS ORGANIZATIVAS: AS COMISSÕES MUNICIPAIS DE 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS E OS GABINETES TÉCNICOS 

FLORESTAIS 

Nas diferentes esferas de acção governativa, os municípios promovem políticas 

diversas na procura de ultrapassar os problemas da forma mais completa e de 

organizar eficazmente a gestão autárquica. 

Assim, no sector florestal, com a Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, como já vimos 

no capítulo quatro, são constituídas as Comissões, centros de coordenação e acção 

local de âmbito municipal, de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI).  

No seu artigo 5.º, ponto cinco, prevê-se que estas Comissões possam ser 

apoiadas por um Gabinete Técnico Florestal (GTF) da responsabilidade da Câmara 

Municipal. 

As CMDFCI e os GTF são dois órgãos importantes no diagnóstico, planeamento 

e avaliação local. As primeiras estão articuladas com a política florestal e os segundos 

executam as orientações propostas pelas Comissões. 

7.1.1. AS COMISSÕES MUNICIPAIS DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS 

O ponto três, do artigo 5.º, da Lei n.º 14/2004, publicada em 22 de Abril, 

determina a constituição das CMDFCI no prazo de 30 dias, para os municípios cujo 

território esteja abrangido pelas classes de risco: muito alto, alto e médio.  

Relativamente ao risco de incêndio, os concelhos do Douro Sul apresentam 

valores muito semelhantes, sendo que a classe de risco médio representa mais de 

cinquenta por cento da área do território em estudo (VIANA et al., 2005:115-147).  

Na Tabela 18 anotam-se as datas de criação das Comissões dos municípios do 

Douro Sul. 
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CONCELHO DATA DA CRIAÇÃO DAS CMDFCI

 
Armamar 27/12/2004 

Cinfães 04/01/2005 

Lamego 04/11/2004 

Moimenta da Beira 18/05/2004 

Penedono 25/09/2004 

Resende 19/11/2004 

São João da Pesqueira

 

16/11/2004 

Sernancelhe 11/10/2004 

Tabuaço 29/11/2004 

Tarouca 10/12/2004 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 18 -   Criação das CMDFCI (Douro Sul). 

Observa-se que só o concelho de Moimenta da Beira cumpre o prazo 

estabelecido na Lei, tendo criado a sua CMDFCI em 18/05/2004. Nos restantes 

municípios, as respectivas CMDFCI são constituídas nos meses finais de 2004.  

Em Cinfães, a criação da Comissão ocorre em Janeiro/2005 e, no seu território, 

segundo o PMDFCI «constata-se que existe uma clara predominância das classes de 

risco muito elevado e elevado no concelho, representando um total de 61,63% da área 

total do município.»15 

Quanto à dimensão e composição  das CMDFCI e, segundo o artigo 5.º, da Lei 

n.º 14/2004, elas integram oito/nove elementos efectivos, mais outras entidades e 

personalidades a convite do presidente da Câmara. A sua constituição reflecte diversas 

tendências da sociedade, realçando-se a presença contínua de dirigentes políticos e 

técnicos preparados para ajudar a planear a protecção civil e a defesa da floresta.  

No Douro Sul, analisando os dados tratados nos inquéritos aos GTF, a 

composição das CMDFCI varia entre um mínimo de cinco elementos (Armamar) e um 

máximo de nove (Moimenta da Beira). As diferenças passam pela integração, em 

alguns municípios, de representantes de Associações Florestais, entidades 

conhecedoras de outros segmentos da floresta e, por isso, habilitadas a promover um 

entendimento mais plural e crítico do sector (Tabela 19). 
                                                     

 

15 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Cinfães; 2006: 6. 
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Armamar 

         

Cinfães 

         

Lamego 

         

M.Beira 

         

Penedono 

         

Resende 

         

S. J. P. 

         

Sernancelhe 

         

Tabuaço 

         

Tarouca 

         

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 19 -  Composição das CMDFCI (Douro Sul). 

A partir de dados retirados das entrevistas aos autarcas, em metade dos 

municípios, o poder local faz-se representar directamente nestas Comissões pelo 

presidente de Câmara e nas restantes pelos vereadores. 

                                                     

 

16 Apenas em Moimenta da Beira o Instituto de Conservação da Natureza se faz representar na 
CMDFCI - Rede Natura 2000 (Freguesias de Leomil, Segões, Peva, Ariz Pêra Velha e Caria). 
Contudo, no Douro Sul, há outros municípios com áreas protegidas e não têm representante 
nestas Comissões:   

- Cinfães: Rede Natura 2000 (Serra de Montemuro e Rio Paiva); 
- Lamego: Rede Natura 2000 (Algumas manchas do Parque Biológico da Serra das Meadas); 
- Resende: Rede Natura 2000 (Panchorra, Feirão, Ovadas, Felgueiras, Paus, Cárquere, S. 
Martinho de Mouros, S. Romão, S.Cipriano, Resende e S. João de Fontoura); 
- Sernancelhe: Rede Natura 2000 ( Sítio Rio Paiva", na freguesia de Lamosa). 
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As reuniões efectuam-se com regularidade, geralmente duas vezes por ano, e 

há forte participação. Os técnicos dos GTF estão sempre convocados.  

Quanto às atribuições das CMDFCI, elas estão estabelecidas no artigo 4.º, 

Capítulo II, da Lei n.º 14/2004, e repartem-se por tarefas de planeamento, de 

preparação e/ou aprovação dos PMDFCI e dos POM; pela análise da problemática 

geral dos incêndios florestais, apostando no desenvolvimento de acções de defesa da 

floresta (prevenção, vigilância e combate); pela colaboração, orientação e aprovação 

das actividades exercidas pelos GTF; pela discussão de problemas e sugestão de 

actividades e projectos.  

Todavia, há evidentes dificuldades dos municípios em poder dar cumprimento 

às orientações emanadas das Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, pois não são acompanhadas dos meios técnicos, financeiros e humanos 

necessários. Não obstante o espírito da Lei conferir determinado poder executivo às 

CMDFCI, na prática são um órgão meramente consultivo e de alguma reflexão da 

realidade concelhia, pois os GTF realizam a maior parte das suas funções. 

Os autarcas expressam haver obstáculos para solucionar os problemas 

florestais e entendem que esta questão não pode ser monocular, pois  ela ultrapassa o 

âmbito local. E, atendendo às actuais competências dos municípios, só políticas 

concertadas à escala regional podem conduzir à superação das principais dificuldades.  

Apesar do sugerido na Lei (artigo 5.º, ponto dois), as CMDFCI em análise, 

embora inseridas no mesmo PROF e com muitos problemas comuns, não se agrupam 

à escala intermunicipal. Ou seja, os autarcas entendem ser necessário inverter 

procedimentos e aparentam disponibilidade, mas, estranhamente, não avançam para a 

tão pretendida articulação de políticas. 

É de referir, ainda, que os autarcas fazem um balanço positivo das reuniões das 

CMDFCI, onde ocorrem discussões interessantes e propostas meritórias. Mas essas 

considerações/orientações, certamente portadoras de mais-valia para a floresta, 

raramente se repercutem na implementação de acções conjuntas. 

7.1.2. OS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS 

A criação dos Gabinetes Técnicos Florestais, com vista à prevenção dos fogos 

florestais, integrada na reforma do sector florestal e consumada pelo executivo de 

Durão Barroso, surge na sequência dos graves incêndios do Verão de 2003. 
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Conforme referido no início deste capítulo, os GTF estão previstos no ponto 

quatro, do artigo 5.º, da Lei n.º 14/2004, sendo a criação desta estrutura da 

responsabilidade da Câmara Municipal. 

Uma das principais funções é prestar apoio técnico às Comissões Municipais de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, planeando e dinamizando as actividades a 

desenvolver pela autarquia, e coadjuvar o seu presidente em reuniões e situações de 

emergência.  

No Douro Sul, todos os municípios instituíram esta estrutura (Tabela 20).  

CONCELHO DATA DA CRIAÇÃO DOS GTF

 

Armamar 07/01/2005 

Cinfães 21/03/2005 

Lamego 17/05/2005 

Moimenta da Beira 02/01/2006 

Penedono 29/09/2004 

Resende 23/11/2004 

São João da Pesqueira

 

01/04/2005 

Sernancelhe 25/01/2005 

Tabuaço 24/12/2004 

Tarouca 02/02/2005 

 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 20 -  Criação dos GTF (Douro Sul). 

Os Gabinetes Técnicos Florestais foram constituídos num período subsequente 

às CMDFCI, ocorrendo a sua criação, em média, cerca de meio ano depois. 

Em Armamar, Penedono, Resende e Tabuaço os GTF estabelecem-se 

imediatamente a seguir às CMDFCI, sendo Moimenta da Beira o município onde a 

criação é mais tardia. 

Na Tabela 21 apresentam-se os principais domínios de intervenção, recursos 

humanos disponíveis e entidades tutelares dos GTF.   



| 7 - ESTUDO DE CASO  CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

144

 
Câmaras Recursos 

Municipais 
Domínios de intervenção Tutela 

humanos 

Armamar 

Gestão florestal; 
Limpeza de faixas à volta dos 
aglomerados populacionais, em 
parceria com a GNR e Protecção 
Civil; 
Sensibilização à população em 
geral. 

Vice-
Presidente 

(Vereador da 
Protecção 

Civil) 

1 Engenheiro 
Técnico de 
Produção 
Florestal 

Cinfães 

Elaboração do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios; 
Elaboração de Regulamentos; 
Candidaturas a Apoios Financeiros; 
Coordenação de Acções de 
Silvicultura. 

Vice-
Presidente 

(Vereador da 
Protecção 

Civil) 

1 Engenheiro 
Ambiental 

Lamego 

Apoio técnico à CMDFCI, 
nomeadamente na elaboração do 
PMDFCI; 
Elaboração do POM; 
Campanhas de Sensibilização; 
Formalização de Candidaturas. 

Vereador do 
Ambiente e 

da Protecção 
Civil 

1 Engenheira 
Ambiental 

Moimenta 
da Beira 

Elaboração do POM; Elaboração do 
PDFCI; Actualizações dos Planos; 
Inventariação dos meios disponíveis 
no âmbito da defesa da floresta; 
Rectificação do Projecto AGRIS. 

Vereador do 
Ambiente e 

Espaços 
Verdes 

1 Engenheiro 
Agro-Florestal 

Penedono 

Dinamização do GTF; Cumprimento 
das Orientações dos Anexos I, II e 
III do Acordo celebrado entre a 
DGRF/FFP e o Município. 

Vice-
Presidente 

(Vereador da 
Floresta e 
Protecção 

Civil) 

1 Geógrafo 

Resende 

Conhecimento dos problemas a 
nível florestal do concelho; 
Elaboração do PMDFCI; 
Estratégias de prevenção e defesa 
da floresta contra incêndios; 
Sensibilização das pessoas para a 
protecção da floresta; 
Elaboração de regulamentos; 
Coordenação de acções de 
silvicultura; 
Candidatura à Medida AGRIS. 

Presidente da 
Câmara 

1 Engenheira 
Ambiental 

S. J. P. 

Colabora com a Comissão na 
vertente prática; 
Elaborou todas as candidaturas 
aprovadas, não aprovadas e por 
aprovar;  
Elabora o PMDFCI, estando 
actualmente a realizar as acções do 
mesmo. 

Adjunto do 
Gabinete 

Pessoal do 
Presidente da 

Câmara 

1 Engenheiro 
Agrário 
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Câmaras Recursos 

Municipais 
Domínios de intervenção Tutela 

humanos 

Sernancelhe

 
Acompanhamento dos Sapadores 
Florestais; Elaboração de 
candidaturas ao Fundo Florestal 
Permanente;  
Elaboração das candidaturas às 
Equipas de Vigilantes do 
Voluntariado Jovem; 
Reestruturação da Candidatura à 
Medida AGRIS 3.4.; 
Elaboração dos PDFCI; Acções de 
Sensibilização; Actividades 
relacionadas com a Protecção Civil; 
Reestruturação do Plano Municipal 
de Emergência. 
Preocupa-se com todas as 
situações relacionadas com a 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios e Protecção Civil. 

Vereador do 
Urbanismo 

1 Engenheira 
Agrária 

Tabuaço 
Preservação; 
Reflorestação; 
Formação. 

Presidente da 
Câmara 

1 Engenheira 
Florestal 

Tarouca 

Elabora Planos de actividades; 
Conduz trabalhos e programas 
aprovados pela CMDFCI; 
Elabora projectos em consonância 
com as Juntas de Freguesia para 
reflorestação; 
Elabora candidaturas; Realiza e 
elabora campanhas de 
sensibilização para crianças, 
jovens, adultos; 
Promove colóquios sobre a floresta 
e outros, como Protecção Civil. 

Vereador do 
Urbanismo, 
Protecção 

civil, 
Agricultura e 

Floresta 

1 Química 
Industrial 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 21 -  Áreas de intervenção, tutela e recursos humanos dos GTF (Douro Sul). 

Da análise infere-se que as áreas de intervenção dos GTF se prendem, 

sobretudo, com a defesa da floresta contra incêndios e protecção civil, nomeadamente: 

elaboração e actualização dos PMDFCI e dos POM, formalização de candidaturas a 

ajudas financeiras, coordenação de acções silvícolas (campanhas de sensibilização, 

por exemplo) e apoio aos proprietários florestais.  
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Todos os GTF têm apenas um Técnico Superior a trabalhar em permanência e 

exclusividade para este organismo e a sua formação, com a excepção de um 

município, está relacionada com as florestas.  

Na sua maioria, os técnicos são tutelados por vereadores dos pelouros da 

protecção civil, do ambiente e/ou do urbanismo.  

O trabalho de campo e reconhecimento do terreno, fundamental para poder 

gerir correctamente o território, é feito pelos técnicos dos GTF de forma algumas vezes 

incompleta e morosa, por falta de equipamentos e viaturas. 

Esta realidade está expressa na Tabela 22, construída a partir de conversas 

informais com os técnicos florestais.  

Câmaras Infra-estruturas e Equipamentos 

Municipais Insuficientes Razoáveis Bons 
N.º de Viaturas 

Armamar  

  

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza Carrinha 4*4 
disponibilizada 
pelos Guardas 
Florestais 
Municipais. 

Cinfães  

  

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza jipe da 
Câmara Municipal.  

Lamego   

 

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza viatura da 
Divisão de 
Ambiente e 
Qualidade de Vida, 
da Câmara 
Municipal. 

Moimenta da 
Beira 

   

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza viatura 
disponível da 
Câmara Municipal. 

Penedono  

  

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
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Câmaras Infra-estruturas e Equipamentos 

Municipais Insuficientes Razoáveis Bons 
N.º de Viaturas 

para uso do GTF. 
Utiliza viatura 
disponível da 
Câmara Municipal. 

Resende  

  

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza viatura 
disponível da 
Câmara Municipal. 

S. J. P.  

  

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza viatura 
disponível da 
Câmara Municipal. 

Sernancelhe   

 

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza viatura 
disponível da 
Câmara Municipal. 

Tabuaço   

 

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza jipe 
disponível da 
Câmara Municipal. 

Tarouca   

 

Não tem qualquer 
viatura exclusiva 
para uso do GTF. 
Utiliza viaturas da 
Divisão da 
Protecção Civil e 
Urbanismo da 
Câmara Municipal. 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 22 -  Infra-estruturas e Equipamentos dos GTF (Douro Sul). 

Os técnicos classificam as suas instalações e equipamentos de insuficientes, 

razoáveis e bons, sendo porém de realçar que, em nenhum dos municípios, há viatura 

própria para seu uso exclusivo.  
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Além disso, as acções incrementadas a montante e a jusante nem sempre são 

organizadas e ajustadas à realidade social, económica e financeira dos municípios. 

Este facto resulta, fundamentalmente, da escassez e desigual distribuição de recursos 

humanos, técnicos e monetários com que esta estrutura está dotada. Acresce dizer 

que as verbas destinadas ao sector onde estão integrados os GTF são, 

comparativamente a outros, substancialmente inferiores. 

O financiamento dos GTF é feito através de protocolos entre a DGRF e as 

Câmaras Municipais, sendo que a verba atribuída é proveniente do Fundo Florestal 

Permanente. Mensalmente, as autarquias recebem 2000  para suportar os diferentes 

encargos dos GTF. 

Alguns autarcas defendem que os Gabinetes Técnicos Florestais desenvolvem 

um profícuo trabalho organizativo e de articulação política, actuando como uma ponte 

entre o poder político VS escala local (agricultores e produtores florestais) e regional 

(DGRF). 

Numa avaliação global, a maioria dos autarcas entrevistados considera as 

CMDFCI e os GTF organismos importantes para pensar, organizar e gerir a floresta. E, 

embora estando em exercício apenas há dois ou três anos, a sua intervenção é já 

sentida e louvável. Porém, dada a diversidade de intervenções a que estão sujeitos, o 

seu desempenho é com frequência condicionado.  

7.2. AS INTERVENÇÕES: PLANOS E PROJECTOS 

7.2.1. O PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

De entre os vários diplomas existentes, o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) é o mais estruturante na organização e gestão 

florestal à escala local. Ele inclui as principais directrizes a aplicar em cada município. 

A constituição dos Planos Municipais decorre do Plano Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, que entende os PMDFCI como «um instrumento operacional 

de planeamento, programação, organização e execução de um conjunto de acções de 

prevenção, pré-supressão e reabilitação de áreas ardidas.» (PNDFCI:144). A sua 

organização tem por base as disposições da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

65/2006 e visa materializar os objectivos do PNDFCI. 
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O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, à escala nacional, 

prevê a sua actuação na concretização de cinco eixos estratégicos principais: 

aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais; reduzir a incidência dos 

incêndios; melhorar a eficácia e eficiência do ataque e gestão de incêndios; recuperar e 

reabilitar os ecossistemas e comunidades; e adaptar uma estrutura orgânica e 

funcional. 

Assim, e de forma a cumprir o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, pretende 

estabelecer um conjunto de orientações, políticas e intervenções para a protecção e 

promoção da área florestal nos diversos concelhos. Avalia, ainda, a vulnerabilidade dos 

municípios aos fogos florestais e propõe a implementação de medidas e acções a 

curto, médio e longo prazo, no âmbito da prevenção e combate, para a defesa da 

floresta. 

Com estes procedimentos, valoriza-se e protege-se o património de eventuais 

riscos naturais e humanos, promovendo-se com maior eficácia acções de prevenção, 

vigilância, detecção e fiscalização, e alarga-se a capacidade operacional.  

Estes documentos de trabalho surgem como importantes instrumentos 

planeadores de uma correcta gestão florestal, contribuindo grandemente para a 

manutenção do equilíbrio ecológico e paisagístico e, consequentemente, para o 

ordenamento dos territórios municipais.  

A orientação e redacção do Plano divide-se em dois Cadernos: Plano de Acção 

e Informações de Base de cada concelho. 

O Caderno I compreende três domínios de acção: enquadramento do plano no 

âmbito da gestão territorial e no Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios; análise do risco, da vulnerabilidade aos incêndios e zonagem do território 

(constituído pelas cartas dos combustíveis florestais, de risco de incêndio e de 

prioridades de defesa) e eixos estratégicos (definição, objectivos operacionais, 

programas de acção e metas a atingir). Deve, ainda, incorporar um anexo com 

cartografia de pormenor.  

O Caderno II inclui a caracterização do território e serve de suporte à definição 

dos eixos estratégicos, objectivos operacionais, programas de acção e metas, referidos 

no Caderno I, como seja: caracterização física, climática, populacional e de uso do solo 

e zonas especiais e, ainda, uma análise do histórico e causalidade dos incêndios, que 

integra cartografia de enquadramento à área em estudo. 
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Para o seu cumprimento, dinâmica e eficácia, são necessários três pré-

requisitos estruturantes: disponibilidade financeira, promoção de trabalho em equipa 

multidisciplinar e fomento de acções regulares de consciencialização/formação cívica. 

Os PMDFCI apresentam-se para um período de cinco anos, com revisão anual, 

ou sempre que motivos pertinentes o aconselhem. 

As primeiras propostas técnicas, entregues em Dezembro de 2006, não foram 

aprovadas. Porém, depois de sujeitas a reajustes/reformulações, acabaram por ser 

consideradas. E, um ano depois, no âmbito dos objectivos traçados para 2007, e nos 

termos do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho e da Portaria n.º 1139/2006, de 25 

de Outubro, todos os PMDFCI do Douro Sul são aprovados.  

Contudo, e havendo a necessidade de os Planos serem configurados face à 

legislação regulamentadora do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, estes devem ser reformulados até 25 de Outubro de 2007, de acordo com o 

n.º 2 da citada Portaria. 

Em articulação com as CMDFCI, os GTF procuram identificar e avaliar 

eventuais deficiências, sugerindo alterações aos comportamentos adoptados.   

No decorrer das entrevistas aos autarcas, é evidente o seu apreço pelos 

princípios contidos nos PMDFCI, considerando-os instrumentos planeadores úteis para 

o ordenamento do território florestal, embora registem ser demasiado teóricos e as 

suas recomendações de difícil cumprimento. 

7.2.2. OS PROJECTOS 

No Douro Sul, no domínio da protecção civil e da gestão do território, as 

autarquias têm-se candidatado aos vários programas (nacionais e comunitários), 

procurando obter o máximo de ajudas destinadas ao investimento na floresta e à 

concretização das suas políticas florestais. 

Na Tabela 23 apresentam-se as candidaturas aprovadas, desde a data da 

entrada em funcionamento dos GTF. 
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Data Financiamento ( ) Câmaras 

Municipais Nome do Projecto 

Início Conclusão 

Natureza das 
intervenções 

Solicitado Atribuído Realizado 

Nome do 
Programa/ 

Medida 

Armamar 

Medida Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 
- Acção 3  - Gestão 
Sustentável e 
Estabilidade Ecológica 
das Floresta - Subacção 
3.4  Prevenção de 
riscos provocados por 
agentes bióticos e 
abióticos 

Julho  
2004 

Não 
concluído 

Beneficiação da 
rede viária; 
Implementação de 
faixas de 
descontinuidade; 
Limpeza de matos 
numa faixa de 20 
metros da rede 
viária beneficiada. 

1.
04

9.
05

7,
00

 

78
2.

94
7,

00
 

- 
Programa 

Operacional 
Regional 

Cinfães 

Programa de Apoios 
2006 do Fundo Florestal 
Permanente  Ano 2006

  

Área 1-  Prevenção e 
Protecção da Floresta 
Contra Incêndios 

 

Acções: 
1.1.  Intervenções de 
Silvicultura Preventiva 
1.4.  Vigilância 
1.7.  Apoio a 
Campanhas de 
Sensibilização 

Março 2007 Fevereiro 
2009 

Acções de 
vigilância, 
coordenadas pela 
GNR, em todo o 
Município; 
Sensibilização. 

33
.8

31
,0

0 
 

24
.6

08
,0

0 
 

7.
65

0,
00

  

Fundo Florestal 
Permanente 

Lamego 

Programa de Apoios 
2006 do Fundo Florestal 
Permanente  Ano 2006

  

Área 1-  Prevenção e 
Protecção da Floresta 
Contra Incêndios: 
Acção 1.4. - Vigilância 

Junho 2007 Setembro 
2007 

Vigilância. 

14
4.

71
4,

00
  

57
.7

85
,0

0 
 

- Fundo Florestal 
Permanente 
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Data Financiamento ( ) Câmaras 

Municipais Nome do Projecto 

Início Conclusão 

Natureza das 
intervenções 

Solicitado Atribuído Realizado 

Nome do 
Programa/ 

Medida 

M.Beira 

Medida Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 
- Acção 3  - Gestão 
Sustentável e 
Estabilidade Ecológica 
das Floresta  

Março 
2004 

Não 
concluído 

Limpeza de faixas 
de gestão de 
combustíveis 
associados à rede 
viária; 
Beneficiação e 
construção de 
rede viária; 
Construção de 
pontos de água; 
Sinalização de 
infra-estruturas. 

Até ao momento, o Projecto, aprovado 
tecnicamente, não obteve cabimento 

financeiro. 

Programa 
Operacional 

Regional 

Jovens Voluntários para 
as Florestas de 
Penedono 2006 

Julho 
2006 

Setembro 
2006 

Vigilância dos 
Espaços 
Florestais. 6.

48
0 

6.
48

0 

6.
48

0 

IPJ - 
Voluntariado 

Jovem para as 
Florestas 2006 

Jovens Voluntários para 
as Florestas de 
Penedono 2007 

Julho 
2007 

Setembro 
2007 

Vigilância e 
Silvicultura dos 
Espaços 
Florestais. 10

.8
00

  
(6

0 
Jo

ve
ns

) 

4.
32

0 
 

(2
4 

Jo
ve

ns
) 

A decorrer 

IPJ - 
Voluntariado 

Jovem para as 
Florestas 2007 

       

Penedono 

Campanhas de 
Sensibilização dos 
Cidadãos para a Defesa 
da Floresta Contra 
Incêndios 

Março 
2006 

Dezembro 
2007 

Sensibilização das 
populações para a 
Defesa da 
Floresta Contra 
Incêndios 
Florestais. 

6.
60

0 

6.
60

0 

A decorrer Fundo Florestal 
Permanente  
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Data Financiamento ( ) Câmaras 

Municipais Nome do Projecto 

Início Conclusão 

Natureza das 
intervenções 

Solicitado Atribuído Realizado 

Nome do 
Programa/ 

Medida 

Programa de Apoios 
2005 do Fundo Florestal 
Permanente  Ano 2005 

  

Área 1-  Intervenções 
de Silvicultura 
Preventiva e Outras 
Operações de Redução 
de Combustíveis 

Outubro 
2006 

Março 
2007 

Redução dos 
combustíveis na 
envolvente aos 
aglomerados 
populacionais. 12

0.
49

7,
00

 

12
0.

49
7,

00
 

67
.9

81
,0

0 

Fundo Florestal 
Permanente  

Vigilância 2006: 
Câmara Municipal de 
Penedono  Junho 

2007 
Setembro 

2008 - 

11
4.

55
7,

00
 

10
4.

31
2,

00
 

A decorrer Fundo Florestal 
Permanente  

Resende 

Medida Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 
- Acção 3  - Gestão 
Sustentável e 
Estabilidade Ecológica 
das Floresta - Subacção 
3.4  Prevenção de 
Riscos provocados por 
agentes bióticos e 
abióticos 

Maio   
2005 

Maio 
2008 

Implementação de 
Sinalética; 
Construção e 
Beneficiação de 
rede viária; 
Beneficiação de 
pontos de água; 
Operações de 
Silvicultura 
Preventiva na 
RVF, RVM e 
Áreas Sociais; 
Elaboração de 
Cartografia Digital.

 

12
9.

57
3,

00
 

10
3.

65
9,

00
 

- 
Programa 

Operacional 
Regional 
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Data Financiamento ( ) Câmaras 

Municipais Nome do Projecto 

Início Conclusão 

Natureza das 
intervenções 

Solicitado Atribuído Realizado 

Nome do 
Programa/ 

Medida 

Jovens Voluntários para 
as Florestas de São 
João da Pesqueira 2007

 
Julho  2007 Setembro  

2007 Vigilância móvel. 

4.
32

0 

- ? 

IPJ - 
Voluntariado 

Jovem para as 
Florestas 2007 

Programa de Apoios 
2007 do Fundo Florestal 
Permanente  Ano 2007 
e 2008  

Área 1- Prevenção e 
Protecção da Floresta 
Contra Incêndios 

Junho  2007

 

Setembro  
2008 Sensibilização. 

84
.6

64
,0

0 

12
.9

48
,0

0 

? Fundo Florestal 
Permanente 

S. J. P. 

Arborização de terreno 
na Serra da Senhora do 
Monte em São João da 
Pesqueira 

Junho  2002

 

? Arborização. 

52
.4

29
,0

0 

52
.4

29
,0

0 

? 

Programa 
RURIS 

 

Reflorestação 
de Terras 
Agrícolas. 

Sernancelhe 

Programa de Apoios 
2005/2006  

 Ano 2006  

Área 1- Prevenção e 
Protecção da Floresta 
Contra Incêndios 

Março  
2007 

Outubro 
2008  

Sensibilização; 
Vigilância.  

17
6.

47
9,

00
 

93
.4

32
,0

0 

A decorrer   
Fundo Florestal 

Permanente    

Tabuaço 

Programa de Apoios 
para 2005-2006  Ano 
2006 
Área 1  Prevenção e 
Protecção da Floresta 
Contra Incêndios 

Junho 2007 Setembro 
2008 Vigilância. 

14
4.

71
3,

51
 

57
.7

84
,9

0 

A decorrer Fundo Florestal 
Permanente 
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Data Financiamento ( ) Câmaras 

Municipais Nome do Projecto 

Início Conclusão 

Natureza das 
intervenções 

Solicitado Atribuído Realizado 

Nome do 
Programa/ 

Medida 

Jovens Voluntários para 
as Florestas de Tarouca 
2007 

Junho 2007  Setembro 
2007 Vigilância. 

25
.9

20
 

(2
4 

Jo
ve

ns
) 

25
.9

20
  

A decorrer 

IPJ - 
Voluntariado 

Jovem para as 
Florestas 2007 Tarouca 

Programa Ocupacional 
para Carenciados e 
Subsidiados para as 
Florestas de Tarouca  

Fevereiro 
2007  

Agosto 
2007 

Limpeza das 
Florestas. 

Variável com o 
Rendimento de Inserção 
Social de cada cidadão 

(23 adultos). 

A decorrer 
IFP 

  

Programas 
Ocupacionais 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 23 -  Candidaturas aprovadas (Douro Sul). 
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Relativamente aos dados da Tabela 13, é de referir que existe uma certa 

homogeneidade municipal nas acções desenvolvidas e nos programas de 

candidaturas propostos.  

Assim, a sensibilização e a vigilância são os principais tipos de intervenções 

dos municípios, promovidos com verbas do Fundo Florestal Permanente - Medida 

AGRIS e, sobretudo, através da Acção 3 - Gestão Sustentável e Estabilidade Ecológica 

das Floresta. 

Registam-se candidaturas aos Programas Ocupacionais no município de 

Tarouca para pessoas carenciadas ou em situação de desemprego. 

A maioria dos projectos financiados é implementada no período de maior risco 

dos fogos (1 de Julho a 30 de Setembro), nomeadamente os referentes à vigilância. Os 

restantes são para concretizar nos meses mais propícios à realização das acções e, 

por regra, no prazo de dois/três anos. 

De entre os dez municípios, Penedono é o que consegue maior número de 

candidaturas aprovadas e o único a receber, em dois dos seus projectos, a totalidade 

da verba pedida. 

Quanto ao total dos financiamentos, a relação entre a verba solicitada e a 

atribuída, em termos gerais, ultrapassa a metade do requerido, com a excepção de 

Lamego e Penedono (Jovens Voluntários para as Florestas de Penedono 2007). A 

comparticipação máxima é atribuída a Armamar - 782.947,00 ,  em 2004, e a mínima 

a Penedono -  4.320,00 , no presente ano. 

É de realçar, também, a preocupação e empenho das autarquias na preparação 

das candidaturas, embora seja expressivo o número de não aprovações (Tabela 24).  

Câmaras 
Municipais Candidaturas não aprovadas 

1 Candidatura de acordo com o Decreto-Lei n.º 9472004, de 22 
de Abril (2004) para constituição de equipa autárquica de 
sapadores florestais. Armamar 
1 Candidatura ao FFP (2006) para vigilância móvel e gestão 
das faixas de protecção. 

Cinfães - 
Lamego - 
Moimenta da Beira - 

1 Candidatura ao FFP (2005) para vigilância. 
Penedono 1 Candidatura ao FFP (2006) para intervenções de silvicultura 

preventiva e outras operações de redução de combustíveis. 
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Câmaras 

Municipais Candidaturas não aprovadas 

Resende - 

S. J. P. 
1 Candidatura de acordo com o Decreto-Lei n.º 9472004, de 22 
de Abril (2004) para constituição de equipa autárquica de 
sapadores florestais. 
1 Candidatura ao POR (2004) para criação de sistemas de 
vigilância móvel; elaboração do plano orientador de prevenção; 
cartografia digital; sinalização de estruturas de defesa contra 
incêndios; rede viária 

 

construção, rede viária 

 

manutenção, 
pontos de água 

 

construção; operações de silvicultura 
preventiva incluindo a aquisição de equipamentos específicos e 
para construção de parques de lazer com informação de 
sensibilização. 
1 Candidatura de acordo com o Decreto-Lei n.º 9472004, de 22 
de Abril (2005) para constituição de equipa autárquica de 
sapadores florestais. 
1 Candidatura ao FFP (2005) para intervenções de silvicultura 
preventiva e vigilância. 

Sernancelhe 

1 Candidatura ao FFP (2006) para intervenções de silvicultura 
preventiva. 

Tabuaço  - 
Tarouca - 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 24 -  Candidaturas não aprovadas (Douro Sul). 

No entendimento dos autarcas, estes resultados derivam sobretudo dos 

excessivos requisitos e formalidades exigidos pelos diferentes Organismos. Nesse 

sentido, referem ser necessário simplificar o processo destes concursos, pois as 

exigências requeridas e a delonga nas respostas agudizam a desmotivação no 

propósito de avançar com novas candidaturas. 

De qualquer modo, estes financiamentos têm conseguido dar resposta a alguns 

problemas sugeridos pelas CMDFCI / GTF e contribuído para a reorganização dos 

espaços rurais e florestais. 

E, com estes apoios, apesar de insuficientes, as Câmaras Municipais têm vindo 

a realizar, nos últimos anos, um bom trabalho a nível de infra-estruturas indispensáveis 

no sector florestal, nomeadamente na construção de pontos de água e postos de vigia, 

limpeza de matos, abertura de caminhos e apetrechamento dos meios de combate 

terrestres. 
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Pode considerar-se que, de um modo geral, o estado de conservação da rede 

viária é aceitável e tem havido preocupação na beneficiação dos caminhos. Contudo, é 

necessário investir na abertura de outros (Moimenta da Beira e Penedono) e recuperar 

alguns que se encontram em fraco estado de conservação (Lamego e Tabuaço).  

A existência de pontos de água com boas condições de acesso é um factor de 

crucial importância para o sucesso das operações de combate aos incêndios. É este 

um campo onde as Câmaras Municipais podem desempenhar um papel importante, ao 

nível da inventariação e manutenção de uma rede de pontos de água em bom estado 

de conservação e acesso.  

No Douro Sul, a quantidade de água disponível é suficiente. Mas o número de 

pontos de água, embora havendo um reconhecido trabalho na sua abertura e 

beneficiação, ainda não consegue satisfazer as necessidades de reabastecimento dos 

meios terrestres no cenário dos fogos florestais (Lamego, Resende, Tabuaço e 

Tarouca) e alguns não permitem o acesso de helicópteros. 

Relativamente aos postos de vigia, urge fazer um investimento mais forte na 

cobertura dos espaços florestais (Cinfães, Sernancelhe e Moimenta da Beira), pois 

ainda há áreas da região consideradas ocultas, isto é, não observadas de qualquer 

posto de vigia. Há, ainda, que remodelar alguns equipamentos existentes (Lamego). 

O combate aos incêndios florestais está atribuído aos bombeiros, aos 

sapadores florestais e à GNR (GIPS). As corporações de bombeiros têm vindo a 

apetrechar-se com viaturas e equipamento adequados à especificidade dessa acção 

(Penedono e São João da Pesqueira), sendo que algumas necessitam de mais meios 

terrestres e de material de primeira intervenção (Moimenta da Beira, Resende e 

Tabuaço). 

Já quanto aos meios aéreos verifica-se um reforço significativo disponível na 

região (há terrenos montanhosos, com declives pronunciados e inacessíveis aos meios 

terrestres 

 

Resende e Tarouca), permitindo a sua utilização no ataque inicial ao 

incêndio, em vez de os resguardar para os fogos de grandes dimensões. 

Embora os inquéritos aos GTF revelem que apenas Armamar, Penedono, 

Tabuaço e Tarouca têm projectos em curso relativamente a acções de limpeza, esta 

preocupação é extensiva aos demais municípios. Muitas autarquias lamentam-se da  

demora de resposta aos processos de candidatura (Lamego e São João da Pesqueira) 

e outros não compreendem a sua não aprovação ou escassez de verba atribuída 

(Moimenta da Beira e Sernancelhe). 
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Tem havido preocupação na limpeza das zonas adjacentes aos caminhos e 

imóveis, aos povoamentos florestais (desbastes e desramações) e aos matos 

(desmatações selectivas em locais estratégicos), consentindo assim a circulação de 

pessoas/veículos, bem como a diminuição da carga de combustível, intensidade e 

perigosidade dos fogos. Estas acções criam, nos locais mais vulneráveis do território, 

uma malha de descontinuidades que provocam a redução da velocidade do fogo, 

tornando possível e facilitando o combate.   

A este respeito, é de referir o propósito firme das autoridades nacionais nesta 

matéria, pois desde Janeiro/2007 que a aplicação das coimas, pelo incumprimento das 

regras de limpeza das florestas, é mais apertada. 

No domínio da sensibilização, e com a certeza de que a maioria dos incêndios 

tem origem em causas humanas, os concelhos têm projectos em curso para promover 

campanhas de sensibilização. Estas acções visam consciencializar a população para 

comportamentos e cuidados a ter com a floresta, de modo a mudar a atitude de 

indiferença perante determinadas situações e, ainda, alertar para o valor económico e 

social que ela representa (fixação de carbono, paisagem, habitats faunísticos). É de 

registar a atenção que os municípios têm revelado em adaptar essas políticas aos 

diversos públicos alvo (população em geral, escolas e pastores). 

A autarquia de Armamar, segundo o seu presidente, tem promovido algumas 

acções de sensibilização na comunidade escolar, mas tem sido difícil implementá-las 

junto do cidadão comum, visto ser uma população idosa e com pouca instrução. 

O município de Cinfães já tem aprovada a candidatura ao Fundo Florestal 

Permanente (população em geral, escolas, produtores florestais e pastores). 

Presentemente, tem a decorrer acções próximas do público e das escolas, em parceria 

com a Associação Florestal Entre Douro e Tâmega e com a GNR. 

É seguro afirmar que estas campanhas de sensibilização, para além de 

essenciais, representam custos muitíssimo menores, quando comparados com as 

despesas de aluguer de aviões, e permitem informar e formar pessoas em prevenção e 

luta contra os fogos florestais. 

Os programas RURIS e FFP são os mais procurados por parte dos técnicos, 

uma vez que as opções políticas e os projectos implementados se caracterizam mais 

pela aposta na prevenção (sensibilização, educação ambiental, silvicultura preventiva), 

do que na vigilância.  
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No espaço florestal em estudo, há quatro concelhos com projectos em curso na 

área da vigilância (Penedono, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca), mas observa-se 

também que, nos restantes municípios, tem havido um reforço durante a época de 

fogos.  

Cinfães já tem a candidatura aprovada e Moimenta da Beira aguarda pela 

aprovação, enquanto outros concelhos (Armamar, Resende e São João da Pesqueira), 

embora não tendo projectos em curso ou apresentado candidaturas, continuam atentos 

à vigilância, pois é reconhecido que a detecção e rapidez de intervenção são dois dos 

elementos no sucesso da defesa da floresta e controlo dos incêndios. 

Nesta área, é de referir a aposta do Estado no aumento da vigilância móvel e no 

número de equipas de sapadores florestais (GPI), assim como no desenvolvimento de 

mecanismos electrónicos mais eficazes para a protecção da floresta (videovigilância). 

Conclui-se serem muitas as propostas feitas. Todavia, os autarcas continuam a 

queixar-se das dificuldades na aprovação das suas iniciativas e na demora dos apoios. 

E, com o número de competências delegadas às Câmaras Municipais e sem este tipo 

de ajudas, dificilmente são exequíveis muitos dos desejados investimentos florestais.  

Acresce, também, a discrepância entre o pretendido pela administração central 

e o exigido à administração local. Esta divergência resulta da carência financeira e da 

escassez de meios técnicos e humanos das autarquias. E, nos municípios com apenas 

um técnico responsável pela prevenção/combate aos incêndios florestais, torna-se 

extremamente complicado responder eficazmente às diversas situações problemáticas, 

e alcançar os objectivos previstos. 

Observa-se serem estas intervenções melhor conseguidas nos municípios onde 

há parcerias com associações florestais, pois é mais fácil suplantar os obstáculos e 

obter a compreensão e a adesão dos proprietários privados, detentores de uma 

proporção muito elevada da floresta portuguesa.  

É convicção dos autarcas de que só vale a pena investir na floresta (proceder a 

candidaturas, promover campanhas de sensibilização e apoiar os bombeiros) se 

houver verdadeiro envolvimento de toda a comunidade local e retorno económico 

evidente para os seus territórios.   
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7.3. AS ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS E OS SAPADORES FLORESTAIS 

Embora o associativismo seja considerado um factor relevante para ultrapassar 

os problemas da floresta, como por exemplo a pequena dimensão e dispersão das 

propriedades, na região do Douro Sul ainda não consegue ter a expressão e o 

dinamismo desejados (Tabela 25).  

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  DOURO SUL 

Associações 
Florestais17 Composição 

Domínio de 
intervenção 

territorial 

N.º de 
Equipas de 
Sapadores 
Florestais 

Município(s)

 

Ribaflor 

4 Técnicos 
Superiores 
Florestais; 
1 
Administrativo; 
1 Estagiário 
(Engenharia 
Florestal); 
1 Estagiário  
(Geografia e 
Planeamento 
Regional). 

Apoio técnico 
ao proprietário 
florestal; 
Apoio aos GTF;

 

Defesa da 
Floresta; 
Colabora, 
através de 
protocolo com 
o Município, na 
Defesa da 
Floresta Contra 
Incêndios. 

2 

Armamar 
Lamego 

Penedono 
Sernancelhe 

Tabuaço 
Tarouca 

Associação 
Florestal Entre 

Douro e 
Tâmega 

4 Engenheiros 
Florestais. 

Protecção da 
Floresta.  218  

Cinfães 
Resende  

Cooperativa 
Agrícola de 

Penela da Beira

 

1 Técnico; 
1 
Administrativo.  

Defesa da 
Floresta. 1 Penedono 

Associação de 
Produtores 
Florestais 

 

Quando os 
Lobos Uivam

 

1 
Administrativo; 
Os Serviços 
Técnicos são  
adquiridos a 
terceiros.  

Limpeza de 
povoamentos; 
Beneficiação 
da Rede Viária 
Florestal; 
Vigilância;  
Combate; 
Rescaldo. 

- 
Moimenta da 

Beira 

                                                     

 

17 São João da Pesqueira não estabeleceu protocolo com qualquer Associação Florestal.  

18 Esta Associação intervém nos concelhos de Amarante, Marco de Canaveses, Baião, Cinfães 
e Resende. Mas as suas equipas de sapadores florestais apenas actuam em Amarante e Marco 
de Canaveses.  
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ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  DOURO SUL 

Associações 
Florestais17 Composição 

Domínio de 
intervenção 

territorial 

N.º de 
Equipas de 
Sapadores 
Florestais 

Município(s)

 

Associação de 
Produtores 
Florestais 
Perímetro 

Leomil 

Agregada à 
Junta de 
Freguesia de 
Leomil. 

Projectos 
Florestais; 
Formação 
Profissional; 
Execução de 
Projectos 
Florestais. 

1 

Associação 
Agro-Florestal 

de Sendim 

- 
- 

Associação 
Florestal e 

Turística da 
Pedra do 
Cavalo 

- 
Preservação; 

Reflorestação; 
Formação. 

- 

Tabuaço 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 25 -  Associações Florestais (Douro Sul). 

Atendendo a que a área em estudo é bastante extensa, a existência de sete 

associações florestais é manifestamente insuficiente para responder com eficácia às 

necessidades do território. E apenas quatro destas associações têm sapadores 

florestais.  

E esta urgência ganha maior relevância, quando não existe qualquer equipa 

autárquica de sapadores florestais no Douro Sul, apesar das candidaturas 

apresentadas por algumas Câmaras (Armamar, São João da Pesqueira e 

Sernancelhe).  

Há a necessidade de implementar a criação de mais associações, pois realizam 

tarefas muito úteis: apoio aos produtores florestais, colaboram com as CMDFCI e os 

GTF, ajudam na gestão das explorações, promovem a constituição de áreas agrupadas 

(ZIF), contribuem para a divulgação dos programas de apoio ao sector, entre outros.  

O seu trabalho é desenvolvido por pessoal técnico qualificado, prestador de 

serviços transversais. E a associação RIBAFLOR, pela sua ampla equipa técnica, 

localização geográfica (Lamego) e relação profissional com a FORESTIS, assume 

relevância no contexto dos dez municípios. Tem protocolos com seis dos concelhos, 
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sendo que, nos municípios de Armamar e Tabuaço, realiza serviços avençados 

(elaboração e actualização dos PMDFCI).  

Estas equipas surgem da necessidade de garantir uma organização dotada de 

capacidade e conhecimentos específicos de acções de silvicultura preventiva, para a 

redução do número de incêndios florestais e da área ardida - um dos objectivos 

prioritários da Lei de Bases da Política Florestal (artigo 21.º, alínea c). Esta 

preocupação está na origem da publicação do Decreto-Lei n.º 179/99 e, 

posteriormente, do Decreto-Lei n.º 94/04, de 20 de Abril, definindo as regras e os 

procedimentos a observar na criação de equipas de sapadores florestais.  

Este desafio é sentido no Douro Sul, mas ainda está longe de ser concluído 

(Tabela 26).   

Câmaras Municipais  Equipa de Sapadores Florestais 
Armamar Ribaflor - 2 Equipas 
Cinfães Não existe 
Lamego Ribaflor - 2 Equipas 
Moimenta da Beira Não existe 

Penedono Cooperativa Agrícola de Penela da Beira - 
 1 Equipa 

Resende Não existe 
São João da Pesqueira Não existe 
Sernancelhe Não existe 
Tabuaço  Ribaflor - 2 Equipas 
Tarouca Ribaflor - 2 Equipas 

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 26 -  Equipas de Sapadores Florestais pertencentes às Associações Florestais (Douro 

Sul). 

Constata-se haver somente cinco municípios com convénios com equipas de 

sapadores florestais no território em estudo (Armamar, Lamego, Penedono, Tabuaço e 

Tarouca). É premente criar mais, pois têm um papel muito importante na prevenção e 

combate às chamas nascentes, usando diversas ferramentas (pá, foição, enxada-

ancinho, enxadão, machado de dois gumes, batedor ou abafador, entre outras) e não a 

tradicional agulheta. 

Estas equipas conhecem bem o terreno e, para além da vigilância e primeiras 

intervenções, desenvolvem acções fundamentais de silvicultura preventiva (limpeza de 
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faixas corta-fogos, melhoramento e conservação dos caminhos, roça de matos, 

realização de fogos controlados, acções de sensibilização). 

Os municípios de Cinfães e Tarouca aguardam a aprovação das candidaturas, 

enquanto Lamego avalia a hipótese da sua criação, pois considera significativa a verba 

a suportar pela autarquia. 

Resende ainda não formalizou a candidatura, talvez pelo facto de ter uma 

mancha florestal pequena e de, nos dois últimos anos, ter encontrado grande 

dificuldade na aprovação de outros projectos.  

Pelo exposto, fica claro que a política local de defesa da floresta contra 

incêndios não pode ser implementada de forma isolada, mas antes inserindo-se num 

contexto mais alargado, procurando responsabilizar todos (autarquias, bombeiros, 

forças militares, associações florestais e cidadãos) no desenvolvimento de uma maior 

transversalidade e convergência de esforços de todas as partes envolvidas em 

benefício da floresta. 
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8. UMA ANÁLISE COMPARADA DAS POLÍTICAS 

MUNICIPAIS 

No capítulo anterior fizemos uma apresentação, tão exaustiva quanto possível, 

das políticas municipais de prevenção e combate aos incêndios florestais no Douro Sul. 

Com esta apresentação procuramos identificar e descrever as grandes linhas de força 

que marcam estas políticas, quer ao nível dos actores e da dimensão organizacional, 

quer ao nível das intervenções concretas desenvolvidas pelos vários municípios. O 

estudo que nos propusemos realizar ficaria contudo incompleto se não incluíssemos 

aqui uma análise mais detalhada e circunstanciada de um conjunto de aspectos 

referidos nos dois primeiros capítulos e que são cruciais para explicitar as bases 

conceptuais, o conteúdo e o alcance destas políticas. 

O modelo e as ferramentas de análise que adoptamos têm sido utilizados por 

vários autores e em diferentes domínios temáticos e privilegiam uma abordagem que 

enfatiza a dimensão conceptual, a dimensão substantiva e a dimensão operativa das 

políticas públicas em geral e das políticas municipais em particular. 

Relativamente à dimensão conceptual, procuraremos analisar o papel das 

ideias no desenho das políticas e em particular as suas coordenadas gerais, os 

discursos sobre o papel dos municípios na política florestal e mais concretamente na 

política de prevenção e combate aos incêndios florestais ou ainda a integração destes 

discursos nas estratégias de acção. Trata-se, como se depreenderá facilmente, de 

indagar em que medida as ideias influenciam e conformam (ou não!) as políticas e qual 

o posicionamento dos vários municípios relativamente aos diferentes padrões e 

tipologias consideradas ao nível dos modelos discursivos. 

No que diz respeito à dimensão substantiva, procuramos analisar o conteúdo 

das diferentes políticas, nomeadamente os seus aspectos estruturais e o esforço 

financeiro desenvolvido pelos municípios. O que se pretende é analisar, à luz do 

quadro conceptual atrás referido, a configuração das várias políticas municipais: 

domínios de intervenção, tipologia de acções e projectos, investimentos, etc. Mas 

também a natureza dos recursos e meios colocados à sua disposição. 

Finalmente, e em termos da dimensão operacional, procuramos analisar a 

organização e a gestão dos instrumentos de política, nomeadamente os modelos de 
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organização e de estruturação política e técnica, o sistema relacional instituído em 

cada município ou ainda os aspectos de gestão dos instrumentos de política.  

8.1. A DIMENSÃO CONCEPTUAL: O PAPEL DAS IDEIAS NO DESENHO DAS 

POLÍTICAS 

Uma grande parte da literatura recente sobre a análise das políticas públicas 

realça o papel das ideias, dos quadros conceptuais e dos mapas cognitivos no 

processo de formação das agendas e das intervenções públicas. A crise dos grandes 

paradigmas ideológicos e as restrições económicas contribuíram para potenciar o 

papel dos recursos simbólicos, da capacidade discursiva e de persuasão dos diferentes 

actores. Assim, podemos iniciar a análise das políticas municipais de prevenção e 

combate aos incêndios florestais nos municípios do Douro Sul a partir da esfera 

conceptual, isto é, estudando os tipos de discursos e as ideias em jogo para 

fundamentar os diferentes conteúdos substantivos dessas políticas e os vários modelos 

de gestão dos instrumentos adoptados.  

As coordenadas gerais da dimensão conceptual

 

A análise das ideias manifestadas pela maioria dos autarcas e técnicos 

entrevistados permite identificar algumas alterações significativas no discurso sobre a 

prevenção e o combate aos incêndios florestais. Durante muitos anos, o discurso e a 

acção valorizaram o combate em detrimento da prevenção, bem como a 

responsabilização do Estado central e dos seus agentes na condução das políticas e 

das intervenções. Actualmente, parece haver uma quase unanimidade sobre a 

necessidade de multiplicar as acções de sensibilização, de limpeza e de vigilância, 

complementadas com os meios humanos e mecânicos indispensáveis ao combate.  

Esta inflexão discursiva é todavia acompanhada por um desenvolvimento 

conceptual ainda relativamente baixo. Muito embora todos os entrevistados realcem os 

conceitos de sensibilização, limpeza, vigilância e reflorestação, poucos são aqueles 

que incorporam no seu discurso e nas suas práticas questões como a silvicultura 

preventiva ou mesmo a prevenção de riscos provocados por agentes bióticos e 

abióticos. Do mesmo modo, o próprio conceito de sensibilização é utilizado de forma 

muito diversa pelos entrevistados: para uns as acções devem privilegiar a comunidade 

escolar, enquanto que, para outros, as populações rurais. 
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Importa ainda, a este propósito, sublinhar a relativa desconexão entre os 

discursos e a configuração concreta das políticas municipais de prevenção e combate 

aos incêndios florestais. A grande maioria dos entrevistados defende a implementação 

das grandes linhas orientadoras da política florestal nacional mas, quando analisadas 

em concreto, as políticas municipais ficam ainda muito aquém dos objectivos por esta 

fixados. As razões invocadas são conhecidas e compreensíveis, prendendo-se com a 

evidente falta de meios humanos e de recursos financeiros. Um outro aspecto digno de 

realce é a necessidade de incrementar as acções de fiscalização por parte das 

autoridades públicas, reconhecendo muitos municípios que o sucesso da política 

depende em muito da eficácia destas acções.  

O discurso sobre o papel dos municípios na política florestal nacional

 

Em matéria de prevenção e combate aos incêndios florestais, o quadro legal 

estabelece um âmbito de competências próprias, complementado por um conjunto de 

intervenções obrigatórias: criação das Comissões Municipais e dos Gabinetes Técnicos 

Florestais, elaboração dos Planos Municipais, operações de limpeza, etc. Trata-se, 

como vimos atrás, de novas atribuições e competências que, regra geral, os 

entrevistados não enjeitam. Alguns deles evocam mesmo o facto de esta transferência 

só pecar por tardia, enquanto outros reivindicam uma maior autonomia e margem de 

manobra dos municípios na condução das políticas. Mas todos, sem excepção, 

reconhecem que a transferência de atribuições e competências não tem sido 

acompanhada dos indispensáveis meios financeiros. 

Relativamente ao papel dos municípios na política de prevenção e combate aos 

incêndios florestais, e de um modo mais genérico na política florestal, foi possível 

identificar três tipos de discurso, classificados segundo o nível de competências 

específicas e o nível de responsabilidade política que os entrevistados entendem que o 

nível municipal deve assumir. A saber: 

 

O discurso de auto-responsabilidade política que evoca a necessidade e a 

obrigatoriedade dos municípios adoptarem os objectivos fixados na política nacional, 

ultrapassando as meras formalidades e obrigações jurídicas, intervindo, por exemplo, 

no ordenamento florestal, nas acções de reflorestação e de organização dos 

produtores em ZIF ou ainda de fiscalização. Neste grupo inserem-se três municípios; 

 

O discurso normativo , próprio dos municípios que configuraram as suas 

estratégias e as suas intervenções partindo das competências e obrigações formais. 
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Estes municípios concentraram os seus recursos materiais e humanos na 

concretização de projectos financiados pelos vários programas nacionais, participando 

de forma residual noutros âmbitos, entendidos como da responsabilidade da 

administração central. Neste grupo estão incluídos cinco dos dez municípios 

estudados; 

 

O discurso pragmático ou de baixa resolução, que inclui os restantes dois 

municípios, e onde não parece haver nem opções claras de auto-responsabilidade 

política, nem intervenções que prossigam a concretização da totalidade das novas 

atribuições e competências. As acções desenvolvidas são dispersas e parecem 

responder muito mais às solicitações políticas e sociais locais do que a uma estratégia 

própria, coerente e vincada, de prevenção e combate aos incêndios florestais. 

A distribuição do conjunto dos municípios estudados por estes três modelos 

discursivos revela uma evolução considerável face às posições e práticas anteriores. 

Nos anos 1990, o modelo pragmático

 

era claramente maioritário. Mas, actualmente, 

verifica-se um processo de inflexão através do qual os municípios adoptam outros 

modelos, o que traduz um certo amadurecimento conceptual.  

A estas três formas de entender o papel dos municípios em matéria de 

prevenção e combate aos incêndios florestais deve juntar-se um segundo eixo 

discursivo que polariza as definições de raiz substantiva face às definições de raiz 

operativa: 

 

Quando as políticas de prevenção e combate são definidas com base na 

ordem política (no plano das ideias substantivas), surge uma estrutura conceptual com 

capacidade de articular um conjunto de intervenções em torno de objectivos 

estruturantes: ordenamento dos espaços florestais, organização dos produtores, 

articulação intermunicipal e interinstitucional, coordenação de meios, etc.; 

 

Quando as políticas de prevenção e combate são definidas com base na 

ordem organizativa (no plano das ideias operativas), surge uma estrutura conceptual 

ligada a considerações práticas: acções de sensibilização, limpeza e vigilância, etc.  

Na prática, verificamos que a opção por um ou outro dos tipos de discurso atrás 

evocados (de auto-responsabilidade ou normativo ) estão interrelacionados, em cada 

município, com as conceitualizações alternativas no plano das ideias substantivas ou 

das operativas. Desta (inter)relação surgem quatro estratégias discursivas 

predominantes: o discurso de natureza política que relaciona a autonomia na definição 

dos níveis de responsabilidade pública municipal em matéria de prevenção e combate 
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aos incêndios florestais; o discurso de carácter gerencial que relaciona a referida 

autonomia com a capacidade de articulação dos modelos de gestão; as estratégias 

discursivas de carácter jurídico e administrativo, ao contrário, relacionam 

respectivamente objectivos e modos de gestão com a subordinação estrita ao quadro 

de atribuições e competências.  

A integração do discurso na estratégia da acção

 

A política florestal nacional introduziu uma dimensão estratégica na prevenção e 

combate aos incêndios florestais, nomeadamente através da criação das Comissões e 

da elaboração dos Planos Municipais. No entanto, e tendo em conta que esta política 

está a dar os primeiros passos ao nível local, poucos são ainda os municípios que 

revelam ter uma concepção global e, sobretudo, que a tenham já projectado num 

processo de desenho estratégico, orientador das várias iniciativas e acções que 

desenvolvem neste domínio. As situações de cada um dos municípios estudados são 

mesmo assim muito diversas, pelo que importa estabelecer uma tipologia que distribui 

os municípios em função do posicionamento relativo das políticas de prevenção e 

combate aos incêndios florestais em relação com as restantes políticas municipais. 

 Três tipos de posicionamento foram analisados: 

 

O posicionamento central: as políticas integram o núcleo duro das prioridades 

do município; existe uma concepção geral de reconhecimento da importância da 

floresta e as estruturas de intervenção fazem parte do mapa cognitivo do organograma 

do município; os recursos humanos e os meios financeiros disponibilizados são 

consideráveis. Nesta categoria não se inclui nenhum dos municípios analisados, como 

seria expectável, tendo em conta o carácter recente das políticas e a sua natureza 

intrínseca; 

 

O posicionamento periférico: as políticas não são prioritárias; há uma 

percepção explícita da escassez de meios; as estruturas funcionais (CMDFCI e os 

GTF) têm pouco reconhecimento simbólico e cognitivo; a posição estrutural é 

vulnerável e o nível de despesa relativamente baixo. Nesta categoria estão integrados 

os dez municípios analisados; 

 

O posicionamento disperso: as políticas não têm um posicionamento unitário 

ou integrado, resultado de uma menor capacidade das estruturas políticas e 

organizativas específicas. Este posicionamento disperso ou desarticulado não implica 

necessariamente um menor esforço dos municípios ou uma menor prioridade das 
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respectivas politicas. Mas tão simplesmente maiores dificuldades de percepção e de 

intervenção no plano conceptual, determinando políticas reactivas e dispersas. 

Na tabela seguinte procuramos sintetizar a análise que acabamos de fazer, 

cruzando os modelos discursivos com os planos de definição das políticas. Os 

resultados apontam para o relativo predomínio das concepções operativas, em 

detrimento das concepções substantivas, e para o predomínio das abordagens 

normativas , sendo no entanto de realçar que uma parte dos municípios (três em dez), 

sustentam um discurso que privilegia a responsabilidade política dos municípios na 

condução das políticas de prevenção e combate aos incêndios florestais (Tabela 27).    

MODELOS DISCURSIVOS  

 

Responsabilidade 
Política Normativa 

Concepções 
substantivas

  

Estratégia política 
(3 casos)  

Estratégia jurídica 
(0 casos) 

P
L

A
N

O
S

 D
E

 
D

E
F

IN
IÇ

Ã
O

 D
A

S
 

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 

Concepções 
operativas   

Estratégia de gestão 
(0 casos)   

Estratégia administrativa

 

(5 casos)  

Fonte:Elaboração própria. 

Tabela 27 -   Estratégias discursivas sobre prevenção e combate aos incêndios florestais no Douro 

Sul. 

8.2. A DIMENSÃO SUBSTANTIVA: O CONTEÚDO DAS POLÍTICAS  

Neste ponto vamos analisar os aspectos mais relevantes da dimensão 

substantiva, ou seja, o conjunto de decisões através das quais os municípios põem em 

prática, no desenho das políticas, as ideias e as concepções expressas sobre a 

prevenção e o combate aos incêndios florestais. A reflexão será estruturada em torno 

de dois aspectos que consideramos pertinentes e fundamentais: os esquemas de 

direcção política e técnica das áreas relacionadas com a floresta; os domínios e as 

tipologias das intervenções municipais e os investimentos financeiros correspondentes.  
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Os aspectos estruturais: esquemas de direcção política e técnica

 
A análise da forma como os municípios estudados integram a temática florestal 

nas suas estruturas políticas e nos seus organogramas funcionais pode constituir um 

revelador interessante, não só da importância que é atribuída a esta temática, mas 

também do esquema de direcção adoptado. Neste caso em concreto, e tendo em vista 

que a análise foi feita apenas a partir dos dados colhidos nas páginas Web dos 

municípios e das entrevistas atrás referidas, os resultados enunciados não têm um 

carácter absoluto ou definitivo, nem podem ser generalizados. 

Dos dez municípios analisados apenas, dois inscreveram de forma clara e 

inequívoca a temática florestal nas designações dos pelouros dos vereadores em 

regime de permanência, tendo um outro optado por incluir esta temática numa 

designação mais abrangente de fomento rural. Em contrapartida, e por razões que têm 

a ver com a sua obrigatoriedade, em todas as Câmaras existem pelouros ou serviços 

específicos de protecção civil, e nos quais se inclui a prevenção e o combate aos 

incêndios florestais. Em metade dos municípios, estes serviços dependem 

directamente do presidente de Câmara e na outra metade de vereadores, sendo que 

dois deles assumem a vice-presidência da Câmara Municipal. Em dois municípios 

apenas os pelouros da protecção civil e das florestas são assumidos pelo mesmo 

vereador.   

Esta análise permite, pois, realçar o facto de as políticas municipais florestais 

separarem claramente, na maioria dos casos e do ponto de vista das estruturas 

políticas, a componente de desenvolvimento sectorial (ordenamento, reflorestação, 

dinamização económica) da componente de prevenção e combate aos incêndios 

florestais (sensibilização, vigilância, limpeza, combate), sendo esta última integrada 

nas estruturas mais abrangentes da protecção civil. 

Os factores que parecem determinar os diferentes esquemas de direcção 

política adoptados são muito diversos. Por um lado, as competências profissionais e 

técnicas dos autarcas. Nos executivos municipais onde existem eleitos, presidente ou 

vereadores em regime de permanência, com conhecimentos específicos do sector, é 

natural que sejam criados pelouros específicos para a área florestal. Noutros casos, 

estas competências são detidas por membros dos gabinetes de apoio à presidência, 

justificando-se assim a assunção destes pelouros pelo próprio presidente de Câmara. 

Por outro lado, a importância concelhia da floresta e a relevância da problemática dos 

incêndios florestais no município. Nos casos em que uma e outra sejam elevadas, é 
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também natural que os autarcas queiram dar uma maior visibilidade à sua acção, 

criando, para o efeito, estruturas específicas.  

No que diz respeito à forma como as entidades foram criadas, no âmbito da 

prevenção e combate aos incêndios florestais, nomeadamente as Comissões 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e os Gabinetes Técnicos Florestais, 

apenas num caso é feita, no quadro dos organogramas municipais, uma referência 

explicita à existência de uma destas entidades. Em todos os outros nada é dito ou 

referido, muito embora as páginas Web dos municípios anunciem a existência dos 

planos municipais de defesa da floresta contra incêndios ou outras iniciativas similares. 

O que se pode concluir deste facto, várias vezes evocado pelos técnicos dos 

GTF, é que estas entidades aparecem como uma espécie de parentes pobres das 

estruturas municipais, demonstrando os autarcas, e mesmo os restantes serviços 

municipais, alguma relutância em os inscrever plenamente nos seus organogramas 

funcionais e, portanto, nos esquemas de direcção política e técnica dos municípios.  

Domínios de intervenção e tipologias dos projectos municipais: alcance e estrutura

 

A análise dos domínios de intervenção e da tipologia dos projectos 

desenvolvidos pelos municípios permitiu pôr em evidência os seguintes aspectos:  

 

A generalidade dos municípios privilegiou os domínios do planeamento 

(elaboração dos PMDFCI), da limpeza da floresta e da silvicultura preventiva (áreas 

envolventes das infra-estruturas e dos aglomerados), da construção e do 

melhoramento das infra-estruturas (rede viária, pontos de água, etc.), da 

sensibilização e da vigilância; 

 

Em contrapartida, muito poucos iniciaram ou concretizaram acções de 

reflorestação ou de organização dos produtores florestais. Isto justifica-se, não só 

pelo facto de os municípios não considerarem este domínio de intervenção como 

sendo da sua competência, mas também porque as tarefas correspondentes têm 

vindo a ser desempenhadas pelas associações florestais. As dificuldades que 

decorrem da implementação dos projectos também constituem uma justificação 

desta realidade; 

 

A grande maioria dos municípios apenas desenvolveu um ou dois projectos, em 

consequência da escassez de recursos próprios e das dificuldades de aprovação 

das candidaturas realizadas junto das autoridades competentes. De realçar, a este 
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propósito, que nove candidaturas apresentadas pelos municípios, na maioria dos 

casos para intervenções de silvicultura preventiva, foram rejeitadas.  

Relativamente às fontes de financiamento e aos montantes investidos, importa 

sublinhar os seguintes aspectos: 

 

A criação das estruturas técnicas municipais (GTF), bem como os diversos 

projectos, foram objecto de candidaturas a programas nacionais e comunitários, 

nomeadamente ao Fundo Florestal Permanente, ao Programa Operacional 

Regional do Norte e ao Programa RURIS. Por sua vez, as operações de vigilância 

foram financiadas pelo programa Voluntariado Jovem para as florestas do Instituto 

Português da Juventude ou pelos programas ocupacionais do Instituto do Emprego 

e Formação Profissional; 

 

Embora seja difícil de estimar, a participação financeira dos municípios nestes 

projectos limita-se à comparticipação nacional dos vários programas, o que não 

deixa de constituir um esforço considerável, mas que revela, também, que os 

municípios não estão na disposição de assumir as novas atribuições e 

competências sem a indispensável compensação financeira; 

 

Os volumes financeiros dos projectos de cada município são muito diversos, 

variando desde um máximo de 780 mil euros até um mínimo de 25 mil euros (não 

contabilizando aqui os custos de funcionamento dos GTF). Em dois dos dez 

municípios ultrapassaram os 120 mil euros atribuídos. 

No plano da dimensão substantiva das políticas municipais de prevenção e 

combate aos incêndios florestais, parece também evidente uma relativa 

homogeneidade dos domínios de intervenção, marcada por um alargamento da sua 

esfera de acção, mas limitada às acções e projectos direccionados para a 

sensibilização, limpeza, vigilância e combate. As razões são compreensíveis e têm a 

ver com o facto de os municípios entenderem que estes são os domínios que lhes 

cabem e para os quais há financiamentos nacionais e comunitários. A assunção destas 

atribuições e competências depende, no entanto, destes financiamentos, já que poucos 

são os municípios que estão dispostos a assumir as funções que o Estado central lhe 

quer atribuir, a não ser que estas sejam acompanhadas das correspondentes 

transferências financeiras.  
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8.3. A DIMENSÃO OPERACIONAL: A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS 

PROGRAMAS E PROJECTOS 

Neste ponto, centraremos a análise na instrumentação das políticas municipais 

de prevenção e combate aos incêndios florestais. Procuraremos identificar os traços 

mais característicos dos estilos de gestão e da arquitectura institucional adoptada pelos 

municípios estudados. Num primeiro tópico, tentaremos recolher as ideias chave sobre 

os aspectos de cultura organizativa; de seguida analisaremos as configurações 

organizativas, a sua composição e as suas relações.  

Os aspectos de atitude e a dimensão operativa: estilos e cultura organizativa

 

As estruturas organizativas são, por força da lei, similares em todos os 

municípios: as Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e os 

Gabinetes Técnicos Florestais. Quanto às primeiras, a sua composição apresenta 

algumas diferenças, pouco significativas mas relativamente simbólicas. Quanto aos 

segundos, têm todos apenas um elemento, que assume simultaneamente as funções 

de técnico e de coordenador e de elemento de ligação. Vejamos os aspectos mais 

relevantes: 

 

Todas as CMDFCI são presididas pelo presidente de Câmara respectivo ou pelo 

vereador com o pelouro da protecção civil, sendo constituídas por representantes 

das Juntas de Freguesia, dos corpos de bombeiros, da GNR/PSP, do exército e da 

DGRF. As diferenças situam-se ao nível do peso dos presidentes de Junta (em 

maior número nalgumas Comissões) e da presença dos representantes das 

associações florestais (em seis casos); 

 

Embora reconhecendo a utilidade e os contributos positivos destas Comissões, os 

autarcas lamentam a falta de meios para a concretização das decisões e medidas 

e, sobretudo, a inversão do seu papel face aos GTF, uma vez que as propostas 

técnicas e políticas acabam por ser formuladas por estes; 

 

Mesmo assim, importa realçar o contributo destas Comissões na gestão 

municipal, uma vez que introduzem um novo paradigma cultural e organizativo, 

marcado por uma maior concertação de interesses e de perspectivas, obrigando os 

municípios a partilhar com as restantes entidades não só informação, como 

também problemas e decisões; 
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Quanto aos GTF, é evidente a falta de recursos humanos e de competências 

técnicas avançadas, sobretudo quando se têm em conta as responsabilidades e as 

tarefas que lhe estão cometidas. A formação dos membros destes Gabinetes é 

muito diversa: três são engenheiros do ambiente e três são engenheiros 

agrónomos ou equiparados; dois são engenheiros florestais ou equiparados; um 

geógrafo e uma Química Industrial. Mesmo assim, o trabalho desenvolvido por 

estes técnicos é notável, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos; 

 

Fruto da sua autonomia relativamente às estruturas organizativas tradicionais dos 

municípios e, talvez, ao carácter precário dos seus vínculos, pode-se afirmar que 

estes técnicos e os Gabinetes que integram introduziram alterações significativas 

na cultura institucional vigente: o seu empenho (o amor à camisola ), a sua adesão 

à causa florestal e a sua capacidade de iniciativa configuram um estilo e uma 

postura bem diferentes daquilo que é comum encontrar-se na administração 

pública portuguesa, nacional ou local.  

Os aspectos estruturais da dimensão operativa: diferenciação e integração 

 

Como vimos atrás, a generalidade das estruturas organizativas não está 

integrada no organograma municipal respectivo. Estamos, pois, perante um modelo de 

complexidade muito baixa, já que todas dependem directamente do presidente de 

Câmara ou do vereador em regime de permanência a quem foi atribuído o pelouro da 

protecção civil. Não se pode também falar de integração sectorial, uma vez que, na 

maioria dos casos, quando existe, o pelouro das florestas é atribuído a outro autarca.  

Por estas razões, as estruturas organizativas de prevenção e combate aos 

incêndios florestais, e em particular os Gabinetes Técnicos Florestais, funcionam como 

organizações informais, marcadas por uma grande autonomia, capacidade de iniciativa 

e liberdade de relacionamento com as entidades externas. O que de alguma forma 

explica a relevância dos resultados face a recursos e meios tão escassos. 

Quanto às Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o 

seu funcionamento está mais próximo do modelo clássico de representação e de 

coordenação inter-institucional. As relações hierárquicas são aparentemente 

inexistentes, mesmo se a sua composição abrange representantes políticos e 

técnicos , da administração central e local ou dos sectores público, para-público e 

privado. O que torna, ao mesmo tempo, o exercício de negociação e de concertação 

mais fácil e mais complexo. Mais fácil, porque todos têm o estatuto de parceiro ; mais 
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complexo, porque os diferentes interesses nem sempre são fáceis de compatibilizar. 

Mas, até desse ponto de vista, a aposta parece ter sido ganha, já que nenhum dos 

entrevistados referiu qualquer tipo de tensão ou conflito insanável.  
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9. CONCLUSÕES 

De uma maneira geral, a problemática das políticas públicas analisada à escala 

local, ao nível da prevenção e combate aos incêndios florestais, tende a ganhar 

relevância acrescida enquadrada na gravidade das consequências dos incêndios 

florestais que impõe aos poderes públicos o dever de os prevenir, de modo a reduzir a 

sua frequência e de limitar a sua extensão. E pese embora o esforço de algumas 

décadas de empenho do poder central e local, e após vários programas nacionais e 

comunitários de apoio à modernização e protecção da floresta, o número de 

ocorrências e de área ardida continua elevado.  

Com a aplicação de metodologias próprias de análise, avaliamos as 

competências dos organismos locais e nacionais para intervir na gestão e ordenamento 

florestal/rural, salientando o envolvimento progressivo e dinâmico dos municípios como 

intervenientes essenciais e privilegiados na consecução de uma correcta política 

florestal. Assim, o trabalho baseou-se numa análise tri-partida das políticas públicas 

municipais procurando mostrar as suas perspectivas teóricas e metodológicas; 

enquadramento das políticas de prevenção e combate aos incêndios florestais 

analisando o seu contexto, objectivos e instrumentos, fazendo-se por último um estudo 

de caso das políticas municipais de prevenção e combate aos incêndios florestais no 

Douro Sul (2000-2004). 

No contexto económico actual, difícil para a Administração Local, o trabalho 

reforça a convicção de que a transferência de atribuições e competências da 

Administração Central para a esfera local requer mais meios técnicos, humanos e 

financeiros, de forma a que as políticas municipais possam obter melhores resultados. 

O exercício autónomo de intervenção municipal exige modelos de acção 

diferenciados e políticas locais ajustadas, que, se são definidas a partir de um modelo 

central, devem ser adaptáveis à realidade dos diferentes territórios. 

O poder central, nos últimos anos, tem vindo a mostrar preocupação com o 

ordenamento do território, com o combate aos fogos e com a reflorestação das áreas 

ardidas. Mas, como ressalta das entrevistas aos autarcas do Douro Sul, existe 

demasiada legislação e excesso de burocracia, dificultando a implementação de 

algumas medidas imediatas consideradas necessárias. 
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No domínio da protecção civil, especificamente nos incêndios florestais, 

constata-se ser a prevenção o meio mais eficaz para inverter a tendência de aumento 

da incidência anual dos fogos florestais. Revelando-se os comportamentos humanos 

os principais responsáveis pelo agravamento deste fenómeno, independentemente da 

sua origem (acidental, negligência ou intencional), a intervenção deve compreender 

acções a nível da sensibilização/educação das populações. 

Mais especificamente e em relação às hipóteses formuladas no início do 

trabalho, há um conjunto de questões às quais procuramos dar resposta. 

A primeira questão aponta para as dificuldades que a maioria dos municípios 

tem em assumir e desenvolver novas atribuições e competências em domínios 

relativamente fora da sua esfera tradicional de intervenção. No caso específico da 

prevenção e combate aos incêndios florestais, acresce que os autarcas parecem 

entender tratar-se de um problema nacional, e como tal deve ser resolvido pelo Estado 

central, ou ainda que a sua prioridade política é inferior à de outros sectores como, por 

exemplo, as acessibilidades, o saneamento básico, a educação e a solidariedade 

social. Por essas razões, a grande maioria dos municípios não concebe e implementa 

políticas e estratégias municipais autónomas e específicas, parecendo limitarem-se a 

cumprir as obrigações formais previstas na Lei ou na política florestal nacional. 

Assim, ficou claro que para haver um reconhecimento do valor e do rendimento 

da floresta terá de haver necessariamente uma vontade firme da Administração Central 

e Local no sentido do Estado, ao descentralizar competências, dotar as autarquias dos 

meios financeiros e recursos humanos necessários para que as diferentes políticas se 

possam implementar. No entanto, no Douro Sul há municípios que entendem a 

dinâmica florestal numa perspectiva mais prioritária, desenvolvendo estratégias e 

acções próprias, não se limitando ao determinado pela (s) Lei (s). Este facto resulta, 

sobretudo, de uma maior sensibilidade dos autarcas para o problema; do diagnóstico 

detalhado da realidade florestal e avaliação da gravidade dos incêndios florestais nos 

seus territórios; da definição de estratégias e opções a implementar; e da participação 

da população na procura de um correcto desenvolvimento sustentável do sector 

florestal.  

A segunda questão que procurámos responder prende-se com o conteúdo das 

políticas e intervenções municipais, no âmbito da prevenção e combate aos incêndios 

florestais. Percebe-se, ainda, alguma semelhança nas intervenções e na tipologia dos 

projectos desenvolvidos no Douro Sul (acções de informação e sensibilização das 

populações, projectos de limpeza da floresta e criação de dispositivos de vigilância). 
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Esta situação é consequência não só do enquadramento nacional das medidas, dos 

instrumentos e dos programas de financiamento da política, mas também da escassez 

de recursos e de meios financeiros das autarquias, fortemente condicionadores da sua 

acção neste domínio. 

Finalmente, a terceira questão que se prende com os dispositivos de 

organização e de gestão implementados pelos municípios (estruturas e sua 

composição, recursos, parcerias, etc.), sendo estes reveladores da pretensão e do 

alcance expectável das políticas e, ao mesmo tempo, um indicador importante da 

capacidade de abertura e de adaptação aos novos desafios em termos de políticas 

públicas e de governança.  

A investigação revela que, durante séculos, as políticas públicas são 

identificadas como as funções do sujeito Estado, de um actor único, com nula ou muito 

reduzida participação dos cidadãos. 

Há, na maioria dos casos, manutenção dos modelos e dos estilos de 

governação municipal tradicionais. De um modo geral, quer ao nível de funcionamento 

das novas estruturas organizacionais, quer ao nível dos métodos de planeamento e de 

gestão, não parece haver grandes alterações nas práticas habituais sendo a esfera 

intermunicipal uma realidade distante, apesar de, aquando das entrevistas, os autarcas 

terem, na sua maioria, revelado que a escala intermunicipal seria a mais adequada 

para a procurar resolver os problemas do sector florestal. 

Foi possível avaliar desigualdades em certos domínios, nomeadamente 

naqueles em que os municípios têm parcerias com as associações florestais, os quais 

vêem o seu trabalho mais facilitado (pois é interdisciplinar) e melhor conseguido. 

A metodologia adoptada permitiu perceber que no Douro Sul, apesar das 

oscilações, se verifica uma tendência de diminuição do fenómeno dos fogos florestais 

nos últimos anos fruto, certamente, do empenho e dinamismo dos técnicos 

responsáveis pelos GTF. 

Face à realidade actual que envolve a dinâmica de quase todos os municípios, 

faz sentido falar de cenários de avaliação ajustáveis, flexíveis e capazes de dar 

resposta a alguns dos problemas que encerra o sector florestal. Isto significa que o que 

importa à política pública é adoptar um modelo de planeamento de recursos 

económicos e humanos capazes de a desenvolver e aplicar. 
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Na sequência da investigação e das entrevistas aos autarcas, permitimo-nos, 

ainda, avançar com alguns desafios a implementar na defesa da floresta e combate 

aos incêndios: 

 
Intensificar as acções de sensibilização ao diverso público-alvo, apostando na 

silvicultura preventiva, em colaboração com equipas especializadas e pluridisciplinares, 

para pensar e actuar no território local. 

 

Promover um melhor entendimento das políticas públicas, partindo do geral 

para o particular, e apostar em segmentos de gestão florestal prioritários para o país. 

Só deste modo é possível ter as florestas ao serviço de todos os utentes, garantir a 

perenidade dos recursos a longo prazo e ter efectivo desenvolvimento sustentável. 

 

Dotar os municípios de recursos/equipamentos que garantam o adequado 

acompanhamento, manutenção e recuperação da floresta, sendo fundamental 

proceder ao levantamento do cadastro florestal e travar o minifúndio, para que os 

técnicos locais possam avançar construtivamente com a gestão florestal. 

 

Estimular o envolvimento activo das autarquias, sendo necessário haver um 

entendimento da problemática florestal onde o Governo redefina estratégias e 

possibilite às autarquias não só aplicar um discurso normativo/legal exigente mas 

também conseguir maior eficácia no campo de acção. Para isso é essencial ampliar a 

sua autonomia em matéria de protecção civil, ambiente e ordenamento do território, 

acompanhada de recursos consentâneos. 

 

Fomentar encontros intermunicipais para partilhar saberes e debater a 

articulação coordenada e integrada das três componentes, a montante e a jusante, da 

intervenção florestal: prevenção, detecção e combate. 

  Possibilitar uma real conexão entre a (s) Lei (s) e a configuração concreta das 

políticas públicas locais, permitindo assim operacionalidade e sucesso na sua 

intervenção. 

Estas conclusões, umas mais conceptuais e outras mais práticas, foram 

condicionadas por algumas limitações surgidas ao longo de todo o processo de 

pesquisa bibliográfica e de escrita: 

A primeira foi, desde logo, o facto de o tema da floresta e dos incêndios 

florestais ter despertado o interesse de diversas áreas disciplinares (Engenharia 

Florestal e Ambiental, Direito, Economia, Sociologia, Geografia, entre outras), com 
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análises e perspectivas diferentes. Este facto reclamou um esforço apertado durante a 

produção de sínteses que englobassem a visão científica destas ciências. 

Em seguida, a problemática em análise está exposta a um excesso de 

burocracia e é regulamentada por vários ministérios e instrumentos legais, tendo 

requerido uma vasta consulta, interpretação e actualização da legislação existente. 

Outra condicionante prendeu-se com o facto de os dados estatísticos estarem 

distribuídos por ministérios diversos como os da Agricultura, Economia, Ambiente e 

Administração Interna, dificultando a recolha de estatísticas uniformizadas e actuais, 

sendo a circunstância agravada no momento da sua desagregação à escala do 

concelho.  

A nível do Distrito de Viseu, a investigação recaiu obrigatoriamente em estudos 

parcelares, amiúde incompletos, desactualizados e com discrepância de informação, 

pois não se conseguiram trabalhos sintetizados em documentação específica. 

A área de apresentação do estudo de caso 

 

Douro Sul 

 

revelou-se bastante 

extensa e de grande heterogeneidade florestal, exigindo a repetidas idas ao campo 

para reconhecimento do território e melhor aprofundamento das relações de 

cumplicidade entre as estruturas sociais, as práticas e as motivações. 

Encontrou-se pouca bibliografia recente na área das políticas públicas, 

especialmente quando aplicadas ao contexto da floresta, e, alguma dela, com 

enunciados de interpretação bastante complexa. 

Todavia, espera-se que este trabalho consiga despertar outros a fazer novos 

estudos, pois tem-se a consciência do muito que ficou por explorar. A título de 

exemplo, poder-se-iam aprofundar novas perspectivas de investigação (conceptuais ou 

práticas) em diversas áreas das políticas e da floresta, nomeadamente: I)  a avaliação 

das políticas públicas municipais, confrontando a teoria com a prática na prossecução 

da eficiência; II) 

 

a acuidade dos projectos autárquicos encaminhados para a 

protecção civil e resultados conseguidos; III) 

 

as necessidades nos domínios dos 

recursos humanos, dos equipamentos e formação dos corpos de bombeiros em 

matéria de incêndios florestais; IV) 

 

a qualidade da execução nas actividades de 

combate e rescaldo; V) 

 

o desempenho solidário a nível intermunicipal, respondendo 

assim ao princípio da subsidiariedade. 

Deseja-se que as considerações produzidas ao longo da tese contribuam para o 

conjunto das reflexões e linhas de investigação que o tema tem suscitado e possam 

apoiar os responsáveis pela gestão da floresta/incêndios florestais, em intervenções 
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futuras, contribuindo assim para a identificação de deficiências e lacunas que é 

necessário superar. 

A abordagem ao tema, não obstante as indeterminações, incertezas, dúvidas e 

dificuldades de percurso, revelou-se uma experiência estimulante e enriquecedora.  
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O MUNICIPALISMO PORTUGUÊS  

Desde os primórdios da nacionalidade que as populações locais partilham 

espaços para suprir preocupações e necessidades colectivas do seu território. Mas, 

durante séculos, o poder público está distante e pouco ou nada faz para atenuar os 

seus problemas.  

Só muito mais tarde, com a Revolução de Abril, acontece a aproximação entre o 

poder local e central, apelando-se à participação activa das populações na resolução 

dos seus assuntos e carências. Esta postura revela-se de capital importância na 

produção das políticas públicas e no relacionamento entre governantes e governados. 

A este propósito, BRUGUÉ e GOMA, referindo-se às mudanças ocorridas em Espanha 

na década de oitenta do século XIX, escrevem «Así pues, tras un período en el cual las 

relaciones entre gobernados y gobernantes generó una ciudadanía pasiva e una 

democracia claramente representativa, se abre una situación que puede derivar hacia 

una mercantilización o hacia un acercamiento de las relaciones entre la política e los 

ciudadanos.» (1998:23). 

Atendendo a que o presente estudo pretende confrontar o poder local e o poder 

central e avaliar o contributo e a aplicabilidade das políticas públicas na prevenção e 

combate aos incêndios florestais nos concelhos do Douro Sul, entende-se pertinente 

começar por apresentar as origens e evolução do municipalismo português.  

 

AS ORIGENS E EVOLUÇÃO AO LONGO DOS TEMPOS  

No decorrer da investigação são referidos períodos e influências diferentes da 

origem do municipalismo português, sendo que a maioria dos historiadores situa as 

raízes da vivência municipal muito antes do domínio romano ou visigótico, e sustenta 

que grande parte dos concelhos medievais se explica pela ambiência da Reconquista. 

A invasão muçulmana da Península Ibérica no princípio do século VIII provoca a 

desorganização dos quadros polítoco-religiosos e administrativos militares, tendo a 

maioria da alta nobreza e do clero procurado refúgio nas Astúrias. Os trabalhadores 

rurais (povo), na ausência das suas chefias, sentem a necessidade de, em conjunto, 

resolver problemas do quotidiano e que interessam à colectividade: dúvidas de águas, 

de gado e pastagens, de novas terras a cultivar. 
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Porém, com o início da Reconquista Cristã (século XI), os grandes senhores 

regressam para as suas terras (coutos e honras), competindo o seu cultivo ao povo. 

Entre estas comunidades rurais e os proprietários, estabelecem-se normas de relação 

e existência, onde se estipulam as condições económicas e, também, preceitos 

jurídicos e administrativos regulamentadores da vida em sociedade. 

Neste período (séculos IX, X e XI), surge um elevado número de concelhos 

rurais, de dimensão reduzida, com uma organização muito simples e elevado espírito 

unitário, completamente diferente dos concelhos urbanos que evidenciam uma 

organização económica e administrativa mais complexa. 

Mas é nos finais do século XI que aparecem as primeiras cartas de foral 

atribuídas pelo rei, onde estão consignados os direitos e deveres dos habitantes de 

determinado lugar. 

O rei, ao conceder cartas de foral, procura, para além de regulamentar os 

direitos e deveres dos vizinhos, apropriar-se de novos e avultados rendimentos para 

suportar os gastos da guerra e, ainda, para mais facilmente recrutar novos apoios na 

luta contra os muçulmanos e povoar os espaços subjugados. 

No longo período da Reconquista, de norte para sul, nascem governos próprios 

de características muito diferentes, sendo que a vida municipal meridional apresenta 

uma organização administrativa de modelo islâmico, pois nessa parte do território esse 

povo permanece mais tempo. E, por esse facto, nos principais cargos administrativos 

encontramos termos de origem muçulmana: o alcaide (chefe militar), o alvazil 

(magistrado judicial) e o almotacé (superintendente económico). 

Entretanto, o rei, para garantir auxílios militares e financeiros, doa 

constantemente novos senhorios à nobreza e ao clero, estabelecendo-se nesses 

espaços uma vivência semelhante aos concelhos. 

E as próprias classes privilegiadas (clero e nobreza) chegam a passar cartas de 

foral às comunidades locais, para assim mais facilmente conseguirem mão-de-obra 

certa, obterem maiores rendimentos e alistarem homens para a guerra. Este 

procedimento origina, por vezes, comunidades híbridas, onde se pretende conciliar o 

regime senhorial e a autonomia local. Mas até meados do século XIII, as cartas de 

foral, embora consagrem ténues direitos e liberdades aos vizinhos do concelho, não 

conseguem acabar com as enormes desigualdades sociais, pois a administração 

conserva-se nas mãos dos privilegiados, ou seja, dos poderosos economicamente. E 
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este descontentamento é frequentemente expresso pelos pobres assalariados nas 

reuniões das assembleias dos homens-bons. 

Nos séculos XIV e XV vive-se uma conjuntura diferente no reino, resultante do 

fim da Reconquista e do desenvolvimento de certos sectores económicos. O rei 

aproveita este período de paz para cercear liberdades e poderes às classes 

privilegiadas, impondo administradores actuantes em toda a gestão do reino.  

Estas medidas gerem um cada vez maior centralismo do poder central, pois as 

leis gerais sobrepõem-se aos costumes locais, sendo a máquina administrativa 

reorganizada a partir do poder central e prolongada a todo o reino. É, assim, que a 

realeza através dos corregedores passa a orientar a justiça municipal e a actividade 

dos seus funcionários. 

Os corregedores têm um poder amplo e agem sobre variados serviços: justiça e 

desempenho dos magistrados locais e funcionários régios, supervisionamento da 

eleição dos oficiais concelhios, conhecimento das rendas municipais, recrutamento da 

mão-de-obra e aproveitamento de bens comuns para a reconstrução de fortalezas e 

castelos. 

Perante estes poderes excessivos dos corregedores, o povo, nas reuniões das 

cortes, reclama contra a sua prepotência e, em simultâneo, assevera que a resolução 

dos problemas locais é agravada com a sua interferência. Segundo MORENO 

«Percorriam as correições e não raras vezes intervinham na vida dos municípios, que, 

ciosos das suas prerrogativas, consideravam abusiva a sua actuação.» (1986:13). 

Também a nomeação de juízes de fora exaspera as comunidades locais, pois 

defendem que compete à assembleia dos homens-bons eleger os seus juízes. A 

assembleia saberia escolher os mais capazes para o exercício dessa função. Contudo, 

este desejo das comunidades locais só mais tarde tem acolhimento, continuando a 

nomeação dos juízes de fora a ser a estratégia política dos monarcas. 

As assembleias municipais, constituídas por um número exagerado de 

magistrados, revelam-se grandemente ineficazes. E, perante esta realidade, começa a 

defender-se que os homens-bons dêem lugar à eleição de vereadores, como sugerido 

nas cortes de 1331. Estes vereadores, juntamente com os juízes, almotacés, 

procuradores, tesoureiro e escrivão constituem a Câmara Municipal, competindo-lhes a 

administração regular do concelho. 

À assembleia municipal respeita a eleição dos magistrados locais. É frequente, 

nessas reuniões, o povo denunciar a prepotência, influência e interferência exercida 
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pelos alcaides, cavaleiros e outros representantes dos cargos municipais. Sente-se, 

assim, que os eleitos não são da estima do povo, sendo que as Ordenações Afonsinas 

ainda comprimem mais a designação dos homens a ocupar os diversos pelouros. 

Por todo o país, o poder municipal está no domínio de uma elite dirigente 

(pequena nobreza 

 
proprietários rurais, mercadores e mesteirais), havendo a 

tendência para a hereditariedade, entre os homens da gerência e autoridade, de 

algumas famílias. Esta elite concentra o poder administrativo e económico, ou seja, 

legisla conforme os seus interesses e superintende os circuitos económicos do 

comércio e da produção. Repetidamente, as comunidades locais lamentam-se de não 

ver na governação os seus homens-bons.  

O rei, a partir do século XVI, deixa de ser itinerante pelo país e instala-se em 

Lisboa, onde vive das suas rendas e lucros do comércio oriental, e exerce alguma 

justiça. E não estando presente em pessoa, coloca representantes junto das 

populações: juízes de fora, corregedores, provedores e magistrados. Quando há 

impedimento dos juízes de fora, a sua substituição compete ao vereador mais velho da 

Câmara, exercendo poderes administrativos e de justiça. O rei delega uma parte dos 

seus poderes nos seus agentes, actuação que desagrada fortemente às classes 

senhoriais, pois vêem os seus poderes ameaçados e diminuídos.  

Nesta ausência prolongada do rei, senhorios e concelhos adquirem uma 

posição de alguma autonomia, apenas sendo convocados aquando da necessidade de 

recrutar militares ou pagar impostos extraordinários, como as décimas, no período da 

Guerra da Restauração. 

Neste contexto, as Câmaras são mais sentidas pelas populações do que o 

longínquo poder absoluto do rei, cada vez mais distante do povo. Permanecem os 

grupos privilegiados locais que detêm o mando por todo um território fragmentado, 

continuando a sobrepor-se às aspirações e anseios do povo na procura de alguma 

igualdade perante as classes predominantes. Contudo, com os reforços de poder 

delegados por D. José I ao seu ministro Marquês de Pombal, a nobreza perde grandes 

privilégios e o clero é perseguido.  

Com a difusão do Liberalismo no nosso país, no último quartel do século XVIII, 

a constituição social, os poderes e a actuação dos concelhos são julgados opressores 

e humilhantes da sociedade. E, nesse sentido, os homens do povo acentuam as suas 

reivindicações, reclamando liberdade e defendendo que todos os cidadãos são iguais 



| ANEXO 1  O MUNICIPALISMO PORTUGUÊS | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

199

 
perante a lei e sustentam a separação de poderes que, na monarquia absoluta, estão 

todos concentrados no rei.  

E é neste âmbito que surge a Revolução Liberal de 1820 que põe fim à 

monarquia absoluta e, com a aprovação da Constituição de 1822, implanta-se a 

monarquia constitucional. Postulada a igualdade dos cidadãos perante a lei e a 

abolição de grande parte dos privilégios do clero e da nobreza 

 

características 

estruturais do Antigo Regime , a legislação que norteia a composição e os modos de 

eleição das Câmaras são particularmente afectados. Mas os princípios do 

municipalismo velho/Antigo Regime só desaparecem definitivamente com a profunda 

reestruturação da administração introduzida por Mouzinho da Silveira, em 1832.  

Com efeito, o Liberalismo português substitui a confusão e a dispersão 

administrativa do Antigo Regime por um sistema burocratizado e centralizado, assente 

num processo sistemático da nomeação de agentes do Estado, representantes do 

poder central. E, neste seguimento, surge uma nova realidade autárquica, o distrito, 

que serve apenas para reforçar a hierarquia, sob controlo dos ministros do reino. No 

entanto a governação permanece debaixo de fortes protestos dos cidadãos. E as 

críticas alertam para as carências financeiras e recursos humanos dos municípios e, 

também, para a necessidade de estabelecer-se maior descentralização. E, após 

drástica redução do número excessivo de concelhos (em 1836 dos 871 municípios 

restam 263), produz-se variada legislação reformadora dos Códigos Administrativos, 

com parâmetros muito distintos uns dos outros, pelo que se assiste a avanços e recuos 

na autonomia do poder local. 

De qualquer modo, o Liberalismo constrói, no século XIX, os fundamentos 

essenciais do Estado moderno português. E, embora com hesitações e compromissos, 

a esse movimento político se deve a composição de uma diferente organização 

administrativa do país. 

Em 1836 a legislação divide o país em distritos, concelhos e freguesias, sendo 

seus dirigentes o administrador-geral do distrito, o administrador do concelho e o 

regedor da freguesia. Em sintonia com estes órgãos individuais actuam órgãos 

colectivos: a Junta Administrativa do Distrito, a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia (paróquia). Os administradores dos concelhos e regedores são votados 

directamente pelos eleitores (nem todos os cidadãos têm esse direito), mas a escolha 

final pertence ao Governo.  
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E embora se considere esta legislação portadora de um processo 

descentralizador relativamente a Mouzinho da Silveira, as críticas permanecem, 

sentindo-se a necessidade de proceder a novas reformas. E, assim, surge o Código 

Administrativo de 1842 que é manifestamente centralizador, reduzindo 

substancialmente a autonomia do poder local e dos municípios. E este Código perdura 

durante trinta e seis anos, sendo apenas revogado em 1879. A seguir, vigora o Código 

Administrativo de 1896 que, embora sofrendo alterações ao longo dos anos, persiste 

até à República. 

Estas disposições legislativas não conseguem terminar com a influência dos 

poderosos e ricos na administração local, sendo os cargos ocupados através da 

compra de votos pelos grupos privilegiados. E, assim, pode concluir-se que o Estado 

moderno construído pelo Liberalismo é, no essencial, não um Estado de cidadãos 

livres com capacidade de participação e intervenção política, mas sim um Estado das 

elites e das classes médias das vilas e cidades. 

Quando a República é proclamada, em 5 de Outubro de 1910, encontra-se em 

vigor o Código Administrativo de 1896, de pendor claramente centralizador. Espera-se 

que o novo regime político devolva aos municípios a autonomia que haviam perdido 

com a reforma de Mouzinho da Silveira.  

E embora tenham proporcionado diversa legislação conducente a uma maior 

descentralização administrativa, os republicanos não conseguem romper com as 

regras estranguladoras da autonomia local.  

Escutam-se muitas promessas no sentido de cortar com o regime anterior, mas 

as reclamações das populações são outra vez adiadas, continuando os municípios a 

ser controlados por magistrados da confiança total do Governo. E, assim, rapidamente 

se restabelece o caciquismo do Terreiro do Paço. 

Após o golpe militar de 28 de Maio de 1926, as leis de orientação 

descentralizadora aprovadas durante a Primeira República são progressivamente 

modificadas ou revogadas. O Código Administrativo aprovado em 1936, que vigora 

sem grandes alterações durante várias décadas, institui um sistema de administração 

territorial assente em rígidos postulados de subordinação hierárquica e funcional das 

autarquias à Administração Central estabelecendo, por exemplo, a regra da nomeação 

do presidente da Câmara e da Câmara Municipal. 

O Estado Novo caracteriza-se por ser um regime centralista e autoritário, com 

total dependência dos municípios ao poder central. A ideologia Salazarista revela-se, 
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desde logo, incompatível com as ideias descentralizadoras e municipalistas, 

defendidas por alguns dos apoiantes do referido movimento militar. 

Este dirigismo, firmado no entendimento de um Estado de autoridade e com um 

partido único, convida sempre a um intervencionismo estatal permanente, proveniente 

do Governo ou dos vários segmentos dos aparelhos político-administrativos do Estado. 

Contudo, desde o eclodir do movimento militar que alguns dirigentes referem a 

premente necessidade de legislar sobre a organização municipal, de forma a modificar-

se o sistema de constituição das Câmaras e dar reposta à obrigação da soberania 

municipal, exercida numa assembleia, e onde as classes estejam representadas. 

Advoga-se a separação de poderes no domínio municipal de modo a que as vereações 

saídas de assembleias deliberativas sejam um órgão executivo da vontade das 

populações. Propõe-se, ainda, a remuneração condigna dos presidentes das Câmaras 

e vereadores, como forma de atrair os mais habilitados e salvaguardar a honestidade. 

A revolução de 28 de Maio de 1926 estabelece que as comissões 

administrativas saídas das últimas eleições sejam substituídas, pois não estão 

identificadas com o espírito do movimento militar. Mas continuam instaladas nos 

municípios e demora uma década a conhecerem nova regulamentação. Porém, mais 

tarde, nessas comissões são colocados dirigentes pertencentes à União Nacional, 

criada em 1930, e que é um dos pilares fundamentais de sustentação e apoio à 

estruturação do Estado Novo. 

Antes de surgir o Código Administrativo de 1936, marcado intensamente pela 

Constituição de 1933, é criada legislação que muito alerta para o processo eleitoral 

autárquico, bem como as condições para poder ser eleitor e eleito e, também, a forma 

de composição das Câmaras Municipais. 

Com estes novos normativos, o Estado visa restringir fortemente o papel e 

funções das autarquias, pois Oliveira Salazar não permite qualquer tipo de autonomia 

municipal que possa atingir a estrutura centralizadora e poderosa do Governo. É neste 

contexto que é publicado o Código Administrativo de 1936 que vai regular o exercício 

do poder local, e onde é evidente que a autoridade autárquica (freguesias, concelhos e 

províncias/distritos) tem de ser exercida na medida prescrita pelas leis gerais. A este 

propósito, escreve Marcello Caetano: «Não há negócios que, por natureza, pertençam 

ao Município; este só pode prosseguir os fins e interesses expressa e taxativamente 

enumerados na lei. Qualquer acto praticado por um corpo administrativo fora das 

atribuições municipais é juridicamente inexistente.» (PINTO, 1996:56). 
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A freguesia é a estrutura-administrativa de base e a junta de freguesia o seu 

órgão executivo, composto por vogais eleitos pelos chefes de família e que, entre si, 

deliberam escolher um presidente, um secretário e um tesoureiro. No território 

paroquial há ainda o regedor, nomeado pelo presidente da Câmara que o representa, 

cabendo-lhe funções de natureza policial. 

Na estrutura concelhia, o presidente da Câmara (de nomeação governamental) 

coordena e superintende à execução das deliberações camarárias. Além disso, é o 

representante do poder central no território municipal, enquanto, no distrito, a 

representação do Governo compete ao governador civil.  

O conselho municipal, constituído por representantes das Juntas de Freguesia, 

elege os vereadores e fiscaliza a actuação do presidente da Câmara. 

A Câmara Municipal compreende o presidente da Câmara e os vereadores, cujo 

número varia em função da classificação dos municípios, sendo que o presidente tem 

um poder praticamente absoluto no espaço territorial sob a sua jurisdição. Só em 1969, 

nos concelhos urbanos de primeira ordem, é autorizada a delegação de poderes do 

presidente nos vereadores, para uma melhor eficiência dos actos do seu pelouro.  

As cidades de Lisboa e Porto têm um regime de legislação autárquica distinto 

do estabelecido na generalidade do país. Nessas cidades, divididas em bairros, não há 

conselho municipal nem regedor, sendo que as funções deste são exercidas pela 

Polícia de Segurança Pública. A Câmara Municipal é eleita pelas Juntas de Freguesia 

e organismos corporativos, e é composta por doze vereadores. As funções 

administrativas não são exercidas pelo presidente da Câmara, mas sim pelos 

administradores de bairro. 

O espírito centralista administrativo do Estado Novo, para além da nomeação 

do presidente da Câmara, alarga-se ainda à possibilidade de dissolução dos órgãos 

autárquicos e à obrigatoriedade de determinadas deliberações municipais precisarem 

da sua aprovação. 

Este espírito dirigista e interventor do Estado Novo pressente-se igualmente nas 

províncias, onde o poder dos governadores civis é poderoso, controlador e perturbador 

do regular funcionamento da administração local.  

Contra esta legislação centralista, responsáveis políticos de referência, alguns 

ligados à União Nacional, manifestam-se questionando o processo de nomeação do 

presidente da Câmara e sublinhando as carências financeiras e sua dependência do 

poder central, nomeadamente por parte dos Ministérios do Interior e das Finanças. 
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Estas reclamações visam a necessidade de ser dada maior autonomia às autarquias, 

para o seu eficaz desenvolvimento. É que a resolução dos problemas municipais está 

fortemente dependente das comparticipações do Estado, do Fundo de Desemprego, 

do Fundo de Melhoramentos Rurais e, muitas vezes, das iniciativas dos habitantes das 

freguesias que criam comissões para solucionar problemas e carências.  

É notória a escassez de recursos financeiros para a execução de obras cuja 

competência pertence às Câmaras Municipais: o abastecimento de água, as redes de 

esgotos, a higiene pública, a abertura e reparação de caminhos, a pavimentação e 

manutenção das vias. E as receitas ordinárias e extraordinárias dos municípios de 

modo algum são suficientes para cobrir tais despesas, pelo que a sua dependência ao 

poder central é enorme. E as obras públicas, muitas vezes, só avançam devido a 

pressões de personalidades locais ou de membros proeminentes da União Nacional 

que têm grande influência na administração central.  

A dificultar ainda mais esta situação, acontece que a esmagadora maioria dos 

303 concelhos não tem maquinaria, ferramentas e quadros técnicos adequados ao 

preenchimento das suas funções e actividades.  

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores desfrutam de um estatuto particular 

no ordenamento jurídico-administrativo do Estado Novo. E embora com competências 

e atribuições mais extensivas, a sua autonomia está muito longe daquela que a 

Constituição lhe reconhece. O Código Administrativo concede-lhe uma autonomia 

condicionada, que não permite o seu desejado desenvolvimento, compreendendo-se, 

assim, a forte emigração dessas populações nos anos 50 e 60.  

Há a necessidade de alterar o quadro legislativo decorrente do Código 

Administrativo, pelo que em 1959, quando a União nacional procede à revisão da 

Constituição, as províncias são extintas como entidades autárquicas e substituídas 

pelos distritos.  

Mas a reforma do Código Administrativo, resultante da revisão constitucional, 

não surte as desejadas transformações. E o centralismo prolonga-se, pois os 

governadores civis vêem as suas funções reforçadas e as estruturas administrativas 

autárquicas revelam-se cada vez mais desajustadas às novas realidades económicas, 

sociais e culturais. 

Em 1968, com a chegada de Marcello Caetano à Presidência do Conselho de 

Ministros, surgem algumas concepções inovadoras na legislação aplicável às Câmaras 

Municipais e demais órgãos autárquicos, sobressaindo a criação de quatro Regiões 
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dotadas de Comissões de Planeamento Regional, que configuram uma forma reduzida 

de regionalização. Na época, Marcello Caetano ensina « não basta num Estado, a 

existência do governo supremo, com os seus órgãos centrais: é necessário que as 

decisões desse governo possam ser conhecidas e impostas em todas as partes do 

território e que as necessidades peculiares de cada localidade sejam atendidas e 

possam chegar ao conhecimento dos governantes. Por isso tem de haver, a par dos 

órgãos centrais, outras autoridades que restrinjam a sua acção apenas a uma parte do 

território. Chamam-se essas autoridades AUTORIDADES LOCAIS.» (COSTA e 

RIBEIRO, 1995:17). 

Mas, a verdade é que, entre 1968 e 1974, a dependência das autarquias da 

administração central não sofre alterações substantivas. E a asfixia financeira das 

autarquias continua, pois as despesas com a Guerra Colonial absorvem enormes 

somas orçamentais estatais, impedindo a realização de muitas obras públicas. 

A Revolução do 25 de Abril de 1974 provoca a ruptura com os municípios 

corporativos. As massas populares, de forma inesperada, espontânea e auto-

organizada, apoderam-se das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. Desta 

mudança encarrega-se o MDP/CDE que agrupa representantes de diversos partidos e 

independentes.  

E, em plenários de cidadãos, constituem-se comissões administrativas que 

tomam conta dos projectos municipais. Em simultâneo, ocorre a nomeação de novos 

governadores civis. Ao findar o ano de 1974, todas as autarquias estavam saneadas, 

ou seja, todas as personalidades conotadas com o Estado Novo tinham sido afastadas.  

Aquando da realização das eleições para a Assembleia Constituinte, em 25 de 

Abril de 1975, todas as forças políticas, nos seus programas, reivindicam a 

descentralização e a participação activa dos cidadãos na vida das comunidades locais. 

Constituem-se três níveis de autarquias locais: Freguesias, Municípios e Regiões 

Administrativas. 

Com a promulgação da Constituição, em 02 de Abril de 1976, estabelece-se 

que as autarquias locais são formas autónomas de administração e não qualquer forma 

de administração indirecta do Estado. Este normativo contraria em pleno o Código 

Administrativo de 1936-1940. 

A Constituição de 1976 consagra a autonomia financeira das autarquias, 

possibilitando a elaboração de orçamentos e planos de actividades próprios, pondo-se, 

assim, de lado o carácter arbitrário e funções fiscalizadoras previstas no Código 
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Administrativo de 1936-1940. Estabelece-se que a composição dos diferentes órgãos 

das autarquias locais resulta do sufrágio directo, universal e secreto dos cidadãos 

eleitores. E o número dos membros dos diferentes órgãos autárquicos (câmaras 

municipais, assembleias municipais e assembleias de freguesia) passa a depender do 

número de eleitores recenseados na área de cada autarquia. O presidente de Câmara 

é o primeiro candidato da lista mais votada no acto eleitoral.  

E, com a aprovação das diversas disposições constitucionais e a promulgação 

de legislação eleitoral específica, no dia 12 de Dezembro de 1976, todos os cidadãos 

portugueses maiores de 18 anos são convocados a participar nas primeiras eleições, 

verdadeiramente livres e democráticas, para as autarquias e órgãos do poder local. 

Os anos de 1976 e 1977 representam um marco fundamental na história do 

municipalismo, pois simbolizam o período de lançamento de um vasto movimento de 

descentralização que modifica as formas de funcionamento, as competências e os 

meios de actuação das autarquias locais. 

Em jeito de síntese, segundo FREITAS do AMARAL (2005:464-466), é possível 

definirem-se as seguintes etapas na evolução dos municípios:   

 

Nos séculos XII e XIII, os municípios surgem espontaneamente em diferentes 

locais e, aos poucos, começam a ser reconhecidos pelo rei ou pelos senhores 

mediante forais, sendo a auto-administração completa. 

 

Nos séculos XIV e XV, verifica-se uma profunda transformação nos municípios 

e todo o território fica dividido em concelhos. Os corregedores são os mais altos 

representantes da coroa, para fiscalizarem as Câmaras. É o início da intervenção do 

Estado na administração municipal. 

 

Nos séculos XVI a XVIII, continua o processo de centralização do poder 

político. O rei D. Manuel I procede à reforma dos forais que passam a regular apenas 

matéria tributária. As restantes normas são incluídas no Regimento dos oficiais das 

cidades, vilas e lugares destes reinos. 

 

Com a Revolução Liberal, surgem importantes reformas na organização 

municipal, procurando-se restaurar a possibilidade de serem eleitos os magistrados a 

nível local. Mas a contra-revolução de 1823 impede a aplicação destas reformas e o 

proveito foi praticamente nulo. Os municípios continuam simples órgãos administrativos 

e consultivos, pertencendo a autoridade a um provedor nomeado pela coroa. 
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Com a Monarquia constitucional e a Primeira República, a descentralização 

retoma alguns dos seus direitos. Os corpos administrativos são democraticamente 

escolhidos em eleições livres, embora existam magistrados administrativos da 

confiança política do Governo, com competências próprias de âmbito local. 

 
Com o Estado Novo, limita-se a autonomia autárquica e aperta-se o controle 

tutelar do Estado sobre os municípios. O presidente da Câmara deixa de ser eleito, 

passando a órgão de nomeação e confiança do Governo. A intervenção do Estado é 

cada vez mais sentida, fazendo diminuir drasticamente a importância da administração 

municipal. 

 

Com a Revolução de Abril, todos os órgãos municipais voltam a ser eleitos. A 

tutela do Estado sobre os municípios é substancialmente reduzida e os recursos 

financeiros afectos à decisão autónoma dos municípios aumentam significativamente.   

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS  

- COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE  

O longo processo de concentração do poder político em Portugal, 

primeiramente nas mãos do rei e depois na burguesia do Liberalismo, integra os 

municípios no Estado e faz deles uma forma da sua administração indirecta. Só com a 

Revolução de Abril, os municípios alcançam um estatuto de autonomia perante o poder 

central. 

A relação activa inerente à autonomia local que se estabelece entre o Estado e 

as autarquias ambiciona concretizar a medida da descentralização, ou seja, a parte dos 

assuntos públicos que o Governo lhes confia. 

A Constituição caracteriza a hegemonia e a predominância do Estado no 

processo de descentralização. É ele que tem o poder de definir o direito aplicável às 

autarquias locais e de tutelar a sua actividade. E, por outro lado, não são os municípios 

que compõem o Estado, antes é este que em si compreende a existência das 

autarquias locais. 

Contudo, a legitimidade política e formal do Estado não pode afastar a 

legitimidade histórica e natural dos municípios para a satisfação dos anseios próprios 

das populações respectivas. O espaço de actividade dos municípios pode ser, assim, 

determinado à luz dos conceitos de competência e de legitimidade.  
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A competência exprime-se no conjunto de poderes funcionais que lhe são 

formalmente atribuídos pela lei, enquanto a legitimidade representa o interesse 

conveniente do município para satisfazer as necessidades locais, em nome do proveito 

das populações. 

A legitimidade assenta no sufrágio directo dos munícipes. Os eleitores, nesse 

acto cívico, autorizam os órgãos municipais a ocuparem-se da prossecução dos 

interesses das suas comunidades e que não estão reservados a outros órgãos 

públicos.    

- RELAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS E GRAU DE AUTONOMIA   

A Constituição de 1976 estabelece que os poderes dos municípios são 

exercidos com autonomia em relação ao Estado, satisfazendo interesses colectivos 

que a lei reserva à actividade municipal. Contudo, o dinamismo da sociedade e das 

instituições estimulam ao estabelecimento de mecanismos de cooperação financeira e 

técnica entre os dois órgãos, na concretização de investimentos de conveniência 

comum. 

Desde há muitos anos que a doutrina administrativa estabelece a diferença 

entre o sistema da cláusula geral e o da enunciação taxativa das atribuições dos 

municípios. No primeiro caso, os municípios têm competência para prosseguir e 

satisfazer os interesses comuns das suas populações, enquanto no segundo o 

legislador define as competências municipais através de um elenco taxativo de 

atribuições, impedindo a intervenção dos órgãos municipais em domínios aí não 

estabelecidos. 

O sistema da enunciação taxativa impera durante o Estado Novo. O Código 

Administrativo de 1936-40 estabelece: «As câmaras municipais têm atribuições de 

administração dos bens comuns e próprios do concelho, de fomento, de abastecimento 

público, de cultura e assistência, de salubridade pública e de polícia.» (MONTALVO, 

2003:98). 

Com a Revolução de Abril, os legisladores das normas das autarquias locais 

regulam as atribuições dos municípios de acordo com a competência genérica. A 

Constituição consagra competências alargadas aos municípios, ao definir autarquias 

locais como «pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos que 

visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas.» 

(MONTALVO, 2003:98). 
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Este conceito pode, em determinadas circunstâncias, abranger actos não 

expressamente confiados por lei aos órgãos municipais. Como sustenta Freitas do 

Amaral, «será válido se se demonstrar que diz respeito aos interesses próprios e 

específicos das populações respectivas, e só será nulo se se demonstrar que nada tem 

a ver com eles.» (MONTALVO, 2003:99). 

O sistema da cláusula geral está igualmente consagrado na Carta Europeia de 

Autonomia Local, quando no seu artigo 4.º, n.º 2, estipula: «Nos limites da lei, as 

autarquias locais têm completa liberdade para exercerem a sua iniciativa em qualquer 

questão que não esteja excluída da sua competência ou atribuída a outra autoridade.» 

(MONTALVO, 2003:100). 

Assim, pode inferir-se que as competências das autarquias, para além dos seus 

poderes expressos reservados na lei, dispõem ainda de poderes implícitos para mais 

energicamente responderem aos anseios das suas populações. 

É neste contexto que as Câmaras, logo a seguir à implantação do regime 

democrático, iniciam um extenso programa de construção de infra-estruturas nos 

sectores dos transportes e comunicações, da captação e abastecimento domiciliário de 

água, das electrificações e do saneamento.  

Com esta postura de dinamismo e eficácia, acentua-se a transferência de 

significativas competências para as autarquias. Também novos recursos financeiros 

permitem aos municípios intensificar a sua intervenção em áreas fundamentais para as 

suas populações. E, embora muitas delas já estejam consagradas no Código 

Administrativo de 1940, só agora avançam de forma consistente.  

- ACTIVIDADES E PODERES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS  

Depois de referidas algumas das competências e atribuições nos municípios no 

âmbito da prevenção e combate aos fogos florestais (cf Capítulo 5.4.), apresentam-se 

de seguida outras áreas de intervenção delegadas à administração local (Tabela 27).  

DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

EQUIPAMENTO 

RURAL E URBANO 

- Espaços verdes. 

- Ruas e arruamentos.  
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

 
- Cemitérios municipais. 

- Instalações dos serviços 

públicos municipais. 

- Mercados e feiras municipais. 

ENERGIA  

- Distribuição de energia 

eléctrica em baixa tensão. 

- Iluminação pública urbana e 

rural. 

- Investimentos em centros 

produtores de energia. 

- Gestão de redes de 

distribuição.  

- Licenciamento e 

fiscalizações de elevadores. 

- Licenciamento e 

fiscalização de instalações 

de armazenamento de 

combustíveis nas vias 

municipais. 

- Licenciamento de áreas de 

serviço nas vias municipais. 

- Emissão de parecer sobre 

a localização de áreas de 

serviço nas redes viárias 

regional e nacional. 

TRANSPORTES E 

COMUNICAÇÕES  

- Rede viária de âmbito 

municipal. 

- Rede de transportes regulares 

urbanos. 

- Rede de transportes locais na 

área do município. 

- Estruturas de apoio aos 

transportes rodoviários. 

- Passagens desniveladas em 

linhas de caminho de ferro ou 

em estradas nacionais e 

regionais. 

- Aeródromos e heliportos 

municipais. 

- Fixação dos contingentes e 

a concessão de alvarás de 

veículos ligeiros de 

passageiros para aluguer. 

- Emissão de parecer 

relativamente à definição da 

rede rodoviária nacional e 

regional e sobre a utilização 

da via pública.  

EDUCAÇÃO - Participar no planeamento e na  
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

gestão dos equipamentos 

educativos e realizar 

investimentos nos seguintes 

domínios: 

 

Construção, 

apetrechamento e 

manutenção dos 

estabelecimentos de 

educação pré-escolar; 

 

Construção, 

apetrechamento e 

manutenção dos 

estabelecimentos das 

escolas do ensino 

básico; 

- Elaborar a carta escolar a 

integrar nos PDM. 

- Criar o Conselho Local de 

Educação 

- Assegurar os transportes 

escolares. 

- Assegurar a gestão dos 

refeitórios dos estabelecimentos 

do ensino pré-escolar e do 

ensino básico. 

- Garantir o alojamento aos 

alunos que frequentam o ensino 

básico, como alternativa ao 

transporte escolar. 

- Comparticipar no apoio às 

crianças da educação pré-

escolar e aos alunos do ensino 
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

básico (acção social escolar). 

- Apoiar o desenvolvimento de 

actividades complementares de 

acção educativa na educação 

pré-escolar e básica. 

- Gerir o pessoal não docente 

de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico. 

PATRIMÓNIO, 

CULTURA E CIÊNCIA

  

- Centros de cultura, centros de 

ciência, bibliotecas, teatros e 

museus principais. 

- Património cultural, 

paisagístico e urbanístico do 

município. 

- Participar, mediante a 

celebração de protocolos com 

outras entidades, na 

conservação e recuperação do 

património e áreas classificadas.

 

- Organizar e manter actualizado 

um inventário do património 

cultural, urbanístico e 

paisagístico municipal. 

- Gerir museus, edifícios e sítios 

classificados, nos termos a 

definir por lei. 

- Apoiar projectos e agentes 

culturais não profissionais. 

- Apoiar actividades culturais de 

interesse municipal. 

- Apoiar a construção e 

conservação de equipamentos 

- Propor a classificação de 

imóveis, conjuntos ou sítios 

nos termos legais. 

- Proceder à classificação 

de imóveis conjuntos ou 

sítios considerados de 

interesse municipal e 

assegurar a manutenção e 

recuperação.  
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

culturais de âmbito municipal. 

TEMPOS LIVRES E 

DESPORTO  

- Parques de campismo de 

interesse municipal. 

- Instalações para a prática 

desportiva e recreativa. 

- Apoiar actividades desportivas 

e recreativas.  

- Apoiar a construção e 

conservação de equipamentos 

desportivos e recreativos de 

âmbito local. 

- Licenciar e fiscalizar 

recintos de espectáculo.  

SAÚDE  

- Participar no planeamento da 

rede de equipamentos de saúde 

concelhios. 

- Construir, manter e apoiar 

centros de saúde. 

- Participar nos órgãos 

consultivos dos 

estabelecimentos integrados no 

Serviço Nacional de Saúde. 

- Participar na definição das 

políticas e das acções de saúde 

pública levadas a cabo pelas 

delegações de saúde 

concelhias. 

- Participar nos órgãos 

consultivos de 

acompanhamento e avaliação 

do Serviço Nacional de Saúde. 

- Participar no plano de 

comunicação e informação do 

cidadão e nas agências de  



| ANEXO 1  O MUNICIPALISMO PORTUGUÊS | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

213

 
DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

acompanhamento dos serviços 

de saúde. 

- Participar na prestação de 

cuidados de saúde continuados 

no quadro do apoio social à 

dependência, em parceria com 

a administração central e outras 

instituições locais.  

- Cooperar no sentido da 

compatibilização da saúde 

pública com o planeamento 

estratégico de desenvolvimento 

concelhio. 

- Gerir equipamentos termais 

municipais. 

ACÇÃO SOCIAL  

- Apoiar a construção e gestão 

de creches, jardins-de-infância, 

lares ou centros de dia para 

idosos e deficientes. 

- Participar nos Conselhos 

Locais de Acção Social. 

- Participar e cooperar com 

instituições de solidariedade 

social e com a administração 

central, em programas e 

projectos de acção social de 

âmbito municipal e combate à 

pobreza e exclusão social. 

- Emitir parecer sobre os 

investimentos públicos e os 

programas de acção a 

desenvolver no município.  

HABITAÇÃO 

- Disponibilizar terrenos para a 

construção de habitação social. 

- Promover programas de 

habitação a custos controlados  
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

e de renovação urbana. 

- Garantir a conservação e a 

manutenção do parque 

habitacional privado e 

cooperativo, designadamente 

através da concessão de 

incentivos e da realização de 

obras coercivas da recuperação 

de edifícios.  

- Fomentar e gerir o parque 

habitacional de arrendamento 

social. 

- Propor e participar na 

viabilização de programas de 

recuperação ou substituição de 

habitações degradadas, 

habitadas pelos proprietários ou 

arrendatários.  

PROTECÇÃO CIVIL 

- Criação de corpos de 

bombeiros municipais. 

- Construção e manutenção de 

quartéis de bombeiros 

voluntários e municipais, no 

âmbito da tipificação em vigor. 

- Apoio à aquisição de 

equipamentos para bombeiros 

voluntários, no âmbito da 

tipificação em vigor. 

- Construção, manutenção e 

gestão de instalações e centros 

municipais de protecção civil. 

- Construção e manutenção de  
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

infra-estruturas de prevenção e 

apoio ao combate a fogos 

florestais. 

- Articular com as entidades 

competentes a execução de 

programas de limpeza e 

beneficiação de matas e 

florestas. 

AMBIENTE E 

SANEAMENTO 

BÁSICO 

- Sistemas municipais de 

abastecimento de água. 

- Sistemas municipais de 

drenagem e tratamento de 

águas residuais urbanas. 

- Sistemas municipais de 

limpeza pública e de recolha e 

tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. 

- Participar na gestão da 

qualidade do ar, 

designadamente nas comissões 

de gestão do ar. 

- Instalar e manter redes locais 

de monitorização da qualidade 

do ar. 

- Propor a criação de áreas 

protegidas de interesse 

nacional, regional ou local. 

- Gerir as áreas protegidas de 

interesse local e participar na 

gestão das áreas protegidas de 

interesse regional e nacional. 

- Criar áreas de protecção 

- Participar na fiscalização 

do cumprimento do 

Regulamento Geral sobre o 

Ruído. 

- Participar na fiscalização 

da aplicação dos 

regulamentos de controlo 

das emissões de escape 

nos veículos automóveis. 

- Licenciar e fiscalizar a 

pesquisa e captação de 

águas subterrâneas não 

localizadas em terrenos 

integrados no domínio 

público hídrico. 

- Licenciar e fiscalizar a 

extracção de materiais 

inertes.  
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

temporária de interesse 

zoológico, botânico ou outro. 

- Manter e reabilitar a rede 

hidrográfica dentro dos 

perímetros urbanos. 

- Participar na gestão dos 

recursos hídricos. 

- Assegurar a gestão e garantir 

a limpeza e a boa manutenção 

das praias e das zonas 

balneares. 

DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

- Promover acções de 

informação e defesa dos direitos 

dos consumidores. 

- Instituir mecanismos de 

mediação de litígios de 

consumo. 

- Criar e participar em sistemas 

de arbitragem de conflitos de 

consumo de âmbito local. 

- Apoiar as associações de 

consumidores.  

PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO 

- Criar ou participar em 

empresas municipais e 

intermunicipais, sociedades e 

associações de 

desenvolvimento regional. 

- Gerir subprogramas de nível 

municipal no âmbito de 

programas operacionais 

regionais. 

- Colaborar no apoio a iniciativas 

- Participar no Conselho 

Consultivo Florestal. 

- Participar nos respectivos 

conselhos agrários 

regionais. 

- Licenciamento e 

fiscalização de 

empreendimentos turísticos 

e hoteleiros. 

- Licenciamento e 
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

locais de emprego. 

- Colaborar no apoio ao 

desenvolvimento de actividades 

de formação profissional. 

- Criar ou participar em 

estabelecimentos de promoção 

do turismo local. 

- Participar nos órgãos das 

regiões de turismo. 

- Participar na definição das 

políticas de turismo que digam 

respeito ao concelho, 

prosseguidas pelos organismos 

ou instituições envolvidas. 

- Promover e apoiar o 

desenvolvimento das 

actividades artesanais e das 

manifestações etnográficas 

locais. 

- Criar e participar em 

associações de 

desenvolvimento rural. 

- Apoiar e colaborar na 

construção de caminhos rurais. 

- Elaborar e aprovar planos 

municipais de intervenção 

florestal. 

- Participar em programas de 

incentivo à fixação de empresas.

 
fiscalização de explorações 

a céu aberto de massas 

minerais. 

- Controlo metrológico de 

equipamentos. 

- Elaboração do cadastro 

dos estabelecimentos 

industriais, comerciais e 

turísticos. 

- Licenciamento e 

fiscalização de 

povoamentos de espécies 

de rápido crescimento. 

- Licenciamento e 

fiscalização de 

estabelecimentos 

comerciais.  

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E 

URBANISMO 

- Elaborar e aprovar os planos 

municipais de ordenamento do 

território. 

- Licenciar, mediante 

parecer vinculativo da 

administração central, 
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

- Delimitar as áreas de 

desenvolvimento urbano e 

construção prioritárias com 

respeito pelos planos nacionais 

e regionais e pelas políticas 

sectoriais.  

- Delimitar as zonas de defesa e 

controle urbano, de áreas 

críticas de recuperação e 

conservação de centros 

históricos. 

- Aprovar operações de 

loteamento. 

- Participar na elaboração e 

aprovação do respectivo plano 

regional de ordenamento do 

território. 

- Propor a integração e a 

exclusão de áreas na Reserva 

Ecológica Nacional e na 

Reserva Agrícola Nacional. 

- Declarar a utilidade pública, 

para efeitos de posse 

administrativa, de terrenos 

necessários à execução dos 

planos de urbanização e dos 

planos de pormenor eficazes. 

construções nas áreas dos 

portos e praias.  

POLÍCIA MUNICIPAL 

- Criar polícias municipais nos 

termos e com intervenção nos 

domínios a definir.  

COOPERAÇÃO 

EXTERNA 

- Participar em projectos e 

acções de cooperação  
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DOMÍNIO 

PLANEAMENTO 

GESTÃO 

INVESTIMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO 

CONSULTA 

descentralizada, 

designadamente no âmbito da 

União Europeia e da 

Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. 

 

Fonte:

 

Elaboração própria. 

Tabela 28 -  Atribuições e competências dos municípios. 

O progresso é notório em diversos domínios, nomeadamente: habitação social, 

através de acordos com o Fundo de Fomento de Habitação e Instituto Nacional da 

Habitação; educação e ensino, com a organização dos transportes escolares dos 

alunos do ensino básico e promoção da acção social escolar; apoio aos estratos 

etários mais vulneráveis, com a construção de jardins de infância, centros de dia e 

lares de terceira idade; protecção do ambiente, com as estruturas de aterros sanitários 

a pôr fim às antigas lixeiras de deposição de lixos a céu aberto. 

Em suma, este forte desenvolvimento social das populações justifica, pese 

embora as graves dificuldades orçamentais do Estado, a continuação da atribuição de 

importantes financiamentos do poder central ao poder local. 

Apesar do louvável desempenho dos municípios ao longo destes trinta anos, 

após as primeiras eleições livres em Portugal, há o sentimento de que o poder local 

ainda continua a ser um parente pobre do sistema político. 

Por isso, urge aperfeiçoar este caminho. É que a Autarquia Local constitui 

efectivamente o melhor meio para a satisfação dos interesses das suas gentes, pela 

proximidade e conhecimento mais detalhado das realidades envolventes e, ainda, pela 

específica sensibilidade dos agentes políticos respectivos aos problemas locais. Nesse 

sentido, Mário de Almeida, enquanto presidente da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, sublinha: «E é de seguros de ser no Poder Local, no seu correcto e 

aprofundado entrosamento com as comunidades em que se insere, que repousa uma 

das melhores formas organizativas de bem gerir o interesse comum 

 

a proximidade 

com os cidadãos, com os seus problemas e anseios, a indizível capacidade de 
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adaptação que lhe advém dessa ligação directa -, que nos reafirmamos disponíveis e 

empenhados para, concertadamente, alargarmos, por mais áreas, a nossa acção.» 

(ANMP, 2001:1). 



                   

ANEXO 2
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ARMAMAR 

  

1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

12/2004 

Presidente da Câmara; 
GNR; 
Bombeiros; 
Presidente de Junta; 
DGRF. 

- 

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

07/01/2005 
1 Técnico Superior (Eng.º 
Técnico de Produção 
Florestal). 

- 

   

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

 

-  - - 

  

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 

EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO   

ELABORAÇÃO DE PLANOS
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- - 

Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra 

Incêndios. 

   
PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

  

Programa Agris 

 

Subacção 3.4 

 

Prevenção de Riscos 

Provocados por Agentes Bióticos e Abióticos. 

TIPO DE 

PROJECTOS 

- 

OBJECTIVOS 
Medidas preventivas contra a propagação de incêndios 

florestais. 

CONTEÚDOS 

Beneficiação da rede viária; 

Limpeza de matos numa faixa de 20 metros da rede viária 

beneficiada;  

Implementação de faixas de descontinuidade. 

MEIOS 

FINANCEIROS 

Financiado em 80% pelo FEOGA e OE. 

CALENDARIZAÇÃO

 

Início em 2004 e término previsto em 2008. 

EXECUÇÃO Em fase de execução. 

  

3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

- 

OBJECTIVOS - 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

- 

CALENDARIZAÇÃO

 

- 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

 

-  

(Inquérito recebido em 26/03/2007). 
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CINFÃES 

 
1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

01/2005 

Presidente da Câmara; 
Representante dos 
Presidentes de Juntas de 
Freguesia; 
Comandante da GNR; 
Comandante dos BV de 
Cinfães; 
Comandante dos BV de 
Nespereira; 
Núcleo Florestal do 
Tâmega; 
Associação Florestal de 
Entre Douro e Tâmega. 

Aprovação do Plano 
Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios. 

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

21/03/2005 
1 Técnico Superior 

(Engenheiro Ambiental) 

Elaboração do Plano 
Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios; 
Elaboração de 
Regulamentos; 
Candidaturas a Apoios 
Financeiros; 
Coordenação de Acções 
de Silvicultura. 

   

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

- - - 
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2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 
EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 

SENSIBILIZAÇÃO   
ELABORAÇÃO DE PLANOS

 

- 

Público em geral; 
Em parceria com a 
Associação Florestal; 
Em parceria com a GNR.  

Integrado na candidatura 
aprovada ao Fundo 
Florestal Permanente 
(Reflorestação, Vigilância). 

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

- 

TIPO DE 

PROJECTOS 

- 

OBJECTIVOS - 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

- 

CALENDARIZAÇÃO

 

- 

EXECUÇÃO - 

  

3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

Candidatura ao Fundo Florestal Permanente. 

OBJECTIVOS 
Acções de Vigilância; 

Acções de Sensibilização. 

CONTEÚDOS 

Acções de Vigilância, coordenadas pela GNR, em todo o 

Município; 

Acções de Sensibilização a três diferentes público-alvo: 

- público em geral; 

- escolas; 

- produtores florestais e pastores . 
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MEIOS 

FINANCEIROS 

Acções de Vigilância:  20.836,80; 

Acções de Sensibilização:  3.771,00. 

CALENDARIZAÇÃO

 
Acções de Vigilância: Junho a Setembro; 

Acções de Sensibilização:  

- público em geral: todo o ano; 

- escolas: Maio e Junho; 

- produtores florestais e pastores: Fevereiro e Março. 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

 

-                                      

(Inquérito recebido em 27/02/2007). 
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LAMEGO 

  

1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

11/2004 

Vereador da CM Lamego; 
Comandante dos BV de 
Lamego; 
Subcomissário da PSP; 
Capitão da GNR; 
Representante da DGRF; 
Representante dos 
Presidentes de Juntas de 
Freguesia; 
Associação Florestal 

 

RIBAFLOR. 

Preparação do Plano 
Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios. 

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

17/05/2005 
1 Técnica Superior 

(Engenheira Ambiental) 

Apoio técnico à CMDFCI, 
nomeadamente na 
elaboração do PMDFCI; 
Elaboração do POM; 
Campanhas de 
Sensibilização; 
Formalização de 
Candidaturas. 

   

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

Associação de Produtores 
Florestais das Terras de 
RIBADOURO (01/2001). 

4 Técnicos Superiores 
Florestais; 
1 Administrativo; 
1 Estagiário Profissional 

Apoio técnico ao 
proprietário florestal; 
Apoio técnico aos GTF. 
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(Engenharia Florestal); 
1 Estagiário Profissional 
(Geografia e Planeamento 
Regional); 
10 Sapadores Florestais.  

  

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 

EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO   

ELABORAÇÃO DE PLANOS

  

-  

Campanha de 
Sensibilização nas Juntas 
de Freguesia 

 

Entre a 
Cinza e o Verde, Você 
Decida. (FORESTIS); 
Campanha de 
Sensibilização 

 

Ambiente 
e Sustentabilidade , 
(Novembro/06  Julho/07) 
para o público escolar.  

PMDFCI 
(Dezembro/2006); 
POM (Julho/2006).  

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

Programa AGRIS 

 

Medida 3.4. (Candidatura aprovada em 

2004); 

Financiamento solicitado:  58.000,00; 

Verba obtida:  47.000,00. 

TIPO DE 

PROJECTOS 

Medida 3.4. 

 

Prevenção de riscos provocados por agentes 

bióticos e macrobióticos na vegetação. 

OBJECTIVOS - 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

-  

CALENDARIZAÇÃO

 

- 

EXECUÇÃO - 
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3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

Fundo Florestal Permanente. 

OBJECTIVOS 

Intervenções de Silvicultura Preventiva e outras Operações de 

Redução de Combustíveis; 

Vigilância. 

CONTEÚDOS 
Área 1  Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios; 

Medida 1.1. e 1.4. . 

MEIOS 

FINANCEIROS 

Financiamento solicitado:  480.000,00; 

Verba obtida:  58.000,00. 

CALENDARIZAÇÃO

 

Candidatura elaborada em Abril de 2006; 

Candidaturas em 2007 e 2008. 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

 

-                              

(Inquérito recebido em 22/02/2007). 
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MOIMENTA DA BEIRA 

  

1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

05/2004 

Presidente da Câmara; 
Comandante dos 
Bombeiros;  
Capitão da GNR; 
Representante do CIOE; 
Representante dos 
Presidentes de Juntas de 
Freguesia; 
Representante da DGRF; 
Representante do ICN; 
Representante da APF 
Leomil;  
Representante da ADR de 
Caria. 

Planeamento das acções a 
desenvolver no âmbito da 
defesa da floresta: 
vigilância, prevenção e 
combate. 

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

02/01/2006 1 Técnico agro-florestal 

Elaboração do POM; 
Elaboração do PDFCI; 
Actualizações dos Planos; 
Inventariação dos meios 
disponíveis no âmbito da 
defesa da floresta;  
Rectificação do Projecto 
AGRIS. 

   

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

2000 1 Equipa de Sapadores. Limpeza de povoamentos; 
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1998         Serviços Técnicos 
adquiridos a terceiros. 

Beneficiação da Rede 
Viária Florestal; 
Vigilância;  
Combate; 
 Rescaldo.   

Projectos Florestais; 
Formação Profissional; 
Execução de Projectos 
Florestais. 

  

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 

EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO   

ELABORAÇÃO DE PLANOS

  

1   Sim  Sim 

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

- 

TIPO DE 

PROJECTOS 

- 

OBJECTIVOS - 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

- 

CALENDARIZAÇÃO

 

- 

EXECUÇÃO - 

  

3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

Programa AGRIS  Medida 3.4. (Candidatura aprovada).   

OBJECTIVOS Evitar grandes incêndios, grandes áreas ardidas e diminuir o 
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número de ocorrências. 

CONTEÚDOS 

Limpeza de faixas de gestão de combustíveis associados à rede 

viária; 

Beneficiação e construção de rede viária; 

Construção de pontos de água; 

Sinalização de infra-estruturas. 

MEIOS 

FINANCEIROS 

Verba obtida:  500.000,00 (20% CMMB; 80% DGRF). 

CALENDARIZAÇÃO

 

Ano de 2007. 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

 

Apesar do Projecto AGRIS estar na unidade de Gestão desde 2004, o mesmo ainda 

não se encontra com cabimento financeiro.  

O referido projecto foi alvo de rectificação devido ao elevado montante inicial. No 

entanto, apesar de se terem baixado as acções e o montante a investir, até ao 

momento, e com o projecto aprovado tecnicamente, ainda não teve cabimento 

financeiro.                   

(Inquérito recebido em 09/02/2007).   
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PENEDONO 

  
1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

09/2004 

Município de Penedono; 
RIBAFLOR (Associação 
Florestal);  
BV de Penedono; 
GNR de Penedono; 
MDN/Exército;  
DGRF. 

Cumprir e respeitar o 
descrito na Lei 14/2004. 

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

09/2004 1 Técnico Superior 
(Geógrafo) 

Dinamização do GTF; 
Cumprimento das 
Orientações dos Anexos I, 
II e III do Acordo celebrado 
entre a DGRF/FFP e o 
Município. 

   

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

RIBAFLOR  Associação 
Florestal das Terras de 
RIBADOURO (01/2001)   

Cooperativa Agrícola de 
Penela da Beira/Secção 
Florestal (s/d). 

4 Técnicos; 
1 Administrativo.    

1 Técnico; 
1 Administrativo; 
5 Sapadores. 

Defesa da Floresta.     

Defesa da Floresta. 
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2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 
EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 

SENSIBILIZAÇÃO   
ELABORAÇÃO DE PLANOS

 

1 Equipa de Sapadores 
(Cooperativa Agrícola de 
Penela da Beira) 

Campanha de 
Sensibilização de Defesa 
da Floresta Contra 
Incêndios/FFP (2005). 

Elaboração do PMDFCI; 
Elaboração do POM. 

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

Fundo Florestal Permanente; 

Instituto Português da Juventude. 

TIPO DE 

PROJECTOS 

Intervenções de Silvicultura Preventiva: Redução de 

combustíveis em faixas envolventes aos aglomerados 

populacionais (FFP  2005); 

Sensibilização (FFP  2005); 

Vigilância dos espaços florestais ( JVF/ FFP  2006). 

OBJECTIVOS 

Redução de combustíveis na envolvente dos aglomerados 

populacionais; 

Sensibilização dos cidadãos para a defesa e preservação da 

floresta; 

Vigilância  Detecção rápida de incêndios florestais. 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

Intervenções de Silvicultura Preventiva:  120.496,94; 

Sensibilização:  6.600,00; 

Vigilância: 

- FFP  2007/2008:  104.311,88; 

- IPJ  2006:  180 / 15 dias / pessoa. 

CALENDARIZAÇÃO

 

Intervenções de Silvicultura Preventiva  2006/2007; 

Sensibilização  2006/2007; 

Vigilância: 

- FFP  2007/2008  Junho a Setembro; 
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- IPJ  2006  Julho a Setembro. 

EXECUÇÃO 

Intervenções de Silvicultura Preventiva  a decorrer 2006/2007; 

Sensibilização  a decorrer 2006/2007; 

Vigilância - durante o período crítico  2007/2008. 

  

3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

Fundo Florestal Permanente; 

DGRF  AGRIS (desistência); 

IPJ  Jovens Voluntários para as Florestas. 

OBJECTIVOS 
Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

Valorizar a fileira florestal do Município. 

CONTEÚDOS 

FFP: 

- Silvicultura Preventiva; 

- Sensibilização; 

- Vigilância. 

IPJ:  

- Vigilância. 

MEIOS 

FINANCEIROS 

- 

CALENDARIZAÇÃO

 

FFP  2006/2007/2008; 

IPJ  2006 (Julho a Setembro). 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

 

- Fundo Florestal Permanente 2005:  127.096,94; 

    - Fundo Florestal Permanente 2005 /2006:  104.311,88; 

    - Instituto Português da Juventude 2006 - 36 Jovens/  180 - 15dias:   6.480 

(Jovens Voluntários para as Florestas).          

(Inquérito recebido em 15/02/2007). 
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RESENDE 

  

1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

11/2004 

Presidente da Câmara -  
Eng.º António Manuel 
Leitão Borges; 
Tenente do destacamento 
territorial da GNR  de 
Lamego - Pedro Miguel 
Afonso Reis; 
DGRF - Eng.º Florestal -   
Luís Côrte Real; 
Comandante dos BV de 
Resende - Fernando 
Carvalho Loureiro ; 
Presidente da Junta de 
Freguesia de Freigil - 
Manuel Jorge Barbosa 
Cardoso.  

A composição da 
comissão integra pessoas 
com competências 
importantes na área; 
Preocupação com toda a 
problemática dos incêndios 
florestais, apostando 
desse modo, na sua 
prevenção; 
Aprovação do PMDFCI.  

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

23/11/2004 
1 Técnica Superior 

(Engenheira Ambiental). 

Conhecimento dos 
problemas a nível florestal 
do concelho; 
Elaboração do PMDFCI; 
Estratégias de prevenção 
e defesa da floresta contra 
incêndios; 
Sensibilização das 
pessoas para a protecção 
da floresta; 
Elaboração de 
regulamentos; 
Coordenação de acções 
de silvicultura; 
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Candidatura à medida 
Agris. 

   
ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

 

-  - - 

  

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 

EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO   

ELABORAÇÃO DE PLANOS

 

- 

Sensibilização do público 
em geral, através de 
informação nas Juntas de 
Freguesia; 
Informação ao nível das 
escolas. 

Operações de silvicultura 
preventiva; 
Operações de 
beneficiação da rede viária 
florestal e municipal, no 
âmbito da candidatura à 
medida Agris.  

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

- 

TIPO DE 

PROJECTOS 

- 

OBJECTIVOS - 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

- 

CALENDARIZAÇÃO

 

- 

EXECUÇÃO - 
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3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

Candidatura à Medida Agris.  

OBJECTIVOS 
Prevenção de riscos provocados por agentes abióticos; 

Redução do risco de ignição e progressão do incêndio. 

CONTEÚDOS 

Caracterização geofísica e socioeconómica da área de 

intervenção; 

Caracterização das actividades humanas e das infra-estruturas 

florestais; 

Diagnóstico da situação nas tipologias de incêndios florestais e 

silvicultura; 

Proposta de acção. 

MEIOS 

FINANCEIROS 

- 

CALENDARIZAÇÃO

 

Durante o ano de 2007 e até Maio de 2008. 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

 

-                          

(Inquérito recebido em 01/03/2007). 
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SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 

  
1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

11/2004 

Câmara Municipal - Eng.º 
António José Lima Costa; 
Representante das Juntas 
de Freguesia - Eng.º 
Adelino do Nascimento 
Lopes; 
Representante da 
Autoridade Militar 

 

Capitão Francisco 
Rodrigues Caravana; 
Representante DGRF 

 

Eng.º José Borges 
Carneiro; 
Representante dos 
Bombeiros  António 
Fernandes Ribeirinha; 
Representante da GNR 

 

Sargento Luís Manuel dos 
Santos Marques; 
Representante OPF s 

 

Eng.º Paulo Jorge da 
Costa Gonçalves; 
Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de 
Ervedosa do Douro 

 

Manuel António 
Fernandes. 

A Comissão desempenha 
essencialmente as funções 
preconizadas na Lei n.º 14/ 
2004 de 8 de Maio.  

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

01/04/2005 
1 Técnico Superior 

(Engenheiro Agrário) 

O Gabinete colabora com 
a Comissão na vertente 
prática; 
Elaborou todas as 
candidaturas aprovadas, 
não aprovadas e por 
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aprovar;  
Elabora o PMDFCI, 
estando actualmente a 
realizar as acções do 
mesmo. 

   

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

 

-  - - 

  

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 

EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO   

ELABORAÇÃO DE PLANOS

 

- 

Campanha de 
sensibilização em 2007 e 
2008 à população em 
geral, comunidade escolar 
e sector de silvopastorícia. 

- 

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

O Projecto actualmente aprovado está enquadrado na área de 

apoio 1 do regulamento do programa Fundo Florestal 

Permanente. 

TIPO DE 

PROJECTOS 

Campanhas de sensibilização.  

OBJECTIVOS 

Com este projecto pretende-se sensibilizar três sectores: 

- População em geral; 

- População escolar; 

- Pastores. 

CONTEÚDOS Sensibilização com palestras e acções temáticas junto, 
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essencialmente, da comunidade escolar e pastores; 

Material distribuído como t-shirts, folhetos informativos, bonés e 

outro. 

MEIOS 

FINANCEIROS 

O financiamento é suportado pelo programa do Fundo Florestal 

Permanente, no valor de 12 948,40. 

CALENDARIZAÇÃO

 

Estas acções serão realizadas durante os anos de 2007 e 2008. 

EXECUÇÃO - 

  

3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

Actualmente existem duas candidaturas apresentadas por este 

município há já algum tempo: 

- Sapadores Florestais; 

- Agris 3.4. 

OBJECTIVOS 

Beneficiar a superfície florestal, aumentando a sua 

sustentabilidade e estabilidade ecológica; 

Diminuir o risco e a probabilidade de ocorrência de incêndios. 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

O projecto Agris, após várias reformulações, tem um orçamento 

de 1 162 603, 189. 

CALENDARIZAÇÃO

 

O projecto para a Equipa de Sapadores não tem uma 

calendarização definida; 

No projecto Agris as acções deveriam começar em 2007 e 

terminar em 2008. 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

 

-            

(Inquérito recebido em 16/03/2007).  
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SERNANCELHE 

  
1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

10/2004 

Vereador do Pelouro; 
Técnico da DGRF; 
Comandante dos BV; 
Comandante da GNR; 
Representante das Juntas 
de Freguesia; 
Representante das Forças 
Armadas de Lamego;  
Representante da OPF 
(RIBAFLOR); 
Representante dos 
Produtores Florestais. 

Colabora, orienta e aprova 
as actividades exercidas 
pelo GTF, na defesa da 
floresta contra incêndios. 

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

25/01/2005 1 Técnica Superior 
(Engenheira Agrária) 

Acompanhamento dos 
Sapadores Florestais; 
Elaboração de 
candidaturas ao Fundo 
Florestal Permanente; 
Elaboração das 
candidaturas às Equipas 
de Vigilantes do 
Voluntariado Jovem; 
Reestruturação da 
Candidatura à Medida 
AGRIS 3.4.; 
Elaboração dos PDFCI; 
Acções de Sensibilização; 
Actividades relacionadas 
com a Protecção Civil; 
Reestruturação do Plano 
Municipal de Emergência.    

Preocupa-se com todas as 
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situações relacionadas 
com a Defesa da Floresta 
Contra Incêndios e 
Protecção Civil. 

   

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

 

- 
5 Técnicos; 
1 Administrativo. 

Colabora, através de 
protocolo com o Município, 
na Defesa da Floresta 
Contra Incêndios. 

  

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 

EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO   

ELABORAÇÃO DE PLANOS

 

1 Equipa de Sapadores 
Florestais que pertence à 
Associação Florestal 

 

RIBAFOR  Lamego, que 
presta serviços (gestão de 
combustíveis e vigilância 
durante o período crítico) 
ao Município, através de 
protocolo. 

Público-alvo:   

- População em geral: 
especialmente pastores, 
agricultores , através do 
Projecto FORGEST;  

- População escolar: 
Concurso Os Protectores 
da Floresta ; 
Palestras alusivas à 
defesa da floresta, 
reciclagem e poupança de 
água  em colaboração 
com os Guardas-Florestais 
do Núcleo Florestal do 
Douro 

 

Os Amigos da 
Floresta.

 

PMDFCI; 
PME;  
Plano de Fogo Controlado 
(elaborado pela OPF 
RIBAFLOR). 

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

O concelho de Sernancelhe está inserido no Distrito de Viseu e 
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pertence à NUT III Douro, região do Vale do Douro Sul.  

Localiza-se na região interior norte de Portugal, região natural 

da Beira Douro, Distrito de Viseu.  

Faz fronteira com os concelhos de Tabuaço e São João da 

Pesqueira a norte, confronta com Penedono e Trancoso a 

nascente, com Moimenta da Beira a poente e com Vila Nova de 

Paiva e Aguiar da Beira, respectivamente a sudoeste e a sul. 

A região abrangida pelo concelho está na área de jurisdição da 

Delegação Florestal de Trás-os-Montes e pertence à Zona 

Florestal Beira Douro e Távora. 

O concelho de Sernancelhe possui uma área de 228 km2, 

encontrando-se dividido em 17 freguesias (Escurquela, Macieira, 

Fonte Arcada, Chosendo, Ferreirim, Faia, Freixinho, Penso, Vila 

da Ponte, Sarzeda, Carregal, Granjal, Sernancelhe, Arnas, 

Lamosa, Quintela, Cunha). 

TIPO DE 

PROJECTOS 

Candidatura ao Fundo Florestal Permanente. 

OBJECTIVOS Áreas 1.  Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios. 

CONTEÚDOS 
Sensibilização; 

Vigilância. 

MEIOS 

FINANCEIROS 

FFP (100%). 

CALENDARIZAÇÃO

 

2007/2008. 

EXECUÇÃO 2007/2008. 

  

3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

FFP; 

Medida AGRIS 3.4.; 

Equipa Autárquica de Sapadores Florestais (Candidatura 

reprovada). 

OBJECTIVOS 

FFP: 

- Área 1.  Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios;

  

Medida AGRIS 3.4. - Prevenção de riscos provocados por 
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agentes abióticos; 

- Redução do risco de ignição e de progressão de incêndio; 

- Detecção e intervenção precoce em situações de incêndio. 

CONTEÚDOS 

FFP:  

- faixas exteriores de protecção aos aglomerados populacionais; 

- Vigilância; 

- Sensibilização; 

- Sinalização.  

Medida AGRIS 3.4. - Prevenção de riscos provocados por 

agentes abióticos: 

- Beneficiação da rede viária; 

- Sinalização de estruturas de defesa da floresta contra 

incêndios; 

- Construção de dois parques de merendas; 

- Aquisição de uma viatura todo-o-terreno. 

MEIOS 

FINANCEIROS 

FFP  100%; 

Medida AGRIS 3.4. - Prevenção de riscos provocados por 

agentes abióticos  80%. 

CALENDARIZAÇÃO

 

FFP  2007/2008 

Medida AGRIS 3.4. - Prevenção de riscos provocados por 

agentes abióticos  2007 a Maio de 2008. 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

 

O Município obteve, para os anos de 2007/2008, apoio através da candidatura ao 

FFP para as acções de vigilância e sensibilização.  

Teve, também, apoio nas equipas de vigilantes do voluntariado jovem durante o 

período crítico nos anos de 2005 e 2006. 

De resto, o Município tem visto todas as suas candidaturas (a nível florestal) serem 

reprovadas.       

(Inquérito recebido em 15/01/2007). 
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TABUAÇO 

  
1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

12/2004 

Presidente da Câmara 
Municipal  Dr. José 
Carlos Pinto dos Santos; 
Representante dos 
Bombeiros Voluntários de 
Tabuaço  Francisco 
Lopes; 
Representante das 
organizações de 
produtores florestais - 
Eng.ª Maria Catarina 
Correia Quintela; 
Representante da GNR -  
Manuel Antonio Tabuaço 
Covas;  
Representantes das 
Juntas de Freguesia -  
António Lara Sousa; 
Representante da DGRF - 
Eng.º Francisco António da 
Cunha Leite da Silva; 
Representante da 
Autoridade Militar do 
Exército na área do 
município - Major José 
Carlos de Bastos Aires 
Gomes; 
Representante dos 
produtores florestais - 
Armando Macedo;  
Representante da 
Associação Agro-Florestal 
de Sendim - Ulisses 
Matos; 
Representante da 
Associação Florestal e 
Turística Pedra do Cavalo 
- Dr. Joaquim Monteiro 
Ferreira. 

Preparação do Plano 
Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios 
do município de Tabuaço; 
Plano Operacional 
Municipal de Tabuaço; 
Prevenção e defesa da 
floresta.   
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GTF  

 
DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

24/11/2004 1 Técnica Superior 
(Engenheira Florestal) 

Trabalho de extensão 
florestal; 
Aconselhamento/controlo 
fitossanitário;  
Apoio aos proprietários; 
Apoio técnico à Comissão 
Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, 
nomeadamente: 
- elaboração do PMDFCI; 
- elaboração do POM; 
- acções de sensibilização; 
- elaboração de 
candidaturas; 
- acompanhamento dos 
sapadores florestais.  

   

ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

 

Associação Agro-Florestal 
de Sendim (s/d).    

Associação Florestal e 
Turística da Pedra do 
Cavalo (s/d). 

- 

Preservação; 
Reflorestação; 
Formação.  

  

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 

EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO   

ELABORAÇÃO DE PLANOS

 

1 

 

Constituída por cinco 
elementos.  

Campanha de 
sensibilização -  Entre a 
Cinza e o Verde Você, 
Decida. (Forestis); 

Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra 
Incêndios de Tabuaço; 
Plano Operacional 
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Campanhas de 
sensibilização nas Escolas 
e Jardins de Infância de 
todo o concelho; 
Campanhas de 
sensibilização -  Dia da 
Árvore ; 
Campanhas de 
sensibilização -  Jovens 
Voluntários para as 
Florestas ( candidatura 
IPJ). 

Municipal de Tabuaço. 

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

1.º - Fundo Florestal Permanente, candidatura aprovada; 

2.º - Equipa de Sapadores Florestais. 

TIPO DE 

PROJECTOS 

1.º - FFP 

 

Programa de Apoios de 2005/2006 

 

Ano de 2006: 

Área 1  Prevenção e Protecção da Floresta Contra Incêndios; 

2.º - Sub-acção 3.1. da Medida 3 do Programa Agris. 

OBJECTIVOS 

1.º Pretende-se diminuir a probabilidade de ocorrência de 

incêndios/área ardida e proteger as zonas de interface 

urbano/florestal no concelho; 

2.º Redução dos combustíveis, prevenção e defesa da floresta. 

CONTEÚDOS 

1.º - Vigilância; 

2.º - Beneficiação de infra-estruturas florestais, prática de 

silvicultura preventiva, nomeadamente: 

- manutenção de caminhos; 

- limpezas de matos e povoamentos e áreas contíguas aos 

caminhos beneficiados; 

- limpeza à volta dos aglomerados populacionais; 

- vigilância. 

MEIOS 

FINANCEIROS 

1.º - Fundo Florestal Permanente; 

2.º - Auto-financiada pela Câmara Municipal de Tabuaço e 

DGRF ( 35.000,00). 

CALENDARIZAÇÃO

 

A equipa de sapadores florestais está a funcionar desde 

Dezembro de 2006. 

EXECUÇÃO 10 ha  trabalho de silvicultura preventiva. 
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3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

- 

OBJECTIVOS - 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

- 

CALENDARIZAÇÃO

 

- 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

 

-                                  

(Inquérito recebido em 14/03/2007). 
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TAROUCA 

  

1. ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   

CMDFCI  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

12/2004 

Presidente da Câmara; 
Representante dos 
Presidentes de Juntas de 
Freguesia; 
Associação BIBAFLOR; 
Comandante BV de 
Tarouca; 
Comandante GNR; 
Major do CIOE; 
Representante da DGRF 

 

NF do Douro-Lamego. 

Aprova os Planos de 
Actividades do GTF e da 
Protecção Civil; 
Aborda pontos críticos e 
sugere actividades e 
projectos. 

   

GTF  

 

DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

02/02/2005 
1 Técnica Superior 
(Química Industrial)  

Elabora Planos de 
actividades; 
Conduz trabalhos e 
programas aprovados pela 
CMDFCI; 
Elabora projectos em 
consonância com as 
Juntas de Freguesia para 
reflorestação; 
Elabora candidaturas; 
Realiza e elabora 
campanhas de 
sensibilização para 
crianças, jovens, adultos; 
Promove colóquios sobre a 
floresta e outros, como 
Protecção Civil.  

  



| ANEXO 2 - INQUÉRITOS AOS GTF DO DOURO SUL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

252

   
ASSOCIAÇÕES FLORESTAIS  

 
DATA DE CRIAÇÃO  COMPOSIÇÃO  COM QUE SE PREOCUPA  

 

-   -  - 

  

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS EM CURSO   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

 

EQUIPAS DE SAPADORES  CAMPANHAS DE 
SENSIBILIZAÇÃO   

ELABORAÇÃO DE PLANOS

 

- 

Crianças e Jovens: 
Prevenção de Incêndios 

Florestais ; 
Dia da Árvore com a 
plantação e protecção da 
floresta; 
Educação cívica.   

Adultos: 
Legislação vigente; 
Plantação de floresta e 
outras árvores, como 
árvores de fruto; 
Educação cívica. 

PMDFCI; 
Planos de Sensibilização; 
Programas ocupacionais.  

   

PROJECTOS EM CURSO  

ENQUADRAMENTO

 

Defesa da Floresta; 

Silvicultura Preventiva. 

TIPO DE 

PROJECTOS 

Programas ocupacionais  POC´S. 

OBJECTIVOS 
Limpeza de estradões e outros caminhos rurais com acesso a 

pontos de água, aceiros, entre outros. 

CONTEÚDOS - 

MEIOS IEFP; 
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FINANCEIROS CM de Tarouca. 

CALENDARIZAÇÃO

 
01/03/2007 a 15/08/2007. 

EXECUÇÃO - 

  

3. CANDIDATURAS  

TIPO DE 

PROJECTOS 

- 

OBJECTIVOS - 

CONTEÚDOS - 

MEIOS 

FINANCEIROS 

- 

CALENDARIZAÇÃO

 

- 

  

4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

 Programas Ocupacionais  POC´S.                            

(Inquérito recebido em 22/02/2007).  



                                       



                  

ANEXO 3
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GUIÃO DE ENTREVISTA:

     
1) Apresentar uma ideia global acerca da Política Florestal Nacional.  

 
Procurar conhecer a leitura que os municípios têm da legislação actual e da 

política florestal desenvolvida; 

 

Referir sobre quais os aspectos mais importantes no domínio da prevenção e 

combate aos incêndios.  

2) Qual o papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios 
florestais?  

 

Conhecer até onde devem ir as funções dos municípios; 

 Principais acções realizadas.  

3) No caso do município de _____________________:  

 A política municipal prosseguida; 

 Apontar as grandes opções/apostas/prioridades; 

 

Essenciais linhas de intervenção (ordenamento, sensibilização, limpeza, ); 

 Elaboração dos PMDFCI (utilidade, orientações principais,...).  

4) No problema particular dos incêndios florestais:  

 Avaliação do município sobre a temática; 

 Evolução dos incêndios (2000-2004); 

 Principais causas e consequências diagnosticadas.  

5) Estrutura e organização dos recursos humanos disponíveis na Autarquia:  

 A disponibilidade dos meios técnicos; 

 

O papel das CMDFCI e dos GTF enquanto entidades importantes, 

participativas e eficientes; 

 Cumprimento e participação nas funções estabelecidas; 

 Possíveis articulações com outros organismos/estruturas.  

6) Meios financeiros disponíveis:  

 Candidaturas propostas e aprovadas; 

 Financiamentos obtidos.  
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AARRMMAAMMAARR   

Vice-Presidente  

 Dr. João Paulo Fonseca 

(02/04/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

Concorda, em parte, com a legislação relativa à política dos espaços florestais. Há 

ainda muito por fazer.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 

Aceita e considera importante a passagem de competências para as autarquias, mas 

reconhece não serem acompanhadas dos meios necessários (técnicos, financeiros e 

humanos) para poder desenvolver-se um trabalho realmente produtivo/interventivo. 

 

As Câmaras gostavam de ter uma gestão da floresta diferente, mas é muito difícil se o 

Governo não as dotar de meios para actuar. Por exemplo, é complicado a Câmara 

substituir-se aos proprietários florestais na limpeza dos seus territórios (Decreto-Lei n.º 

124/2005).   

3)  Política municipal seguida pelo município de Armamar  

 Acções promovidas:  

- limpeza;  

- sensibilização junto da comunidade escolar. (A sensibilização do cidadão comum 

é difícil, pois a população é idosa e com pouca instrução);  

- vigilância e abertura de pontos de água devidamente cartografados e 

disponibilizados aos GIPS;  

- a reflorestação tem sido uma preocupação do município, mas as candidaturas 

têm sido sucessivamente reprovadas. 

 

Há um choque de interesses entre a prevenção dos fogos e a economia dos 

produtores florestais. As pessoas mostram-se pouco abertas, e só actuam através de 
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coacção municipal (coimas) e, principalmente, quando é efectuada pelas autoridades 

militares (GNR). 

 
O PMDFCI tem de existir. No entanto, algumas das acções aí defendidas não são 

cumpridas por escassez de recursos financeiros. Há falta de simulacros para testar os 

planos.   

4)  O problema dos incêndios florestais em Armamar  

 

Armamar é um município privilegiado, pois tem CMA, o qual tem possibilitado uma 

quebra na área ardida, que no último ano (2006) rondou os 1000%. 

 

O facto de o CMA estar sedeado em Armamar facilita o combate, é mais célere e 

eficaz. 

 

O helicóptero ligeiro, com uma equipa de cinco homens (GNR), tem a 

responsabilidade da primeira intervenção. E tem resultado. Porém, esta intervenção 

revela-se útil nos primeiros 30/45 minutos de actuação. E caso não consiga controlar o 

incêndio, regressa ao heliporto para estar disponível a combater incêndios noutros 

concelhos. 

 O GIPS tem uma actuação pedagógica e intimidadora. 

 Existe colaboração e disponibilidade entre bombeiros e autarquia. 

 

As principais causas dos fogos prendem-se com a negligência (queimadas e 

desconhecimento), algum incendiarismo (confirmado um fogo posto) e registaram-se 

quatro/cinco ignições por condições climáticas adversas/raios.   

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 O GTF é um agente prático. 

 

A CMDFCI é um órgão que reúne, mas de onde não têm saído mais-valias. Em 

termos práticos não resulta, devido à falta de entendimento entre as entidades que a 

compõem. 

 

Há boas relações com a RIBAFLOR. Mas seria bom haver uma associação florestal 

sedeada no concelho.  

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  
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Em termos humanos/técnicos as Câmaras nem sempre dispõem de pessoal 

habilitado/especializado para responder às situações de prevenção e combate aos 

incêndios florestais. 

 
Apenas uma candidatura foi aprovada, destinada à prevenção de riscos provocados 

por agentes bióticos e abióticos. Com esta verba, procedeu-se à beneficiação da rede 

viária, limpeza de matos e implementação de faixas de descontinuidade.                               



| ANEXO 3 - ENTREVISTAS AOS AUTARCAS DO DOURO SUL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

262

 
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCIINNFFÃÃEESS   

Vice-Presidente / Responsável Técnico do GTF 

Prof. Manuel Domingos/Eng.º Telmo Pereira 

(02/04/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

Em termos gerais, existe muita legislação no âmbito da política florestal, mas é pouco 

clara e gera alguma confusão. 

 

Defende a existência de um diploma central que não seja tão específico, deixando 

essa especificidade para as competências da autarquia e que defina as competências 

de cada entidade envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais. 

 

A lei é bastante omissa em termos de prevenção e, sobretudo, no respeitante à 

localização da abertura de pontos de água (algo que é fundamental) e à instalação das 

torres de vigia (não há nenhuma no concelho). 

 

No entanto, começam a surgir alguns resultados positivos resultantes da política de 

apoios à prevenção (incentivos, programas) que o Governo tem adoptado. 

 

A DGRF é muito fechada na viabilização de instalações de torres de vigia e abertura 

de pontos de água.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 

A autarquia não vê com bons olhos algumas directrizes da DGRF, havendo, por 

vezes, choque de vontades, nomeadamente em termos da inexistência de incentivos 

para determinadas áreas. 

 Sensibilização nas escolas e junto da população em geral. 

 Promover acções de silvicultura preventiva. 

 Levar a cabo acções de vigilância móvel.   

3)  Política municipal seguida pelo município de Cinfães  

 Acções desenvolvidas: 
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- a aposta é dirigida para a prevenção. (As coimas surgem como último 

recurso.); 

- silvicultura preventiva; 

- sessões de sensibilização nas escolas; 

- vigilância móvel nos meses de maior risco de incêndio (Junho a 

Setembro), dispondo de um jipe alugado, com dois funcionários, para 

actuar na primeira intervenção; 

- política de cooperação entre a Câmara, as corporações de bombeiros e a 

GNR. 

 PMDFCI  é útil, mas são precisos mais meios para a sua concretização. 

 Existem óptimas relações com a corporação de bombeiros.   

4)  O problema dos incêndios florestais em Cinfães  

 32% do território está ocupado por áreas de incultos e improdutivos. 

 

34% do território está ocupado por floresta com predominância de pinheiro e 

eucalipto. 

 

O número de ocorrências de incêndios florestais tem vindo a aumentar muito nos 

últimos 6 anos. 

 É complicado apontar as reais causas dos incêndios quando não há dados concretos. 

Todavia, há suspeitas de negligência, sobretudo por parte de alguns pastores 

(queimadas) nas freguesias mais serranas (Sudeste do concelho). 

 

GIPS 

 

acredita ser uma boa aposta à escala nacional. Porém, salienta ser 

necessário colocar à disposição mais equipas deste género.   

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 

GTF 

 

faz a ponte entre a autarquia e a DGRF, planeando e executando as 

directrizes previstas na lei. 

 

CMDFCI 

 

é importante e reúne de três em três meses. Atendendo à realidade de 

Cinfães, defende-se a integração de mais elementos neste órgão, como: 

representantes dos baldios, dos produtores florestais e de uma organização 

ambientalista (ex.: ICN), para assim ouvir outros pontos de vista. 
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Tem protocolo com a Associação Florestal Entre Douro e Tâmega, tendo já 

desenvolvido algumas acções conjuntas. A Associação é um veículo de informação, 

principalmente, com os produtores florestais.   

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 Estão aprovadas as candidaturas ao FFP, para acções de vigilância e sensibilização. 

 

Foi promovida uma acção pelo IPJ 

 

Voluntariado Jovem para as Florestas (equipa 

de 26 elementos)  de grande utilidade na detecção de muitos focos de incêndio. 

 

Foi chumbada, por falta de cabimento legal, a candidatura para a silvicultura 

preventiva. 

 

A autarquia pretende ainda formalizar uma candidatura para uma equipa de 

sapadores florestais no município de Cinfães.                     
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLAAMMEEGGOO   

Vereador do Ambiente e da Protecção Civil 

Sr. Manuel Coutinho 

(30/03/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

Nos últimos anos, os sucessivos Governos têm encarado a problemática da floresta e 

dos fogos florestais com responsabilidade crescente:  

- interacção com as corporações de bombeiros;  

- aquisição de meios aéreos próprios;  

- instituição de uma força policial militarizada, promovendo acções de vigilância e 

autoridade (GNR/GIPS);  

- abertura de pontos de água;  

- instalação de postos de vigia. 

 O Governo revela preocupação com a exigência no cumprimento das leis. 

 

A problemática florestal não pode ser monocular. 

 As políticas florestais do Governo estão a surtir algum efeito.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 

Os municípios devem ter uma política complementar às grandes políticas nacionais: 

- apostar em acções de limpeza e vigilância florestal; 

- apoiar as corporações de bombeiros, para a primeira intervenção; 

- sensibilização para o ordenamento florestal (por exemplo, para a criação de 

ZIF´s). 

 

Só uma floresta ordenada e disciplinada reduz a apetência ou a possibilidade de 

eclosão de incêndios.      
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3)  Política municipal seguida pelo município de Lamego  

 
Estabelecimento de protocolos com os Produtores Florestais, para prestar apoio à 

problemática da floresta: acções de divulgação das ZIF´s e posterior implementação e 

avaliação das mesmas. 

 Acções de prevenção, nomeadamente:  

- limpeza com mais eficácia e profundidade. (Se não houver combustível, o fogo 

não tem caminho para arder.);  

- aquisição de tractor limpa-bermas;  

- a partir de Abril, limpeza dos taludes das estradas concelhias; 

- maior atenção às acessibilidades;  

- reforço da corporação de bombeiros;  

- sensibilização da população para os fogos florestais; 

- vigilância da floresta. 

 

A aposta na reflorestação, na procura de tornar a floresta sustentável , é o caminho a 

seguir na defesa do ambiente/qualidade de vida. 

 A fiscalização está atenta e as coimas têm aumentado.   

4)  O problema dos incêndios florestais em Lamego  

 

O município de 2000 a 2004 regista uma quebra acentuada do número de fogos 

florestais e de área ardida. 

 As causas dos incêndios prendem-se com:  

- o incendiarismo/piromania;  

- o comportamento dos pastores que, por vezes, fazem queimadas de forma 

anárquica, clandestina e indiciadoras de crime;  

- a insuficiência de meios técnicos disponíveis, para acorrer aos incêndios, tem 

ocasionado fogos de maiores dimensões;  

- mas no fenómeno a sorte também conta. 

 

As consequências passam, inevitavelmente, pela perda de floresta e aumento das 

preocupações a nível ambiental.     
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5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 O GTF e a CMDFCI são estruturas importantes. 

 A CMDFCI é representativa de vários órgãos interessados pelas questões da floresta. 

Todavia, funciona mais como um gabinete consultivo do que executivo, pois na prática 

é pouco produtiva/conclusiva. 

 No GTF fez-se uma aposta em pessoal tecnicamente habilitado, embora esteja pouco 

apetrechado em meios humanos. Para superar esta lacuna, a autarquia trabalha em 

articulação com a Associação Florestal 

 

RIBAFLOR 

 

que presta assessoria técnica 

(seis elementos em permanência) à Câmara de Lamego e a outras da região. 

 

A autarquia defende que a problemática florestal deve ser entendida e estudada à 

escala regional. Daí julgar que a aposta no associativismo municipal, com estruturas 

regionais eficazes, seja a solução. 

 

O PMDFCI e o POM são instrumentos estratégicos de interesse e de grande utilidade 

prática para o ordenamento e gestão florestal.   

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 Os meios e financiamentos são pouco satisfatórios. E a autarquia merece mais. 

 

Tem havido dificuldades na aprovação das candidaturas, tendo aproximadamente um 

quarto destas sido aprovadas pelo Ministério da Agricultura. Crê que podia haver mais 

agilidade nos processos. 

 A autarquia deseja, por exemplo, dotar o GTF de: 

- carro equipado com 1 kit para primeira intervenção; 

- sapadores florestais (mas a verba a suportar pelo município é significativa, 

pelo que ainda se está a avaliar esta hipótese).  

 

Os incêndios florestais são um problema tão complexo e tão transversal que não 

pode ser uma única entidade a responsabilizar-se pela floresta. Tem de haver maior 

coordenação entre os diversos organismos: GNR 

 

Associações Florestais 

 

DGRF 

 

GTF, no sentido de resolver-se o difícil problema florestal.      



| ANEXO 3 - ENTREVISTAS AOS AUTARCAS DO DOURO SUL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

268

 
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  MMOOIIMMEENNTTAA  DDAA  BBEEIIRRAA   

Vereador do Ambiente e Floresta  

Eng.º Humberto Matos  

(02/04/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

A legislação existente é correcta e cobre toda a problemática da floresta/incêndios 

florestais. No entanto, é demasiado extensa, o que dificulta a operacionalização. Por 

isso, é urgente proceder à sua reorganização/sintetização para conseguir-se melhores 

resultados. 

 

Considera difícil poder aplicar-se toda a legislação, como acontece em situações de 

intervenção em propriedade privada. É frequente os privados não procederem ou 

fazerem deficientemente a limpeza dos terrenos, bem como a delimitação das faixas de 

descontinuidade, sentindo o município pouco ou nada poder fazer nesses territórios. Já 

aconteceu autarcas responderem na barra do tribunal por este tipo de invasão. Esta 

realidade é um estrangulamento/problema para a floresta.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

  

Na prevenção tem havido uma certa desorganização/desorientação, sendo que a 

todos diz respeito. E neste aspecto a primeira responsável é a DGRF. Todavia é a 

Câmara e as Associações Florestais quem tem respondido ao problema, com verbas 

próprias. 

 

A nível municipal tem de haver ordenamento como há a nível nacional. Temos de ter 

um missal orientador. 

 

É necessário juntar sinergias e arrastar produtores e associações florestais para 

agrupamentos, de forma a definirem-se objectivos e, assim, conseguir-se melhores 

resultados. 

 É importante encontrar mecanismos benéficos para produtores florestais e bombeiros. 

Por exemplo, as associações florestais ao comprarem uma máquina para triturar o que 

sobra do corte de uma área florestal, transformando-o em detritos, estão a contribuir 
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para a diminuição da ocorrência de fogos e a libertar os bombeiros. Nesta comunhão 

de interesses a autarquia deve exercer uma acção pedagógica.   

3)  Política municipal seguida pelo município de Moimenta da Beira  

 Acções desenvolvidas:  

- a vigilância municipal tem tido belíssimos resultados, paga com verba da 

Câmara;  

- colaboração/coordenação estreita e eficaz com a Associação Florestal de Leomil, 

que a Câmara também financia. A Associação tem uma equipa de sapadores;  

- melhoria das infra-estruturas: limpeza, beneficiação e abertura de novos 

caminhos florestais e de pontos de água, com capacidade e acesso aos meios 

terrestres e aéreos;  

- campanhas de sensibilização à população em geral e à comunidade escolar;  

- todos os anos é colocado um autocolante nas cabinas/locais telefónicos do 

município, onde consta o número de emergência dos bombeiros e protecção civil;  

- a área de limpeza, com o contacto público, é de cinco metros e não de dez como 

determina a legislação, pois os recursos económicos são fracos;  

- há incentivo às freguesias no sentido de procederem à reflorestação, mas os 

resultados não têm sido os desejados, continuando a serra de Leomil nua de 

vegetação;  

- as coimas aplicadas pelo Departamento de Fiscalização da Câmara surtiram 

efeitos evidentes. Em apenas um ano, o número de infracções diminuiu para um 

quinto. 

 

O combate aos incêndios é feito pelos bombeiros voluntários. Mas a corporação tem 

falta de viaturas e de material de primeira intervenção. 

 

O entendimento/colaboração com os bombeiros é perfeito e os trabalhos de 

coordenação com a protecção civil têm funcionado bem. 

 

O concelho tem o maior ponto de água natural na faixa norte do Douro Sul (barragem 

do Vilar) e, estranhamente, o heliporto está no município de Armamar, com pouca 

floresta. 

 

O PMDFCI é uma ferramenta valiosíssima, para quem deseja fazer alguma coisa pela 

floresta. As orientações são boas. A dificuldade está na aplicação/cumprimento do 

plano. 

 Estamos a criar uma ZIF, contra a vontade de alguns produtores florestais. 
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Todos nós, incluindo naturalmente os produtores florestais, temos de tornar a floresta 

rentável, caso contrário fica desinteressante e abandonada. E os incêndios surgirão.   

4)  O problema dos incêndios florestais em Moimenta da Beira  

 

No território do Douro Sul predomina o minifúndio e a floresta está 

desorganizada/desordenada, sendo esta realidade o primeiro problema da floresta. 

 

Nos últimos anos, tem ardido muito pouco em matos florestais e, quando surgem os 

incêndios, são sempre nas mesmas zonas. 

 

A maioria das causas dos incêndios são desconhecidas, mas a negligência 

(queimadas) é um factor relevante. 

 

Coloca algumas dúvidas na eficiência dos GIPS, embora reconheça serem 

dissuasores, e isso já é uma vantagem. Regista, no entanto, haver poucos para 

atender à área florestal do município.   

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 

A CMDFCI é um órgão necessário para reflectir, discutir e programar/planear. Não se 

compreende a legislação atribuir-lhe algum poder executivo. As reuniões têm 

funcionado bem e revelam ser construtivas, embora as discussões, por vezes, 

ocasionem momentos de partir pedra . 

 O GTF sugere propostas à CMDFCI e esta aproveita as suas opiniões.   

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 

Os recursos humanos e materiais da Câmara estão sempre disponíveis à 

colaboração, e têm sido úteis. 

 

Aumentar a operacionalidade seria muito bom. Diminuir as engrenagens seria 

igualmente bom. Não podemos ter uma operacionalização pesada, pois passa a não 

ser sustentável. É defensável haver pouca gente a coordenar. 

 

Não há resposta às candidaturas, mesmo quando reformuladas, o que é uma coisa 

do outro mundo. É risível o Estado não tratar dos seus espaços florestais e obrigar os 

particulares a fazê-lo.  
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPEENNEEDDOONNOO   

Adjunto do Presidente  

 Dr. Armando Carvalho 

(04/04/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

A legislação está bem idealizada, mas há pouca responsabilidade/seriedade na 

execução das tarefas. 

 

Na legislação anterior, competia às Câmaras, e bem, a limpeza florestal. Mas como 

não tinham verbas suficientes, não conseguiam os resultados pretendidos.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 

As novas competências dos municípios, no domínio das florestas, agradam. E já há 

muito tempo que deviam possuí-las.   

3)  Política municipal seguida pelo município de Penedono  

 As prioridades são:  

- sensibilização, nas Juntas de Freguesia, para a população interessada;  

- limpeza à volta dos aglomerados urbanos;  

- campanhas de vigilância, com o aluguer de uma viatura;  

- melhoria dos aceiros;  

- reflorestação, apenas quando financiada por organismos da administração 

central, pois o município não tem suporte financeiro;  

- os proprietários florestais devem preocupar-se mais com a floresta, de forma a 

torná-la rentável;  

- a mente das pessoas tem de abrir mais um bocadinho, pois é complicado lidar 

com os proprietários. A geração jovem está cada vez mais sensibilizada;  

- recrutamento de jovens voluntários para a defesa da floresta contra os incêndios. 

 O PMDFCI é um instrumento importante para pensar o território em termos florestais. 
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4)  O problema dos incêndios florestais em Penedono  

 
A área ardida aumentou sobretudo nestes dois últimos anos, fruto do abandono da 

propriedade e, ainda, pelo facto de haver indivíduos que ateiam fogos para mais 

facilmente visualizarem pedras de muros e construções abandonadas, para 

posteriormente a utilizarem na construção civil. 

 As queimadas dos pastores já não são originadoras de tantos incêndios.   

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 O GTF necessita de maior capacidade de intervenção técnica e financeira. 

 

É um órgão planeador e administrador do território. Os seus resultados serão, 

certamente, muito mais visíveis daqui a vinte anos. Oxalá não acabem com o seu 

financiamento. 

 

A CMDFCI é um órgão importante, se houver dinheiro para aplicar a política florestal 

do município. 

 Avalia os projectos apresentados pelo GTF para as candidaturas. 

 

O concelho tem protocolo com a RIBAFLOR, que apoia os produtores florestais e o 

GTF, estabelecendo assim uma maior proximidade entre proprietários e autarquia. 

 

O município desenvolve um trabalho conjunto com a Cooperativa Agrícola de Penela 

da Beira, que dispõe de pessoal técnico habilitado e equipa de sapadores florestais. 

 

As relações com os bombeiros são boas. Estão bem apetrechados e algum do seu 

equipamento é financiado pela autarquia.   

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 As candidaturas têm sido aprovadas. 

 Para a concretização da política florestal é fundamental:  

- intervir nas áreas serranas;  

- praticar uma silvicultura preventiva, sendo importante poder dispor de um tractor 

com destroçador acoplado, um técnico para reconhecimento do território e autorização 

dos proprietários florestais;  

- reforçar a vigilância. 

 Os meios aéreos de Santa Comba Dão e Armamar têm sido suficientes. 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  RREESSEENNDDEE   

Presidente da Câmara  

 Eng.º António Borges 

(30/03/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

A lei deve orientar os comportamentos humanos, apostando no tratamento adequado 

da floresta, sua conservação e limpeza. 

 Deve haver a preocupação do legislador em definir muito bem: quem é que faz o quê, 

quem deve tratar da floresta e como. 

 

Ressalta ter havido, no ano passado, resultados bem melhores no combate aos 

incêndios. Para este sucesso contribuiu a mudança legislativa, que fez perceber às 

populações o aspecto criminal de uma acção irresponsável.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 Lançar, cada vez mais, programas de limpeza, tratamento e prevenção da floresta. 

 

Facilitar a tarefa a outros agentes que cooperam com o município, sendo que os 

bombeiros têm um papel inultrapassável, havendo a preocupação em dotá-los de 

meios e recursos apropriados.   

3)  Política municipal seguida pelo município de Resende  

 Na prevenção da floresta, as prioridades são:   

- limpeza prévia das áreas envolventes, com uma maior densidade populacional;  

- sendo o nosso território acentuado e de difícil acesso, é necessário melhorar as 

acessibilidades e os aceiros, bem como urge reforçar o apoio dos meios aéreos;  

- apostar na vigilância móvel e fixa;  

- é adepto da prevenção pela dissuasão, sendo crucial a presença da GNR (GIPS) 

no terreno para se conseguir este desiderato.  

4)  O problema dos incêndios florestais em Resende 
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 Não há uma grande mancha florestal consistente. 

 
Nestes últimos anos tem-se registado, paulatinamente, uma diminuição de área 

ardida. 

 As causas dos incêndios resultam, sobretudo, de:  

- actividades de cariz intencional/criminosa;  

- descuido da população, principalmente dos lavradores e agricultores 

(queimadas). 

 As consequências:  

- perda do coberto vegetal. 

 

Defende a importância do trabalho a montante dos incêndios, apostando na 

preservação da floresta e na utilização de meios elucidativos: educação ambiental e 

acções de sensibilização à população em geral, sem esquecer as escolas. 

 

As coimas não são a solução do problema, pois estão a jusante do fenómeno. A 

actuação deve ser sempre a montante. Caso não seja esta a opção, qualquer dia não 

há floresta.   

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 O GTF e a CMDFCI são estruturas muito importantes. 

 

O GTF elabora o PMDFCI, identifica as áreas de maior risco de incêndio, diagnostica 

o que é necessário fazer e planeia as acções a desenvolver. 

 

O município tem técnicos que acompanham, no terreno, as acções a implementar 

pela Câmara na prevenção e no tratamento da floresta. 

 Acredita que uma maior sensibilização emana do GTF, não só para a comunidade em 

geral, como também para o autarca. Ajuda, assim, o poder político a estar mais atento 

e empenhado para esta problemática. Só deste modo, o município tem a capacidade 

para ajudar a floresta e para conter os incêndios. 

 

Considera as Associações Florestais de grande importância, mas não há uma 

tradição deste tipo de convénios na região.     

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 Nos dois últimos anos houve dificuldade na aprovação das candidaturas. 
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 Este ano, há uma candidatura aprovada para:  

- abertura de novos aceiros e de mais pontos de água;  

- limpeza das matas e zonas envolventes ao espaço urbano. 

 
Há mais meios para a defesa e combate aos incêndios. Todavia, tem de haver uma 

maior e melhor articulação entre autarquia 

 
bombeiros 

 
forças de autoridade, pois só 

assim é possível minimizar seriamente o risco dos fogos. 

 

O uso correcto do nosso território é uma peça chave para actuar na floresta.                               



| ANEXO 3 - ENTREVISTAS AOS AUTARCAS DO DOURO SUL | 

| AS NOVAS POLÍTICAS MUNICIPAIS.  
O CASO DA PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS. | 

276

 
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  PPEESSQQUUEEIIRRAA   

Adjunto do Presidente 

 Dr. Vítor Sobral 

(02/04/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

Em termos gerais, a legislação existente é abundante, o que dificulta a sua 

aplicabilidade temporal. 

 Refere, ainda, ser idealista, o que complica a sua extensibilidade territorial. 

 A falta de financiamento público tem dificultado a aplicabilidade da legislação. 

 

Falta de financiamento privado, baixa rentabilidade da floresta vs principal actividade 

económica  vinha.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 

Elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), 

que considera ser um instrumento importante na defesa da floresta. 

 Elaboração do Plano Operacional Municipal (POM). 

 

É preocupação da autarquia a salvaguarda da floresta como bem precioso, e a 

preservação de pessoas e bens. 

 É procedimento da autarquia cumprir a missão designada na legislação.   

3)  Política municipal seguida pelo município de São João da Pesqueira 

 

O trabalho desenvolvido na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios é uma missão partilhada e tem-se revelado profícua. 

 

Defender a floresta através de medidas de ordenamento, essencialmente no que 

concerne à salvaguarda dos recursos cinegéticos e ao estudo de uma possível Zona 

de Intervenção Florestal (ZIF) intermunicipal. 

 

Foram apresentadas candidaturas a diversos programas: Ruris, Agris, Fundo 

Florestal Permanente (FFP) e Sapadores, sobretudo no respeitante à prevenção e à 

limpeza de faixas de protecção. 
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A autarquia tem promovido campanhas de sensibilização, alertando a população para 

a problemática dos incêndios florestais. 

 
Tem sido aposta do município valorizar a floresta e potenciar os seus recursos como 

promoção turística do concelho, que é conhecido como o Coração do Douro.   

4)  O problema dos incêndios florestais em São João da Pesqueira  

 O fenómeno da desertificação tem despoletado a perda do valor das terras. 

 Salienta a orografia específica do território, tornando complexos os trabalhos. 

 

O território caracteriza-se pelo elevado número de ocorrências, mas uma área ardida 

diminuta. 

 

Geralmente, a causa dos incêndios deve-se aos descuidos em queimas de sobrantes 

e renovação de pastagens (queimadas).      

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 

A CMDFCI e o GTF são estruturas importantes, onde é possível reflectir problemas 

pertinentes. 

 Falta de uma equipa de Sapadores Florestais. 

 Os bombeiros estão bem apetrechados para o combate.   

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 

Estão aprovadas as candidaturas ao FFP destinadas a campanhas de sensibilização, 

assim como a candidatura ao Ruris com vista à reflorestação. 

 Está em aprovação a candidatura para uma equipa de sapadores florestais (Ruris).         
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSEERRNNAANNCCEELLHHEE   

Vereador da Gestão de Pessoal, Obras e Urbanismo 

Dr. Carlos Santos 

(04/04/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

A floresta só pode salvar-se se houver uma ideia global de todos os intervenientes, 

com medidas interligadas e supramunicipais. 

 

Não há uma articulação, que seria importante, à escala regional (autarquias 

 

bombeiros  associações). 

 A legislação é boa, mas confusa, e onde a aplicabilidade falha. 

 Não existe cadastro florestal, desconhecendo-se o registo de muitos terrenos. 

 

Nem todos os proprietários florestais cumprem com os seus deveres, criando nos 

respeitadores a desmotivação para o cumprimento do previsto na lei.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 O papel dos municípios é minimizar o impacto dos incêndios florestais. 

 

A tendência do Governo é dar competências. Porém, verifica-se que essas 

competências não são acompanhadas das necessárias verbas. 

 

É bom as autarquias terem competências. Mas devem estar articuladas a nível 

macro/regional e dotadas de recursos financeiros suficientes.   

3)  Política municipal seguida pelo município de Sernancelhe  

 Acções desenvolvidas:  

- não tem vigilância fixa, sendo colmatada com vigilância móvel, através dos 

sapadores florestais, em parceria com a Associação RIBAFLOR;  

- melhoramento dos caminhos florestais;  

- limpeza dos terrenos e das faixas circundantes aos aglomerados habitacionais;  

- sensibilização das crianças e jovens; 
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- incentivos às Juntas de Freguesia para a reflorestação;  

- estão associados à criação de duas ZIF´s: uma com São João da Pesqueira e 

Penedono e outra com Moimenta da Beira;  

- tem-se investido na prevenção e combate, pelo que as manchas florestais têm 

vindo a resistir aos incêndios. 

 

O PMDFCI tem a teoria e há massa humana. Mas faltam verbas para pôr em prática 

as suas directrizes.    

4)  O problema dos incêndios florestais em Sernancelhe   

 Como causas, aponta, fundamentalmente, a negligência e suspeita de piromania.    

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 O GTF e a CMDFCI são úteis. 

  

A CMDFCI deve ter mais poderes para actuar. Por exemplo, quando é solicitado ao 

representante do exército a disponibilização de militares para o rescaldo, há dificuldade 

em atender o pedido. 

 

É muito cedo para fazer-se uma avaliação dos GIPS, não havendo ainda grande 

visibilidade do seu trabalho. 

 

São poucos para vigiar a extensa área do município e estão sedeados relativamente 

longe (Armamar).   

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 

Lamenta-se a reprovação das candidaturas, pois são muito necessárias no âmbito 

das infra-estruturas e da vigilância.         
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  TTAABBUUAAÇÇOO   

Presidente da Câmara  

Dr. José Carlos Santos 

(02/04/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

Na política florestal nacional, os Governos, nas últimas décadas, têm tido uma 

postura deficiente, diria até, medíocre. E isso não é de aceitar, pois a floresta é cada 

vez mais uma riqueza nacional. 

 

Uma grande parte da população ainda não entendeu a importância da floresta. Os 

países nórdicos da Europa dão-nos o exemplo de como planificar, desenvolver e 

aproveitar todas as riquezas que ela pode proporcionar. 

 

É urgente e imprescindível o reordenamento florestal, para o qual devem estar 

atentos todos os organismos estatais relacionados com ele. 

 Há uma vontade séria de reflorestar as áreas ardidas. 

 

As siglas utilizadas (ex.: CMDFCI, PMDFCI, POM, PEM, ) não têm leitura para 

muitos que se confrontam com a problemática da floresta/incêndios.   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 

Há vontade da administração central em reforçar o papel dos municípios. Mas, por 

outro lado, cresce a desconfiança na capacidade das autarquias em resolver os 

problemas. Este pensamento vem, por exemplo, de Deputados e da Comunicação 

Social que não reconhecem os méritos do poder local autárquico. 

 

Devem ser dadas mais competências aos municípios e, sobretudo, mais recursos 

financeiros. Ora acontece o contrário, os auxílios são cada vez mais apertados. 

 

As Câmaras fazem autênticos milagres na obra que vêm executando. Mas chegámos 

a um ponto em que o dinheiro não estica mais. 

 Os recursos têm sido transferidos com muita parcimónia. 

 

O poder central demite-se das suas funções, obrigando os municípios a exercer 

competências da responsabilidade dos Ministérios Governamentais. Como é o caso da 

Educação. 
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Quem está nos altos comandos nem sempre está preparado/profissionalizado para 

orientar as forças no cenário de incêndio. 

 
O papel dos municípios deve ser cada vez maior, pois estão muito próximos das 

populações. Deve-se actuar na preparação/pedagogia, sobretudo dos jovens, no 

sentido de olharem a floresta de modo diferente dos nossos pais e avós.   

3)  Política municipal seguida pelo município de Tabuaço  

 

No concelho, o minifúndio é regra; não há baldios e a Câmara não é proprietária de 

qualquer mancha florestal. 

 Prioridades:  

- caminhar seriamente para o emparcelamento, pois assim evita-se o abandono 

das terras e é possível aproveitá-las melhor e cuidar da sua limpeza; a floresta deve 

ser um bem comunitário da aldeia ;  

- fazer o levantamento dos respectivos cadastros e orientar esforços para o regime 

respeitador da propriedade privada (ex.: regime cooperativo); só assim se pode tornar 

eficaz o reordenamento do território;   

- reforçar as transferências financeiras para este sector, permitindo a abertura, 

manutenção e limpeza de caminhos florestais;  

- proceder à pavimentação dos caminhos, tornando-os mais duradouros; é que, 

actualmente, passados dois ou três anos, as chuvadas deixam esses itinerários 

praticamente intransitáveis;  

- apostar na abertura de mais pontos de água;  

- apetrechar os bombeiros, pois têm falta de equipamento para combate;  

- conseguir maior prontidão dos meios aéreos; por vezes, chegam tarde e vão-se 

embora muito cedo, porque anoitece, acontecendo muitos fogos não ficarem 

totalmente debelados e haver reacendimentos durante a noite. 

 Acções desenvolvidas:  

- sensibilização dos jovens, pondo-os em contacto com a natureza; para além da 

teoria, o importante é visitar, reconhecer o território e ouvir testemunhos sobre a 

floresta, contribuindo assim para uma mudança de mentalidades, que é necessária; 

esta actuação, certamente, é mais eficiente do que os habituais prospectos, 

desdobráveis e autocolantes;  

- limpeza. 
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Seria mais eficaz agrupar municípios (uma média de seis) e estes disporem de um 

helicóptero pronto a actuar. 

 Não é através da administração central que podemos ir longe no combate aos fogos e 

no reordenamento florestal, mas sim à escala regional. 

 
Municipalizar os recursos/meios é o percurso para nos livrarmos da praga dos 

incêndios. E, assim, libertar os Governantes para resolver outras dificuldades. 

 

PMDFCI 

 

os planos são importantíssimos e úteis. São instrumentos que ajudam 

durante todo o ano, e não só sobre o acontecimento, a tomar medidas, a estudar e a 

perceber as áreas onde intervir, como aparecem e se propagam os incêndios. Devem 

continuar a actualizar-se.   

4)  O problema dos incêndios florestais em Tabuaço  

 

No combate aos incêndios são tantos os patamares/hierarquias a respeitar que, por 

vezes, surgem atrasos e distorções nas informações/comunicações. 

  O território tem tido incêndios consumidores de vários hectares de floresta. 

 

As causas prendem-se essencialmente com a negligência dos proprietários e o fogo 

posto não é de excluir. 

 

É adepto das coimas, pois a coacção resulta. Observa-se alguma passividade das 

populações perante o flagelo dos incêndios. 

 

GIPS 

 

inicialmente esperançado com este instrumento. Porém, na prática, o aparato 

sobrepôs-se à objectividade e à eficácia de actuação. A GNR já tem muitas 

competências noutros domínios também importantes.   

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

  São necessários mais meios técnicos. 

 

O GTF é uma estrutura intermédia e presta bastante apoio ao autarca. 

 

CMDFCI 

 

realiza reuniões interessantes. Em termos práticos, pouco valem, pelo que 

são perfeitamente dispensáveis. 

 Temos protocolos com as Associações Florestais de Sendim e de Paradela (Pedra do 

Cavalo), com bom relacionamento. 

 

Defende mais apoios para estas Associações e maior celeridade na aprovação dos 

projectos (Ministério da Agricultura /IFADAP). 
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 A floresta está burocratizada.   

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 

As candidaturas aprovadas ficam muito aquém do pedido. A aprovação demora 

meses sem fim e, quando aprovadas, não correspondem às expectativas. 

 

Os caminhos têm sido abertos com verbas da Câmara e não com os fundos 

comunitários, que são ridículos. 

 

Há sempre falta dinheiro para aprovar projectos de municípios pequenos. 

 

Foi aceite a candidatura dos sapadores florestais, estando a desenvolver um óptimo 

trabalho. 

 

Deve haver mais meios para a manutenção dos caminhos, pois as acessibilidades à 

floresta e ao concelho são deficitárias. 

 

Passamos a vida a pedir o que é angustiante. Era bom estarmos num país que com 

vida se pedisse e com vida se achasse.                     
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  TTAARROOUUCCAA   

Vereador do Urbanismo, Protecção civil, Agricultura e Floresta 

 Dr. José Amaro 

(05/04/2007)  

1)  Visão global da legislação florestal existente  

 

A legislação é muito extensa e de difícil interpretação. O legislador não conhece bem 

a nossa realidade florestal. Por exemplo: a limpeza promovida pelos particulares nas 

suas propriedades. Os agricultores não têm meios financeiros e os espaços, ao serem 

de muito pequena dimensão/retalhados, prestam-se a que nem todos cumpram a sua 

obrigação. 

 

O município, na limpeza, sente dificuldades em actuar nas faixas dos aglomerados 

urbanos. Se invade minimamente a propriedade privada, surgem de imediato 

problemas, ou seja, vê-se confrontado com uma carga de trabalhos .   

2)  Papel dos municípios na prevenção e combate aos incêndios florestais  

 

Teoricamente a planificação/estruturação da floresta está bem pensada: política 

nacional, política regional e política municipal. Porém, nem sempre há conformidade, 

por falta de coordenação/articulação entre os municípios. Em Tarouca, a maioria dos 

incêndios vêm de concelhos vizinhos. Por isso, a questão florestal exige ser pensada a 

uma escala inter-municipal.   

3)  Política municipal seguida pelo município de Tarouca  

 

A autarquia tem-se esforçado por: tornar a floresta rentável, sensibilizar as 

populações para o emparcelamento e proceder ao levantamento do respectivo 

cadastro florestal.  

 Actividades realizadas:  

- limpeza marginal do rio Varosa;  

- gestão de faixas de combustíveis em zona urbana; 
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- limpeza de pontos de água;  

- reflorestação das extensas áreas de baldios;  

- limpeza e desbaste da floresta;  

- sessões de esclarecimento relacionadas com a prevenção dos fogos florestais;  

- incentivo à cultura de outras espécies (castanheiro, cerejeira, );  

- vigilância móvel, por meio de quatro motas equipadas com um kit de primeira 

intervenção;  

- vigilância realizada por cinquenta beneficiários dos POC´s;  

- aconselha-se a população a reflorestar com espécies diversas, para assim criar 

zonas de descontinuidade/corta-fogo. As pessoas compreendem a sugestão, mas a 

falta de meios financeiros impossibilita o prosseguimento. 

 O GIPS é importante e representa uma mais-valia para o concelho. 

 

PMDFCI 

 

é importante. Participa na preparação da linha condutora/orientadora da 

política florestal a perseguir; ajuda a corrigir o que existe, pensando no futuro e 

planifica (ex.: selecciona a localização dos pontos de água).   

4)  O problema dos incêndios florestais em Tarouca  

 

Os incêndios florestais acontecem, principalmente, por negligência/descuido 

(queimadas  pastores). 

 

As coimas geralmente não são aplicadas, mas servem para prevenir os infractores, 

aproveitando o momento para exercer uma acção pedagógica. 

 

Algumas pessoas carenciadas e subsidiadas - POC (50 elementos) - são 

direccionadas para a floresta, actuando como dissuasoras e são bem vistas pela 

população. 

 

Os meios aéreos são importantíssimos para combater o fogo, pois o território é 

montanhoso, com declives pronunciados e inacessíveis aos meios terrestres.   

5)  Estrutura e organização dos recursos humanos na Autarquia  

 

CMDFCI 

 

é um órgão importante, participativo e eficaz. O plenário discute situações 

relevantes, sugerindo procedimentos na defesa da floresta e combate aos fogos. 

 

O concelho tem uma boa relação com os bombeiros, sendo que muitos dos seus 

elementos são funcionários da Câmara. 
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Não há protocolos com a Associação de RIBAFLOR, nem com a Associação de 

Produtores Agrícolas. Todavia, têm-se desenvolvido acções conjuntas de 

sensibilização, que ajudam a aproximar a autarquia e os produtores 

florestais/agrícolas.    

6)  Meios, candidaturas e financiamentos disponíveis  

 O número de candidaturas apresentadas é inferior à média dos outros concelhos, pois 

a Câmara tem meios humanos e o equipamento necessários para a prevenção e 

combate aos incêndios florestais. Precisa, isso sim, de verbas para complementar as 

acções em curso. 

 

A grande maioria das candidaturas estão aprovadas e destinam-se a: abertura de 

pontos de água, acções de limpeza e reflorestação e programas protocolares 

ocupacionais com o IEFP (POC´s). 

 

Aguarda-se a aprovação da candidatura para a criação da equipa de sapadores 

florestais. 

 

Discorda que a prioridade no deferimento das candidaturas contemple os municípios 

onde se tenha registado maior área ardida. Defende que deve dar-se prioridade aos 

concelhos onde ainda há mancha florestal em risco. O mesmo se verifica na 

distribuição dos GIPS. O Ministério da Administração Interna aprova um maior número 

de elementos para as áreas mais ardidas, resultando desse procedimento que haja 

menos gente a vigiar os territórios onde ainda existe floresta.       
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