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1. ENQUADRAMENTO DO PLANO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE 
GESTÃO TERRITORIAL E NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DA 
FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) visa, em 

primeiro lugar operacionalizar ao nível local e Municipal as normas contidas na 

legislação Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), em especial no Decreto-Lei n.º 

124/2006 de 28 de junho, na sua redação atual e legislação complementar, 

nomeadamente o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 

(Resolução de Conselho de Ministros n.º 65/2006 de 26 de maio), os Planos Regionais 

de Ordenamento Florestal (PROF) e os Planos Distritais de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PDDFCI). 

A elaboração do PMDFCI é da responsabilidade da Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta (CMDF) do Concelho de Peniche, em consonância com o PNDFCI 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006 de 26 de maio) sendo as regras de 

elaboração e aprovação, bem como a sua estrutura tipo estabelecidas no Despacho n.º 

4345/2012 de 27 de março, do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural. A coordenação e gestão do PMDFCI é da responsabilidade do 

Presidente da Câmara Municipal, ficando o Gabinete Técnico Florestal (GTF) incumbido 

de apoiar CMDF. 

O PMDFCI é desenvolvido para um horizonte de 10 anos, onde são previstos 

conjuntos de ações por ano, e por freguesia de forma a salvaguardar a floresta contra 

incêndios. O objetivo da implementação deste plano é reduzir o número de ocorrências 

e consequentemente reduzir a área ardida em todo o concelho. 

O PDDFCI, procura desempenhar a função de figura de planeamento de DFCI, de 

escala intermédia, entre o PNDFCI e os PMDFCI, na medida em que agrega o 

diagnóstico dos Concelhos e desse modo, estabelece metas e objetivos para o Distrito, 

de acordo com os respetivos eixos estratégicos de cada Município. 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) é um "instrumento setorial de 

gestão territorial" que estabelece as normas de intervenção sobre a ocupação e a 

utilização dos espaços florestais, encontrando-se previsto na Lei de Bases da Política 

Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e regulado pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 

14 de janeiro. 
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O PROF fornece ainda o enquadramento técnico e institucional apropriado para 

minimizar os conflitos relacionados com categorias de usos do solo e modelos silvícolas 

concorrentes para o mesmo território. Por outro lado, a sua relevância também reside 

no facto de alguns aspetos do setor florestal nacional necessitarem de ser abordados 

numa perspetiva regional. 

Assim, os PROF’s constituem um instrumento de concretização da política florestal 

que responde às orientações fornecidas por outros níveis de planeamento e decisão 

política, nomeadamente os constantes da Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 

33/96, de 17 de agosto), da Estratégia Nacional para as Florestas e da Estratégia 

Europeia para as Florestas, e que procura a articulação com instrumentos e políticas de 

outros setores. 

O Município de Peniche no âmbito do PROF Lisboa e Vale do tejo (PROF LVT) 

abrange duas sub-regiões homogéneas; Arribas e Floresta Oeste do Litoral. A Sub-

região homogénea Arribas está localizada no litoral do Concelho e representa as áreas 

mais escarpadas do concelho. A Sub-região Homogénea Floresta Oeste Litoral e uma 

área caraterizada por apresentar em relevo suave e que devido ao seu elevado potencial 

produtivo do ponto de vista florestal, define-se como primeira função, a produção. As 

funções seguintes são a proteção e tratando-se de uma zona de acentuada tradição 

cinegética foi estabelecida como segunda função a Silvopastorícia, caça e pesca. Já a 

sub-região homogénea Arribas apresenta como funções gerais a conservação de 

habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos; a proteção e também o 

recreio e a valorização da paisagem. 

As Orientações Estratégicas para a Recuperação das Áreas Ardidas, definidas 

através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 5/2006 de 18 de janeiro, visam dar 

cumprimento à alínea a) do n.º 8 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 

17/2004, que determina que cabe ao Conselho Nacional de Reflorestação (CNR) definir 

as orientações estratégicas de carácter geral para a recuperação das áreas afetadas 

pelo fogo, com respeito pelos objetivos e funções dominantes dos espaços florestais. 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) é um instrumento de gestão 

territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das Zonas de Proteção 

Especial (ZPE) do território continental, bem como a manutenção das espécies e 

habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um 

instrumento para a gestão da biodiversidade. Trata-se de um Plano desenvolvido a uma 

macro escala (1:100.000) para o território continental, que caracteriza os habitats 

naturais e seminaturais e as espécies da flora e da fauna presentes nos Sítios e ZPE,  
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e define as orientações estratégicas para a gestão do território abrangido por aquelas 

áreas, considerando os valores naturais que nelas ocorrem. 

O PMDFCI considera as orientações do Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), que tem, entre outros objetivos, definir 

diretrizes para o uso, ocupação e transformação do território, num quadro de opções 

estratégicas estabelecidas a nível regional, promover no plano regional, a integração 

das políticas sectoriais e ambientais no ordenamento do território e a coordenação das 

intervenções e dar orientações para a elaboração dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT). 

É importante também ter em conta outro tipo de instrumentos existentes, tal 

como as Zonas de Intervenção Florestal (ZIF’s). As ZIF’s são áreas territoriais 

contínuas, constituídas na sua maioria por espaços florestais, sujeita a um plano de 

gestão florestal e a um plano de defesa da floresta contra incêndios e gerida por uma 

única entidade. Estas têm como objetivos, promover a gestão ativa e permanente dos 

espaços florestais, reduzindo assim as ignições e propagações dos incêndios, 

recuperar, reabilitar e ordenar espaços florestais. Embora não existam no Concelho 

seria de incentivar o seu desenvolvimento 

 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta pretende promover intervenções de 

defesa do espaço florestal, integrado no espaço rural. No entanto, esta “defesa” da 

floresta é entendida como a defesa das infraestruturas e instalações, contra os incêndios 

florestais, na medida em que a floresta e parte das explorações agrícolas, têm vindo a 

registar um abandono em detrimento de uma exploração a longo prazo, objetivamente 

rentável. 

Pretende-se assim com o presente PMDFCI operacionalizar e concretizar um 

conjunto de objetivos, entre os quais: 

• Promover a gestão ativa da floresta; 

• Implementar a gestão de combustíveis em áreas florestais; 

• Construir e beneficiar faixas gestão de combustíveis de natureza diversa; 

• Promover sessões de sensibilização que visem aspetos para a defesa da floresta 

contra incêndios e para o uso correto do fogo; 

• Reforçar a vigilância e a fiscalização e aplicação do regime contraordenacional 

instituído; 
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2. ANÁLISE DO RISCO, DA VULNERABILIDADE AOS INCÊNDIOS E DA 
ZONAGEM DO TERRITÓRIO 

 
A análise do risco, da vulnerabilidade aos incêndios é realizada de acordo com a 

ocupação do solo, conjugada com os modelos de combustíveis associados, através das 

quais é produzida a cartografia de risco.  

2.1 Modelos de combustíveis florestais 

 
Dos três elementos presentes no triangulo do fogo – energia, oxigénio e combustível o 

último é o único cuja gestão é da responsabilidade direta do Homem e, 

consequentemente, onde as medidas preventivas se enquadram. 

A metodologia utilizada para elaboração do mapa de combustíveis florestais foi a que é 

apesentada no apêndice 3 do guia para a elaboração do PMDFCI. Com base em 

trabalho de campo, foi percorrido o concelho e determinados os modelos de 

combustível, permitindo obter uma classificação com resultados bastante satisfatórios. 

A Cartografia que serviu de base a este trabalho, foi a Carta de Ocupação do Solo, 

COS2015, cartografia oficial da Direção Geral do Território, DGT. 

 

 

Figura 1 – Combustíveis florestais do concelho de Peniche 
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Da análise do mapa obtido com a aplicação do modelo é possível constatar que as 

formações vegetais (pinhal bravo, eucalipto e mato) com maior potencial para o 

desenvolvimento de incêndios de intensidade e velocidade de propagação elevadas, 

localizam-se sobretudo a nordeste e sudeste do concelho. 

Nesta carta de combustível está presente a importância da agricultura na ocupação dos 

solos, atribuindo um modelo de combustível muito mais baixo ao território. 

 

2.2 Cartografia de risco 

 

A cartografia de risco é composta por dois mapas distintos, o mapa de Perigosidade de 

incêndio florestal e o mapa de Risco de incêndio florestal. Ambos os mapas 

apresentados em seguida foram elaborados de acordo com a metodologia descrita no 

Apêndice 4 do Guia Metodológico para a elaboração dos PMDFCI. De referir, que se 

usou o tamanho de pixel correspondente a 10 metros para a produção cartográfica do 

concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidade Suscetibilidade X 

Vulnerabilidade Valor económico X 

RISCO 

X 

DANO POTENCIAL 

PERIGOSIDADE 

Figura 2– Componentes do Modelo de Risco 
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2.2.1 Perigosidade de incêndio florestal 

 

O mapa de perigosidade resulta da probabilidade de ocorrência de um fenómeno, num 

determinado local e em determinadas condições, e da suscetibilidade desse local para 

a ocorrência de um fenómeno danoso. Segundo o guia, “Permite responder à questão 

“onde tenho maior potencial para que o fenómeno ocorra e adquira maior magnitude?”. 

Este mapa é particularmente indicado para ações de prevenção. 

 

A suscetibilidade depende da topografia, da ocupação do solo, entre outras variáveis. O 

fator número de ocorrências, introduzido pelo mapa de probabilidade, em determinada 

área do concelho, é o mais relevante, contribuindo para aumentar ou diminuir o valor da 

perigosidade. 

Para o presente plano foi adotado o modelo de risco do ICNF, conforme apêndice 4 do 

guia. 
 

 

Figura 3 – Perigosidade de incêndio florestal do concelho de Peniche 
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A perigosidade para o concelho de Peniche com classificação alta e muito alta aparece 

nas áreas ocupadas por espaços florestais e com declives mais significativos, cerca de 

4.59% da área do concelho. Nas áreas classificadas com esta perigosidade é esperado 

que sejam intensificadas as intervenções no âmbito DFCI, tal como está discriminado 

no planeamento do 1º Eixo. Também a prioridade de intervenções silvícolas deverá ser 

para estes locais de perigosidade Alta e Muito Alta. 

Como se poderá confirmar pelo quadro seguinte, o resto da área do concelho não 

apresente uma perigosidade significativa.  

Esta informação vem corroborar os resultados destes últimos anos no que toca a áreas 

ardidas. 

 

Perigosidade Área (ha) Área (%) 

Sem perigosidade 2 177.81 28.37 

Muito Baixa 2 998.43 39.07 

Baixa 1 977.68 25.77 

Média 169.02 2.20 

Alta 214.45 2.79 

Muito Alta 137.91 1.80 

Total 7 675.30 100 

 

  

2.2.2 Risco de incêndio florestal 

Este mapa resulta da combinação das componentes do mapa de perigosidade com as 

componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual o potencial 

de perda em face do fenómeno, respondendo à questão “onde tenho condições para 

perder mais?”. 

 

O risco é o produto da probabilidade x suscetibilidade x vulnerabilidade x valor. 

 

Os valores económicos e de vulnerabilidade atribuídos a cada tipo de ocupação do solo 

e utilizados para a elaboração da carta de risco de incêndio encontram-se definidos no 

procedimento de elaboração do mesmo constante do guia técnico para elaboração do 

PMDFCI 
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Figura 4 – Risco de incêndio florestal do concelho de Peniche 

 

Na figura 4 podemos ver que o concelho de Peniche, de um modo geral tem poucas 

áreas com risco de incêndio elevado e muito elevado. A área de maior risco encontra-

se a nordeste do concelho, coincidindo com áreas florestais contínuas. A sul da 

freguesia da Serra D’El Rei encontra-se o Planalto das Cesaredas, composto 

essencialmente por matos e povoamentos florestais. Já na freguesia da Atouguia da 

Baleia, existe uma outra mancha de risco elevado, contudo a mesma coincide com 

zonas de declives acentuados, nomeadamente arribas e algumas encostas mais 

acentuadas. 
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2.3 Prioridades de defesa 

 

O mapa de prioridades de defesa tem como objetivo a identificação dos elementos que 

interessa proteger, através da representação das manchas de risco de incêndio florestal 

elevado e muito elevado sobre as quais se desenham os elementos prioritários, como 

pontos ou polígonos conforme a sua natureza. Neste caso, os parques de campismo, 

parques de merendas, pistas clicáveis e também os aglomerados urbanos. 

 

 

Figura 5 – Prioridades de defesa do concelho de Peniche 

 

Através da análise do mapa de prioridades de defesa podemos concluir que todas as 

áreas classificadas com prioridade alta e muito alta são áreas onde a necessidade de 

intervir é maior, quer em silvicultura preventiva quer a nível de sensibilização da 

população.  
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3. OBJETIVOS E METAS DO PMDFCI 

 

Os objetivos e metas a definir no PMDFCI são estabelecidos com o intuito de cumprir o 

preconizado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, que 

enuncia a estratégia nacional para a defesa da floresta contra incêndios. 

Para tal os objetivos são definidos de acordo com o diagnóstico efetuado no caderno I, 

tendo como principais orientações os cinco eixos estratégicos. 

 

1º Eixo Estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;  
2º Eixo Estratégico: Redução da incidência dos incêndios;  
3º Eixo Estratégico: Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;  
4º Eixo Estratégico: Recuperar e reabilitar os ecossistemas;  
5º Eixo Estratégico: Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 
 

 

3.1 Identificação da tipologia do concelho 

 

A tipologia do concelho é definida pelo ICNF com base em duas variáveis, são elas: o 

n.º de ocorrências e área ardida no concelho para um período de tempo. 

Com base nestas duas variáveis, o concelho de Peniche enquadra-se na tipologia T3 – 
Pouca área ardida. 

 

 

3.2 Objetivos e metas do PMDFCI 

 

Para o período de vigência do PMDFCI (2020-2029), com base no caderno I, foram 

definidos os objetivos e as metas previstas alcançar.  
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Quadro I – Objetivos e metas 

Objetivos específicos 
Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Diminuição do n.º de 
ocorrências de incêndios 

florestais 
<10 <10 <8 <8 <6 <6 <4 <4 <2 <2 

Diminuição da área ardida 
(ha) <8 <8 <6 <6 <4 <4 <2 <2 <1 <1 

Objetivos estratégicos Promoção da gestão florestal e intervenção em áreas estratégicas 

Objetivos Operacionais 
Proteção das zonas de interface Urbano/Floresta 

Implementação de plano de redução de combustíveis 

Acções 

Criação e manutenção de redes de faixas de gestão de combustível, 
intervindo prioritariamente nas zonas com maior vulnerabilidade aos 

incêndios 

Implementação de mosaico de parcelas gestão de combustível 

Promoção de acções de silvicultura no âmbito da DFCI 

Criação e manutenção das redes de infraestruturas (RVF e RPA) 

 

A Analise do histórico de incêndios já nos levou a concluir que o Concelho de Peniche, 

tem tido, comparativamente a outros Concelhos, uma área ardida Baixa. Ainda existe 

um número de ocorrências considerável, mas com pouca área ardida. É neste campo 

que os objetivos específicos se vão focar. É objetivo diminuir gradualmente o número 

de ocorrências e também a área ardida, ao longo da vigência deste plano. 

Como objetivos estratégicos, irá se promover a gestão ativa das áreas florestais e de 

áreas estratégicas, por exemplo o Pinhal da Camara Municipal e área florestais 

adjacentes. Ao nível operacional pretende-se aumentar a proteção no interface 

urbano/floresta decorrente das obrigações legais vigentes e da execução das FGC. 

Implementar a redução de combustíveis através da promoção de ações de silvicultura 

preventiva (DFCI). Também se pretende implementar um mosaico de gestão de 

combustíveis no pinhal da Camara Municipal, neste momento a ser alvo da elaboração 

do PGF e já identificado no caderno I – diagnóstico. 
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4. EIXOS ESTRATÉGICOS 

4.1  1º Eixo estratégico – Aumento da resiliência do território aos incêndios 
florestais 

 

Neste eixo de atuação é importante aplicar estrategicamente sistemas de gestão de 

combustível, desenvolver processos que permitam aumentar o nível de segurança de 

pessoas e bens e tornar os espaços florestais mais resilientes à ação do fogo.  

É fundamental definir uma linha de ação que objetive a gestão multifuncional dos 

espaços rurais e introduza, em simultâneo, princípios de DFCI de modo a 

tendencialmente diminuir a intensidade e área percorrida por grandes incêndios e 

facilitar as ações de pré-supressão e supressão.  

Desta forma, atendendo ao disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 

de junho, na sua redação atual é obrigatória a gestão de combustíveis associada às 

diferentes infraestruturas presentes, operacionalizando-se ao nível municipal a rede 

secundária de faixas de gestão de combustível (FGC). No caso da existência de 

interceção de superfícies a submeter a trabalhos de gestão de combustível, deve a 

CMDF definir claramente no PMDFCI, o procedimento de levantamento e execução a 

adotar, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 11 e 12 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006 de 28 de Junho, na redação atual. Ainda segundo este diploma, no PMDFCI 

devem ser definidas regras que as novas edificações têm de salvaguardar na sua 

implantação no terreno, no espaço florestal fora das áreas edificadas consolidadas.  

 

4.1.1 Levantamento da rede de defesa da floresta contra incêndios 
(RDFCI) 

A RDFCI concretiza territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação dos 

espaços rurais decorrente da estratégia do planeamento de DFCI e integra as seguintes 

componentes: 

 

a. Redes de faixas de gestão de combustível; 

b. Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

c. Rede viária florestal; 

d. Rede de pontos de água; 

e. Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

f. Rede de infraestruturas de apoio ao combate;  



 
 

 
PMDFCI 

Plano de ação 
Edição: 1/19 
Data: 13/06/2019 
Autor: GTF 
Página 19 de 65 

 

 

4.1.1.1 Rede de Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de Parcelas 
de Gestão de Combustível 

 

As Faixas de gestão de combustível constituem redes primárias, secundárias e 

terciárias. As redes primárias de faixas de gestão de combustível são de interesse 

distrital, as secundárias são de interesse municipal ou local e as terciárias são de 

interesse local.  

 

Rede primária não existe no Concelho de Peniche. 

 

Rede Secundária desenvolve-se sobre: 

 

• As redes viárias e ferroviárias públicas; 

• As linhas de transporte e distribuição de energia elétrica; 

• As envolventes aos aglomerados populacionais e a todas edificações, aos 

parques de campismo, às infraestruturas e parques de lazer e de recreio, aos 

parques e polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos aterros sanitários 

 

As redes terciárias de faixas de gestão de combustível, de interesse local, cumprem a 

função de isolamento de potenciais focos de incêndio e apoiam-se nas redes viária, 

elétrica e divisional das unidades locais de gestão florestal ou agro-florestal, sendo 

definidas no âmbito dos instrumentos de gestão florestal, neste caso sobre o Pinhal de 

Ferrel, sob gestão municipal. 

 

As FGC definidas neste plano enquadram-se na Rede Secundária de Faixas de Gestão 

de Combustível, a sua delimitação foi elaborada conforme o referido no Artigo 15º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, e que referencia o 

seguinte: 

“1 - Nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a 

entidade responsável: 

a) Pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa 

lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m; 

b) Pela rede ferroviária providencie a gestão do combustível numa faixa 

lateral de terreno confinante, contada a partir dos carris externos 

numa largura não inferior a 10 m; 



 
 

 
PMDFCI 

Plano de ação 
Edição: 1/19 
Data: 13/06/2019 
Autor: GTF 
Página 20 de 65 

 

 

c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito 

alta tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível 

numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores 

exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para 

cada um dos lados; 

d)  Pelas linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão 

providencie a gestão de combustível numa faixa correspondente à 

projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma 

faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados; 

e) Pela rede de transporte de gás natural (gasodutos) providencie a 

gestão de combustível numa faixa lateral de terreno confinante numa 

largura não inferior a 5 m para cada um dos lados, contados a partir 

do eixo da conduta. 

2 - Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, 

detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados 

a proceder à gestão de combustível, de acordo com as normas constantes no anexo do 

presente decreto-lei e que dele faz parte integrante, numa faixa com as seguintes 

dimensões: 

a) Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do 

edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com 

floresta, matos ou pastagens naturais; 

b) Largura definida no PMDFCI, com o mínimo de 10 m e o máximo de 

50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, quando a faixa 

abranja exclusivamente terrenos ocupados com outras ocupações…” 

 

“…13 - Nos parques de campismo, nos parques e polígonos industriais, nas plataformas 

de logística e nos aterros sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais 

previamente definidos no PMDFCI é obrigatória a gestão de combustível, e sua 

manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura mínima não inferior a 100 m, 

competindo à respetiva entidade gestora ou, na sua inexistência ou não cumprimento 

da sua obrigação, à câmara municipal realizar os respetivos trabalhos, podendo esta, 

para o efeito, desencadear os mecanismos necessários ao ressarcimento da despesa 

efetuada. 
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14 - Sempre que, por força do disposto no número anterior, as superfícies a submeter a 

trabalhos de gestão de combustível se intersetem, são as entidades referidas naquele 

número que têm a responsabilidade da gestão de combustível…” 

 

Relativamente aos condicionalismos à edificação o mesmo decreto-lei 124/2006 de 

28 de Junho, na sua redação atual, no artigo 16º refere que: 

 

“1 - A classificação e qualificação do solo definidas no âmbito dos instrumentos de 

gestão territorial vinculativos dos particulares devem considerar a cartografia de 

perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI a integrar, obrigatoriamente, na 

planta de condicionantes dos planos municipais e intermunicipais de ordenamento do 

território. 

 

2 - Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos 

edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural 

definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade, sem prejuízo do disposto 

no número seguinte. 

3 - No âmbito dos planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território, 

podem ser previstas novas áreas para as finalidades identificadas nos n.os 10 e 13 

do artigo anterior, bem como a ampliação de áreas já existentes com esses fins. 

4 - A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são 

permitidas fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI como de média, baixa 

e muito baixa perigosidade, desde que se cumpram, cumulativamente, os seguintes 

condicionalismos: 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da 

propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando 

confinantes com terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens 

naturais, ou a dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando 

inseridas ou confinantes com outras ocupações, de acordo com os 

critérios estabelecidos no anexo ao presente decreto-lei; 

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição 

de incêndios no edifício e nos respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF. 



 
 

 
PMDFCI 

Plano de ação 
Edição: 1/19 
Data: 13/06/2019 
Autor: GTF 
Página 22 de 65 

 

 

5 - Para efeitos do disposto no número anterior, quando a faixa de proteção integre rede 

secundária ou primária estabelecida, infraestruturas viárias ou planos de água, a área 

destas pode ser contabilizada na distância mínima exigida para aquela faixa de 

proteção. 

 

6 - Quando esteja em causa a construção de novos edifícios ou o aumento da área de 

implantação de edifícios existentes, destinados exclusivamente ao turismo de 

habitação, ao turismo no espaço rural, à atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola 

ou atividades industriais conexas e exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e 

valorização dos produtos e subprodutos da respetiva exploração, pode, em casos 

excecionais, a pedido do interessado e em função da análise de risco apresentada, ser 

reduzida até 10 m a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista 

na alínea a) do n.º 4, por deliberação da câmara municipal, caso sejam verificadas as 

seguintes condições: 

a) Medidas excecionais de proteção relativas à defesa e resistência do 

edifício à passagem do fogo; 

b) Medidas excecionais de contenção de possíveis fontes de ignição de 

incêndios no edifício e nos respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF. 

 

7 - Para o efeito do disposto nas alíneas do número anterior, os membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da proteção civil e das florestas aprovam uma portaria que 

enquadra as regras a que obedecem a análise de risco e as medidas excecionais. 

8 - Aos proprietários de terrenos confinantes com os indicados no n.º 6 não é aplicável 

o disposto no n.º 2 do artigo anterior. 

 

9 - Os condicionalismos previstos nos n.os 4 a 8 não se aplicam às edificações que se 

localizem dentro das áreas previstas nos n.os 10 e 13 do artigo anterior. 

 

10 - As edificações existentes abrangidas pelo Regime de Regularização de Atividades 

Económicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua 

redação atual, podem ser dispensadas das condições previstas nos n.os 4 a 8, por 

deliberação da câmara municipal, desde que o seu cumprimento se tenha tornado 

inviável e sejam propostas medidas adequadas de minimização do perigo de incêndio, 

objeto de parecer favorável da CMDF. 
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11 - Excetua-se do disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados a 

utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de 

exploração de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse 

municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes 

condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, 

incluindo a faixa de gestão de 100 metros; 

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios 

nas edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e 

resistência das edificações à passagem do fogo; 

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins 

habitacionais ou turísticos, ainda que associados à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF. 

 

12 - Os regulamentos municipais devem definir as regras decorrentes das medidas de 

defesa estabelecidas nos PMDFCI para as áreas edificadas consolidadas. 

 

13 - Os pareceres vinculativos da CMDF referidos no presente artigo são emitidos no 

prazo de 30 dias. 

 

14 - Nas situações a que se refere o número anterior, a CMDF integra obrigatoriamente: 

a) Um representante da comissão de coordenação e desenvolvimento 

regional territorialmente competente; 

b) Um representante da direção regional de agricultura territorialmente 

competente; e 

c) Um representante da ANPC.” 

 

Medidas estas a que este PMDFCI terá de cumprir e garantir. 

 

Sempre que a delimitação das FGC confinantes com a rede viária, linhas de transporte 

de energia crie áreas de interseção entre elas, resultam superfícies de gestão partilhada. 

A responsabilidade de gestão destas entidades prevalece quando as faixas envolventes 

destas infraestruturas lineares intersetam as restantes FGC do concelho. 

A responsabilidade da entidade gestora das faixas envolventes dos parques de 

campismo, infraestruturas, equipamentos florestais de recreio parques e polígonos 
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industriais e aterros sanitários prevalece no caso de interceções com as restantes faixas 

a gestão. 

 

Na RFGC delimitadas no PMDFCI, os responsáveis pelas mesmas, são obrigados à sua 

execução de acordo com os critérios de gestão de combustíveis no âmbito das redes 

secundárias de faixas gestão de combustíveis definidos no Anexo ao Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual. 

 

 

 

Figura 6 – Faixas gestão de combustíveis do concelho de Peniche 

 

O quadro II apresenta a área ocupada por tipo de faixas de gestão de combustível 

existente no concelho de Peniche, onde se pode verificar as FGC aos aglomerados 

populacionais são as que maior representatividade têm. Relativamente à percentagem 

de área ocupada pelas FGC, podemos verificar que 33.73% da área do concelho 

encontra-se abrangida por Faixas de Gestão de Combustível, sendo que as 

intervenções a realizar em cada uma delas deverão ser monitorizadas. 
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Quadro II – Distribuição da área por tipo de FGC 

Tipo de FGC Área (ha) % (da FGC) % (da área do concelho) 
Edificações em espaço rural 607.97 23.49 7.92 

Aglomerado populacional 960.84 37.12 12.52 
Parques de Campismo e 

Industrias 39.83 1.54 0.52 

FGC Rede Viária 345.88 13.36 4.51 

Rede elétrica – Média Tensão 231.51 8.94 3.02 

Mosaicos 342.23 13.22 4.46 

Rede elétrica – Alta Tensão 60.24 2.33 0.78 

TOTAL 2 588.50 100 33.73 

 
 

4.1.1.2 Rede Viária Florestal 

 
A rede viária florestal desempenha em solo rural uma multiplicidade de funções 

nomeadamente no acesso aos aglomerados e outras infraestruturas, aos povoamentos, 

produtos florestais e recreio. O Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, na redação 

atual, alarga o conceito da rede viária florestal essencial à DFCI para outras vias além 

das tradicionalmente tratadas pelo setor florestal, e determina a normalização da 

classificação e numeração dessa rede viária florestal “alargada”. 

A rede viária florestal é um dos principais elementos na infraestruturação do território na 

defesa da floresta contra incêndio, tanto ao nível da prevenção como no apoio ao 

combate, cumprindo as seguintes funções: 

• Possibilitar o acesso dos meios de combate às áreas onde deflagra o incêndio e 

aos pontos de reabastecimento de água, combustível, entre outros; 

• Integrar a rede de faixas de gestão de combustível onde as equipas de luta 

encontram condições favoráveis para o combate do fogo, em segurança; 

• Possibilitar a circulação de patrulhas de vigilância móvel terrestre, em 

complemento com a rede de vigilância fixa. 

A rede viária florestal integra vias de comunicação que atravessam ou permitem o 

acesso ao espaço florestal do concelho, incluindo nomeadamente: 

• Vias classificadas no Plano Rodoviário Nacional; 

• Vias classificadas integrantes do Plano dos Caminhos Municipais; 

• Outras vias de comunicação do domínio público; 
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• Vias do domínio privado, incluindo as vias do domínio do estado e as dos 

terrenos comunitários. 

 

 

Figura 7 – Rede viária do concelho de Peniche  

 

A rede viária florestal para o concelho de Peniche é constituída por vias de 1ª e 2ª ordem. 

Rede viária florestal fundamental - Consiste na rede de maior importância para a DFCI 

uma vez que é aquela que garante o rápido acesso a todos os pontos dos maciços 

florestais, a ligação entre as principais infraestruturas de DFCI e o desenvolvimento das 

ações de proteção civil em situações de emergência, subdividindo-se de acordo com as 

características geométricas das categorias das vias em vias de 1ª e de 2ª ordem. 

A rede viária florestal do concelho de Peniche está distribuída por tipo de rede viária 

conforme quadro III. Da análise do mesmo, podemos verificar que são os caminhos 

classificados como 2ª ordem, os que existem em maior número e extensão. Peniche 

apresenta uma boa rede viária florestal e em boas condições de utilização. 

Quadro III – Distribuição do tipo de rede viária florestal 

Tipo de Rede viária Comprimento (km) 

1ª ordem 94.695 
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2ª ordem 290.207 

TOTAL 384,902 
 

4.1.1.3 Rede de Pontos de água 

 
O sucesso das operações de combate aos incêndios depende, em grande parte, da 

existência de pontos de água operacionais e com boas condições de acesso, tanto para 

meios aéreos como terrestres. 

A rede de pontos de água define-se como um conjunto de estruturas físicas naturais ou 

artificiais de armazenamento de água, podendo ser: 

• Barragens; 

• Marcos de água e bocas-de-incêndio; 

O seu objetivo é melhorar as condições de combate a incêndios e, em simultâneo, 

contribuir para o aumento das potencialidades intrínsecas das áreas florestais. 

Pretende-se uma distribuição geográfica equilibrada dos pontos de água, permitindo 

uma resposta atempada dos meios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Rede de pontos de água do concelho de Peniche 

A rede de pontos de água do concelho de Peniche é composta por pontos de água 

terrestres, aéreos e mistos, conforme quadro IV. 
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Quadro IV – Rede de pontos de água e sua classificação 

Nome Classe 

Atouguia da Baleia (Largo Nossa Senhora da Conceição) Terrestre 

Barragem de São Domingos Misto 

Ferrel Terrestre 

Geraldes Terrestre 

Pinhal da Câmara Terrestre 

Ribeira da Canavieira Misto  

São Bernardino (Palmeiras) Terrestre 

Serra D’El Rei (Serrana) Terrestre 

Serra D’El Rei (Urbanização Nova) Terrestre 

 

4.1.1.4 Silvicultura no âmbito DFCI 

As áreas sujeitas a silvicultura no âmbito da DFCI são aplicadas aos povoamentos 

florestais, matos e formações espontâneas, ao nível da composição específica e do seu 

arranjo estrutural. O objetivo destas intervenções é diminuir o perigo de incêndio e 

garantir a máxima resistência da vegetação à passagem do fogo. 

No concelho de Peniche não existem áreas classificadas como Perímetros Florestais, 

Matas Nacionais ou Parques Naturais, existe apenas uma área propriedade da Câmara 

Municipal de Peniche com sensivelmente 345ha, onde a gestão do mesmo é da 

responsabilidade da autarquia. Em 2019 iniciaram-se trabalhos silvícolas nesta área do 

Pinhal de Ferrel, com vista a reduzir o risco desta e também retomar a sua gestão. Como 

já foi referido anteriormente, o Plano Gestão Florestal está em elaboração e contempla 

as ações de silvicultura para os próximos 10 anos para esta área. 

Considerando que a restante área é privada, não é possível obter informação relativa à 

área tratada por intervenções silvícolas. Devido à área executada ter sido mínima, mais 

focada na prevenção do Parque de Lazer e da casa Florestal do Pinhal de Ferrel não 

se apresentada cartografia sobre silvicultura no âmbito DFCI. No entanto, de uma forma 

geral os povoamentos florestais do concelho estão na maioria sem grandes matos. 

Facto que se deve à forte presença de tratores agrícolas e a uma tradição de gestão do 

território. 
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4.1.2 Planeamento das ações referente ao 1º eixo estratégico 

 

Ao longo do período de vigência do presente plano pretende-se desencadear um 

conjunto de intervenções, nomeadamente no que diz respeito à rede secundária e 

terciária das faixas de gestão de combustível, da responsabilidade das várias entidades. 

 

4.1.2.1 Rede de Faixas de Gestão de Combustível e Mosaico de Parcelas 
de Gestão de Combustível 

 

A maioria das FGC a executar dizem respeito às faixas de proteção a edificações 

integradas em espaços rurais e a aglomerados populacionais, da responsabilidade dos 

seus proprietários. No caso da rede viária e rede elétrica, Parques de campismo e 

Industriais, a responsabilidade recai nas respetivas entidades gestoras dessas 

infraestruturas. 

 

As intervenções a realizar nas FGC deverão ocorrer sempre que necessário e no 

período compreendido entre 1 de novembro e 15 de abril, evitando-se intervenções em 

pleno período crítico. 

 

Tendo em consideração os critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das faixas 

secundárias de gestão de combustível, definido legalmente através de Decreto-lei, 

estabeleceu-se um calendário de execução das FGC. Após validação no local as FGC 

que se encontram em terrenos ocupados por agricultura, apresentam condições para 

serem consideradas sem intervenção. Através do acompanhamento do estado da FGC 

que será feito pelo Gabinete Técnico Florestal Municipal, se for notado que houve 

alteração ao uso do solo, pelo abandono da atividade agrícola e falta de granjeios da 

terra, serão atualizadas as mesmas FGC e calendarizadas as ações. 

 

 No quadro seguinte apresenta-se a área com intervenção e sem intervenção por Tipo 

de FGC/Código. 
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Quadro V – Distribuição das faixas de gestão de combustível 
Código da 

descrição da 
faixa/ 

mosaico 

Descrição da 
faixa/mosaico Unidades 

Ano de execução 

2020 2021 2022 2023 2024 
Com Intervenção Sem Intervenção Com Intervenção Sem Intervenção Com Intervenção Sem Intervenção Com Intervenção Sem Intervenção Com Intervenção Sem Intervenção 

1 Edificações em espaço 
rural  ha 59.85 548.12 0 607.97 0 607.97 59.85 548.12 0 607.97 

2 Aglomerados 
populacionais ha 32.85 927.99 0 960.84 0 960.84 32.85 927.99 0 960.84 

3 Parques de Campismo 
e Industrias ha 5.4 34.43 0 39.83 0 39.83 5.4 34.43 0 39.83 

4 FGC Rede viária ha 185.47 160.41 0 345.88 0 345.88 185.47 160.41 0 345.88 

10 Rede elétrica - Média 
tensão ha 231.51 0 231.51 0 231.51 0 231.51 0 231.51 0 

11 Mosaicos  ha 342.23 0 0 342.23 0 342.23 342.23 0 0 342.23 
13 Rede elétrica em AT ha 60.24 0 60.24 0 60.24 0 60.24 0 60.24 0 

Sub-total (ha) ha 917.55 1670.95 291.75 2296.75 291.75 2296.75 917.55 1670.95 291.75 2296.75 

Código da 
descrição da 

faixa/ 
mosaico 

Descrição da 
faixa/mosaico Unidades 

Ano de execução 

2025 2026 2027 2028 2029 
Com Intervenção Sem Intervenção Com Intervenção Sem Intervenção Com Intervenção Sem Intervenção Com Intervenção Sem Intervenção Com Intervenção Sem Intervenção 

1 Edificações em espaço 
rural  ha 0 607.97 59.85 548.12 0 607.97 0 607.97 59.85 548.12 

2 Aglomerados 
populacionais ha 0 960.84 32.85 927.99 0 960.84 0 960.84 32.85 927.99 

3 Parques de Campismo 
e Industrias ha 0 39.83 5.4 34.43 0 39.83 0 39.83 5.4 34.43 

4 FGC Rede viária ha 0 345.88 185.47 160.41 0 345.88 0 345.88 185.47 160.41 

10 Rede elétrica - Média 
tensão ha 231.51 0 231.51 0 231.51 0 231.51 0 231.51 0 

11 Mosaicos  ha 0 342.23 342.23 0 0 342.23 0 342.23 342.23 0 
13 Rede elétrica em AT ha 60.24 0 60.24 0 60.24 0 60.24 0 60.24 0 

Sub-total (ha) ha 291.75 2296.75 917.55 1670.95 291.75 2296.75 291.75 2296.75 917.55 1670.95 
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Nos mapas 8 a 17, anexos a este caderno, estão representadas as faixas e mosaicos 

de parcelas de gestão de combustível previsto executar no período 2020-2029. 

 

Os meios de execução previstos, depende das entidades responsáveis da sua 

execução. No caso do Município de Peniche, existe uma equipa de trabalhadores que 

costumam executar estas faixas, motivo pelo qual será preferencialmente com meios 

próprios que estas ações serão executadas. Também pretende o Município ativar 

novamente a Equipa de Sapadores Florestais que em tempos esteve ativa neste 

Concelho. Quanto às restantes entidades os meios previstos para a execução das FGC 

será através de recurso a contratação externa.  

 

Os meios de financiamento, serão no caso do Município, receitas próprias, o recurso 

futuro a uma equipa de sapadores florestais para o Concelho de Peniche, e uma futura 

candidatura aos financiamentos previstos no actual PDR2020 ou futuros programas que 

venham a ser implementados. Quanto às outras entidades serão principalmente 

recursos próprios e outros meios de financiamento que venham a ser criados para os 

mesmos. 
 

4.1.2.2 Rede Viária Florestal 

 
 

O planeamento das ações a desenvolver, na Rede Viária Florestal, foi elaborado com 

base no levantamento das necessidades de beneficiação e manutenção da rede viária 

municipal, da responsabilidade da CMP, ficando as restantes vias sujeitas a validação 

anual no âmbito do POM.  

 

Os mapas 8 a 17, anexos a este caderno, indicam as intervenções na RVF para o 

período 2020-2029.  

A execução das obras de manutenção destas vias municipais é financiada pela própria 

autarquia e realizada na sua maioria com meios próprios da autarquia ou através de 

uma empresa de prestação de serviços.  

 

Ao longo da vigência do presente plano, prevê-se beneficiar a rede viária florestal 

localizada nas áreas onde a ocupação florestal é maior. Uma vez que existe uma 

densidade elevada de caminhos, não está previsto a abertura de novos caminhos, 
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contudo, se no decorrer dos diversos trabalhos de campo, se verificar essa necessidade, 

proceder-se-á à cartografia dos mesmos. 

 

O meio de execução das acções prevista será através da utilização de algum 

equipamento próprio e pessoal que tem experiencia neste tipo de acções, motivo pelo 

qual será preferencialmente com meios próprios que estas ações serão executadas. No 

caso de ser necessário recorrer-se-á a contratação externa. 

 

Os meios de financiamento, serão as receitas próprias, futuras candidaturas aos 

financiamentos previstos no actual PDR2020 ou futuros programas que venham a ser 

implementados.  

 

O Quadro 6 identifica a extensão das vias municipais que se prevê intervencionar e para 

cada ano de vigência do plano. 
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Classes 
das vias 
da RVF 

(REDE_DF
CI) 

Comprimento 
total c/ 

necessidade 
intervenção 

(km) 

Distribuição do comprimento total com necessidade de intervenção (km) (C/ - com intervenção / S/ - sem intervenção) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

C/ S/ C/ S/ C/ S/ C/ S/ C/ S/ C/ S/ C/ S/ C/ S/ C/ S/ C/ S/ 

1ª ordem 94.69 0 94.69 0 94.69 0 94.69 0 94.69 0 94.69 0 94.69 0 94.69 0 94.69 0 94.69 0 94.69 

2ª ordem 290.20 23.31 266.89 24.12 266.08 20.73 269.47 19.51 270.69 23.31 266.89 24.12 266.08 20.73 269.47 19.51 270.69 23.31 266.89 24.12 266.08 

Total 384.90 23.31 361.58 24.12 360.77 20.73 364.16 19.51 365.38 23.31 361.58 24.12 360.77 20.73 364.16 19.51 365.38 23.31 361.58 24.12 360.77 

 

 

Quadro VI – Distribuição do comprimento total da rede viária com necessidade e sem necessidade de intervenção 
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4.1.2.3 Rede de Pontos de Água 

 

A rede de pontos de água do concelho de Peniche é composta por pontos de água 

terrestres, aéreos e mistos, conforme anteriormente mencionado no quadro IV. 

 

Não se prevê quaisquer investimentos na construção de pontos de água de apoio a 

DFCI. No entanto, está previsto neste plano, executar ações de manutenção dos pontos 

de água existentes, conforme calendarização presente no quadro VII. 

 

É essencial que a informação relativa à rede de pontos de água esteja atualizada, para 

que em caso de necessidade se possam os utilizar os pontos operacionais, sendo o 

POM a ferramenta onde os mesmos são anualmente atualizados. 

 

O meio de execução das acções prevista será através da utilização de algum 

equipamento próprio e pessoal que tem experiencia neste tipo de acções, motivo pelo 

qual será preferencialmente com meios próprios que estas ações serão executadas. No 

caso de ser necessário recorrer-se-á a contratação externa. 

 

Os meios de financiamento, serão as receitas próprias, futuras candidaturas aos 

financiamentos previstos no actual PDR2020 ou futuros programas que venham a ser 

implementados.  

 

Os mapas 8 a 17, anexos a este caderno, apresentam as intervenções na rede de 

pontos de água para o período 2020-2029. 
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Quadro VII – Intervenções (construção, manutenção) na rede pontos  

Freguesia ID_PA Tipo 
de PA 

Designação do 
Tipo de PA 

Classe 
de PA Nome 

Volume 
máximo 

(m³) 

Tipo de Intervenção 
(C – Construção / M – Manutenção) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Atouguia 
da Baleia 6 310 Tomada de água 

da rede pública T Atouguia da Baleia (Largo Nossa 
Senhora da Conceição) - M - - M - - M - - M 

Atouguia 
da Baleia 1 211 Albufeira de 

barragem M Barragem de São Domingos 1600000 - - - - - - - - - - 

Atouguia 
da Baleia 8 310 Tomada de água 

da rede pública T São Bernardino (Palmeiras) - M - - M - - M - - M 

Atouguia 
da Baleia 3 214 Charca M Ribeira da Canavieira 16000 - - - - - - M - - - 

Atouguia 
da Baleia 7 310 Tomada de água 

da rede pública T Geraldes - M - - M - - M - - M 

Ferrel 2 310 Tomada de água 
da rede pública T Pinhal da Câmara - M - - M - - M - - M 

Ferrel 5 310 Tomada de água 
da rede pública T Ferrel - M - - M - - M - - M 

Serra D'El 
Rei 9 310 Tomada de água 

da rede pública T Urbanização Nova - M - - M - - M - - M 

Serra D'El 
Rei 4 310 Tomada de água 

da rede pública T Serrana - M - - M - - M - - M 
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4.1.2.4 Metas e indicadores 

 
 

Quadro VIII – Metas e indicadores – aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 

Rede 
DFCI Ação 

CODIGO 
Meta Un 

Indicadores 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

FGC 

Implementar as 
FGC às 

edificações em 
espaços rurais 

COD 1 

Implementar as 
FGC que estão 

Previstas, 
obrigação legal. 

ha 59.85 0 0 59.85 0 0 59.85 0 0 59.85 

Implementar as 
FGC aos 

aglomerados  
COD 2 ha 32.85 0 0 32.85 0 0 32.85 0 0 32.85 

Implementar as 
FGC Parques 
Industriais e 
Campismo 

COD 3 ha 5.4 0 0 5.4 0 0 5.4 0 0 5.4 

Implementar as 
FGC à rede 

viária 
COD 4 ha 185.47 0 0 185.47 0 0 185.47 0 0 185.47 

Implementar os 
Mosaicos DFCI COD 11 

Implementar o 
Mosaico previsto 
no PMDFCI. 

ha 342.23 0 0 342.23 0 0 342.23 0 0 342.23 

Implementar as 
FGC da rede 

elétrica 

COD 10 
e COD 

13 

Implementar as 
FGC que estão 

Previstas, 
obrigação legal. 

ha 291.75 
 

RVF 

Beneficiar a 
rede viária 

florestal 
identificada 

2ª Ordem 

Garantir a 
manutenção das 
rede viária em 
área florestal 

Km 23.31 24.1 20.73 19.5 23.31 24.12 20.73 19.51 23.31 24.12 

RPA 
Verificação dos 
pontos de água 

existentes 

T - 
Terrestre 

Avaliar a 
operacionalidade 

dos pontos de 
água existente de 
forma a atualizar 

a informação 
anualmente 

un A totalidade dos pontos de água 

 

4.1.1.1 Orçamento e responsáveis  

 

O cálculo do orçamento das operações de gestão de FGC foi calculado tendo como 

referência as tabelas CAOF 2015/2016. 

No que diz respeito às operações de beneficiação da rede viária, foi tido em conta os 

valores estimados pelos serviços da CMP. 
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Quadro IX – Estimativa orçamental e responsáveis – aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 

Rede 
DFCI Ação 

CODIGO 
Responsáveis 

Indicadores 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

FGC 

 FGC às 
edificações 
em espaços 

rurais 

COD 1 

Privados 

8.977,50 € 0,00 € 0,00 € 8.977,50 € 0,00 € 0,00 € 8.977,50 € 0,00 € 0,00 € 8.977,50 € 

FGC aos 
aglomerados  COD 2 4.927,50 € 0,00 € 0,00 € 4.927,50 € 0,00 € 0,00 € 4.927,50 € 0,00 € 0,00 € 4.927,50 € 

FGC 
Parques 

Industriais e 
Campismo 

COD 3 
Entidades 
gestoras dos 
mesmos 

810,00 € 0,00 € 0,00 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 810,00 € 

FGC à rede 
viária COD 4 

Entidades 
Gestoras das 
mesmas; Refer 
e Município de 
Peniche 

27.820,50 € 0,00 € 0,00 € 27.820,50 € 0,00 € 0,00 € 27.820,50 € 0,00 € 0,00 € 27.820,50 € 

Mosaicos 
DFCI COD 11 Município de 

Peniche 154.003,50 € 0,00 € 0,00 € 77.001,75 € 0,00 € 0,00 € 38.500,88 € 0,00 € 0,00 € 19.250,44 € 

FGC da rede 
elétrica 

COD 10 e 
COD 13 

REN   
Rede Elétrica 

Nacional 
43.764,00 € 43.764,00 € 43.764,00 € 43.764,00 € 43.764,00 € 43.764,00 € 43.764,00 € 43.764,00 € 43.764,00 € 43.764,00 € 

RVF 
Beneficiar a 
rede viária 

florestal 
identificada 

2ª Ordem Município de 
Peniche 17.482,50 € 18.075,00 € 15.547,50 € 14.625,00 € 17.482,50 € 18.090,00 € 15.547,50 € 14.632,50 € 17.482,50 € 18.090,00 € 

RPA 
Verificação 
dos pontos 

de água 
existentes 

T - 
Terrestre 

Município de 
Peniche 700,00 € - - 700,00 € - - 700,00 € - - 700,00 € 

              
TOTAL 258.485,50 € 61.839,00 € 59.311,50 € 178,626.25 € 61.246,50 € 61.854,00 € 141.047,88 € 58.396,50 € 61.246,50 € 124.339,94 € 
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4.2  II EIXO ESTRATÉGICO – Redução da incidência dos incêndios 

 

O elevado número de ocorrências leva à necessidade de uma intervenção cuidada ao 

nível da prevenção, entendida como um conjunto das atividades que têm por objetivo 

reduzir ou anular a possibilidade de se iniciar um incêndio, diminuir a sua capacidade 

de desenvolvimento e mitigar os efeitos indesejáveis que o incêndio pode originar, 

atuando em duas vertentes, o controlo das ignições e o controlo da propagação. 

Considerando que o objetivo do controlo das ignições consiste em evitar que se dê inicio 

a um incêndio e que a maioria dos incêndios são causados por atividade humana, é 

sobre a alteração dos comportamentos humanos relativos ao uso do fogo que se deverá 

atuar.  

É essencial sensibilizar e educar a população em geral, de forma a dar a conhecer a 

importância que a floresta tem na nossa cultura e economia.  

Para definir metas para as ações que consubstanciam este eixo estratégico, deve ter-

se em conta a informação base relativa à caracterização da população e análise do 

histórico e causalidade dos incêndios.  

 

Assim, este eixo estratégico tem como linhas orientadoras: 

 
Objetivo estratégico:  

• Sensibilização e educação das populações; 

• Melhoria do conhecimento das causas dos incêndios e das suas motivações.  

 
Objetivos operacionais:  

• Sensibilização da população; 

• Sensibilização e educação escolar; 

• Fiscalização.  

 
Ações:  

• Desenvolvimento de programas de sensibilização ao nível local, dirigidos a 

grupos alvo em função dos comportamentos de risco identificados na fase de 

avaliação; 
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• Desenvolvimento de programas de sensibilização e educação escolar;  

• Definição de áreas prioritárias de fiscalização, tendo em consideração a 

identificação dos principais comportamentos de risco, o valor dos espaços 

florestais e a suscetibilidade à ignição. 

 

4.2.1 Avaliação 

 
Face aos dados apresentados é essencial desenvolver um conjunto de ações que 

promovam a mudança nos comportamentos da população, incutindo-se uma cultura de 

responsabilização e consciencialização da sua ação sobre o meio ambiente.  

As entidades competentes na DFCI e na gestão do território, para além das ações que 

promovem de vigilância, deteção e fiscalização das áreas florestais, devem intensificar 

as ações de prevenção e educação ambiental junto dos diferentes segmentos da 

população, com o objetivo de minimizar os comportamentos de risco.  

Neste sentido é fundamental promover ações que esclareçam a população, em 

particular os que no seu quotidiano desenvolvam atividades que possam por em perigo 

a floresta.  

Para o efeito, apresenta-se nos pontos seguintes o diagnóstico da situação em termos 

de comportamentos de risco, permitindo desta forma definir quais os segmentos de 

população que devem merecer maior atenção nas ações de sensibilização e de 

fiscalização. 

 

4.2.1.1 Identificação de comportamentos de risco associados aos 
pontos de início e dos grupos alvo que lhe estão na origem  

 

A identificação dos comportamentos de risco e o conhecimento das causas e 

motivações associados às ocorrências de incêndios florestais são um fator 

determinante, pois permitem mais facilmente ajustar ações de sensibilização e 

educação aos grupos alvo.  

O quadro X identifica os principais comportamentos de risco, bem como os principais 

grupos alvo. 
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Quadro X – Comportamentos de risco  

Grupo – alvo 

Comportamento de risco 

O quê? Como? Onde? Quando? 

Agricultores/produtores 

florestais 

Realização de 

queimas 

Sem considerar as medidas de segurança 

necessárias; Em pleno período crítico 
Concelho 

Período 

crítico 

Pastores / Caçadores 
Realização de 

queimadas 

Sem que seja pedido o devido licenciamento à 

câmara municipal; Sem considerar as medidas de 

segurança necessárias; Na ausência de um técnico 

de fogo controlado; Em pleno período crítico 

Concelho Todo ano 

Prestadores de 

serviços florestais 

Utilização de 

maquinaria florestal 

Sem os dispositivos de retenção de faúlhas e tapa-

chamas 
Concelho 

Período 

crítico 

Festeiros 

Utilização de 

foguetes e fogo-de-

artifício 

Sem que seja pedido o devido licenciamento à 

câmara municipal; Sem considerar as medidas de 

segurança necessárias; 

Concelho Todo ano 

População em geral 

Fumar ou fazer 

lume em espaços 

florestais 

Em pleno período crítico; Sem considerar as 

medidas de segurança necessárias; 
Concelho Todo ano 

 

 

4.2.1.2 Identificação das situações previstas na legislação passíveis de 
fiscalização na área da DFCI  

 

A CMP não tem dado um enfoco especial a matérias de DFCI, pois felizmente o historial 

de incêndios florestais no concelho não é preocupante. Com o presente plano em vigor 

pretende-se fazer cumprir o disposto no enquadramento legal, sendo a maior 

preocupação desenvolver  ações de fiscalização, nomeadamente em zonas rurais e de 

interface urbano-florestal. 

No quadro XI constata-se que no âmbito DFCI não foram efetuadas quaisquer 

fiscalizações em 2017 e em 2018 não houve processos. 

 

Quadro XI – Fiscalização 2018  

Tipologia dos autos 
Autos 

levantados 
Processos 
instruídos 

Não 
enquadrados 

Contraordenação 
% N.º processos 

contraordenação/  
Processos instruídos  

N.º 2 do artigo 15º 

DL n.º 10/2018, de 14 de fevereiro 
7 7 0 7 100 
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4.2.2 Planeamento de ações referentes ao 2.º eixo estratégico 

 
É essencial definir um modo de atuação dos diversos intervenientes em matéria de DFCI 

face aos grupos e os comportamentos de risco identificados. Apesar da necessidade 

óbvia de sensibilização e educação de grupos alvo de adultos, é fundamental 

incrementar no ensino escolar temáticas que abordem esta problemática.  

 

4.2.2.1 Sensibilização 

 
As comissões municipais e distritais de defesa da floresta em articulação com o ICNF 

devem promover campanhas de sensibilização e informação pública que promovam o 

valor e a importância dos espaços florestais, informem sobre a conduta a adotar pelo 

cidadão na utilização dos espaços florestais, com uma componente preventiva que 

informe sobre as técnicas e práticas aconselháveis e obrigatórias no correto uso do fogo.  

No quadro XII é apresentado um conjunto de ações de sensibilização previstas realizar. 

Prevê-se a difusão de informação através dos meios de comunicação social, bem como 

a distribuição de folhetos/panfletos alusivos à temática a abordar, e a difusão de 

informação nos meios de comunicação social. 
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Quadro XII – Sensibilização  

Ação Objetivos 
Indicadores 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Sensibilizar os agricultores, pastores, 
caçadores e população em geral 
para a não utilização do fogo no 

período crítico, e cuidados 
essenciais a ter fora deste 

Realização de campanhas de 
sensibilização (distribuição de 

panfletos e colocação de placas 
em áreas consideradas mais 

sensíveis) 

Maio - Junho 

Sensibilizar as empresas 
prestadoras de serviços florestais e 
proprietários florestais dos cuidados 
a ter principalmente durante todo o 

período crítico 

Realização de uma brochura 
sobre boas práticas florestais e 

comportamentos de risco 
Maio - Junho 

Sensibilizar as coletividades 
responsáveis pela organização de 

festas e romarias 

Realização de ações de 
sensibilização, panfletos Junho - Outubro 

Difusão de informação nos meios de 
comunicação social 

Difundir campanhas de âmbito 
nacional, avisos/alertas e 

período crítico 
Período crítico 

 

Pretende-se que as ações de sensibilização que envolvam a participação direta de 

pessoas sejam levadas a cabo nas juntas de freguesias e/ou coletividades locais e 

associações que habitualmente o público-alvo costuma frequentar. 

 

4.2.2.2 Fiscalização 

 
Na área territorial do concelho de Peniche, a competência para fiscalização do 

estabelecido no DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, compete à 

Guarda Nacional Republicana, Policia de Segurança Publica, à Polícia Marítima, ao 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, à Autoridade Nacional de 

Proteção Civil e à Câmara Municipal. 

No cumprimento da legislação em vigor no âmbito da DFCI, nomeadamente na gestão 

das faixas de combustível, as ações de fiscalização devem ser reforçadas nas zonas 

onde existe um potencial mais elevado de ocorrência de incêndio e onde o risco é 

também mais elevado.  
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A fiscalização deverá ocorrer anualmente entre abril e setembro, sendo também 

privilegiada uma abordagem pedagógica em cada ação de fiscalização. As áreas mais 

suscetíveis de serem fiscalizadas são as zonas de interface urbano florestal, com maior 

incidência nas localidades mais rurais. No mapa seguinte poderá perceber-se que a 

distribuição dos focos de início são maioritariamente nas zonas agrícolas, ou seja fora 

da Floresta. Havendo um ponto fulcral em área Florestal, já na freguesia de Serra D él-

Rei . É nestas áreas onde se deverá localizar com maior incidência a Fiscalização e a 

Sensibilização. Também não se poderá descurar as zonas agrícolas devido a forte 

tradição das queimas e queimadas. 

 

 

Figura 9 – Fiscalização 
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4.2.2.3 Metas e indicadores 

 

Quadro XIII – Sensibilização da população 

Ação Metas 
Indicadores mensuráveis 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Sensibilizar os 
agricultores, pastores, 

caçadores e 
população em geral 
para a não utilização 
do fogo no período 
crítico e cuidados 

essenciais a ter fora 
deste 

Realização de 
campanhas de 
sensibilização 
(distribuição de 

panfletos e 
colocação de placas 

em áreas 
consideradas mais 

sensíveis) 

Realizar entre 4 a 6 ações de sensibilização 

Sensibilizar as 
empresas prestadoras 
de serviços florestais 

dos cuidados a ter 
principalmente 

durante todo o período 
crítico 

Realização de uma 
brochura sobre 
boas práticas 
florestais e 

comportamentos de 
risco 

Distribuição e afixação de brochuras e panfletos nas juntas de 
freguesia e coletividades 

Sensibilizar as 
coletividades 

responsáveis pela 
organização de festas 

e romarias 

Realização de 
ações de 

sensibilização, 
panfletos 

Distribuição de panfletos pelas diversas comissões de festas do 
concelho 

Difusão de informação 
nos meios de 

comunicação social 

Difundir campanhas 
de âmbito nacional, 

avisos/alertas e 
período crítico 

Todas as que tiverem aplicabilidade ao concelho 

 

 

Quadro XIV – Fiscalização 

 

Ação Metas 
Indicadores mensuráveis 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Fiscalizar Zonas de interface 

Urbano-florestal 

Reduzir o n.º de queimadas 

sem licenciamento e dentro 

do período crítico 

<6 <6 <6 <4 <4 <4 <2 <2 <2 <2 

Fiscalização das faixas de 

gestão de combustível aos 

aglomerados urbanos 

Reduzir o n.º de notificações 

enviadas pela CMP e 

consequentemente reduzir o 

n.º de autos levantados 

<100 <90 <80 <70 <60 <50 <40 <30 <20 <10 
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4.2.2.4 Orçamento e responsáveis 

Quadro XV – Sensibilização da população – estimativa de orçamento e responsáveis 

Metas Responsáveis 
Estimativa Orçamental (€) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Realização de campanhas de sensibilização 
(distribuição de panfletos e colocação de 

placas em áreas consideradas mais 
sensíveis) 

CMP 250,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

  Sub – Total 250,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Realização de uma brochura sobre boas 
práticas florestais e comportamentos de risco CMP 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

  Sub – Total 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

Realização de ações de sensibilização, 
panfletos CMP 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

  Sub – Total 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

* Difundir campanhas de âmbito nacional, 
avisos/alertas e período crítico CMP - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

  Sub – Total - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

             

 TOTAL 650,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 

 
 
 
*Não se prevê quaisquer tipos de despesa na execução destas ações. 
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Quadro XVI – Estimativa orçamental e responsáveis – fiscalização 

Metas Responsáveis 
Estimativa Orçamental (€) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Reduzir o n.º de 
queimadas sem 

licenciamento e dentro 
do período crítico 

GNR* - € 

 Sub – Total - € 

Reduzir o n.º de 
notificações enviadas 

pela CMP e 
consequentemente 

reduzir o n.º de autos 
levantados 

CMP 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

 Sub – Total 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 
            

 TOTAL 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 
 
*Uma vez que a fiscalização decorre no âmbito das tarefas desempenhadas diariamente, não estão previstos orçamentos específicos para este fim. 
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4.3  III EIXO ESTRATÉGICO – Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos 
incêndios 

 

4.3.1  Avaliação 

 

A organização e articulação das entidades envolvidas no SDFCI é fundamental para 

que se possa intervir com eficiência, diminuindo os efeitos negativos.  
 

4.3.1.1 Vigilância e deteção nos diferentes Níveis de empenhamento 
operacional – Nível I, Nível II, Nível III e Nível IV 

 

A vigilância dos espaços rurais do concelho tem como objetivo contribuir para a redução 

do número de ocorrências de incêndios florestais, identificando potenciais agentes 

causadores e dissuadindo comportamentos que propiciem a ocorrência de incêndios. 

Esta função é assegurada por uma rede de postos de vigia cujo objetivo é a deteção 

imediata do foco de incêndio, a sua localização e a comunicação rápida da ocorrência, 

às entidades responsáveis pela 1ª intervenção.  

Na área geográfica do concelho de Peniche existe um posto de vigia da rede secundária 

de postos vigia, que funciona durante o período crítico de incêndios florestais sob a 

coordenação e responsabilidade da GNR.  

É um dos objetivos do Município de Peniche a implementação de uma equipa de 

Sapadores Florestais para o Concelho, atuando esta em dois aspetos muito importantes 

para a DFCI. A Silvicultura preventiva a executar fora do chamado “período crítico” e o 

apoio ao Sistema Nacional de Proteção Civil, através da incorporação no dispositivo 

nacional, durante o “período critico”. 
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Figura 10 – Vigilância e deteção  

 

Os postos de vigia com visibilidade para o concelho de Peniche são: 

• Posto vigia de Vale Grande – 51-02, no concelho de Peniche; 

• Posto vigia da Serra de Montejunto – 52-01, no concelho do Cadaval; 

• Posto Vigia de Monte Redondo – 52-02, concelho de Torres Vedras; 

• Posto de Vigia do Conde – 55-01, concelho de Rio Maior.  

A área que se encontra em zona de sombra, ou seja, não visível através da rede 

nacional de postos de vigia, correspondente a cerca de 19% da área do concelho, 

devendo nestes locais optar-se por realizar ações de vigilância móvel, caso assim se 

justifique.  

No que diz respeito às ações de vigilância no concelho, estas são da total 

responsabilidade da GNR. 
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Os Bombeiros Voluntários de Peniche podem levar a cabo algumas ações de vigilância, 

mas só em dias em que o risco de incêndio florestal para o concelho seja elevado e 

muito elevado, e mediante autorização/solicitação do CDOS de Leiria.  

 

Quanto ao Posto Territorial da GNR de Peniche, devido ao reduzido número de 

operacionais, não executa exclusivamente ações de vigilância, no entanto, sempre que 

possível faz-se deslocar em zonas rurais e espaços florestais. Contudo, o Núcleo de 

Proteção Ambiental da GNR destacado nas Caldas da Rainha também colabora neste 

tipo de ações. 

 

Quadro XVII – Índice entre o número de incêndios florestais e o número total de equipas de vigilância e 

deteção (móveis e PV) nos diferentes níveis de empenhamento operacional – Nível I, Nível II, Nível III e 

Nível IV (2015) 

 Fases de perigo 

 
Nível I 

01 jan a 
14 mai 

Nível II 
15 mai a 
31 mai 

Nível III 
1 jun a 
30 jun 

Nível IV 
01 jul a 
30 set 

Nível III 
01 out a 
15 out 

Nível II 
16 out a 
31 out 

Nível I 
01 nov a 
31 dez 

N.º de incêndios 
florestais 1 0 1 2 1 0 1 

N.º total de equipas de 
vigilância e deteção* 1 1 1 5 1 1 1 

Índice 1 0 1 0,4 1 0 1 

 
*Considerada uma equipa da GNR, que não faz única e exclusivamente vigilância e deteção e 3 postos de 

vigia.  

 

Em geral, os meses de verão são os mais suscetíveis à ocorrência de incêndios 

florestais, contudo através da análise do quadro XVII, não se verifica uma diferença 

substancial para as restantes épocas do ano. Considerando as equipas de vigilâncias e 

deteção existentes, os índices verificados tem valores muito pouco expressivos, não 

sendo necessário adotar quaisquer tipo de medidas. 

 
 
 
 

4.3.1.2 Tempo de chegada da 1.ª intervenção nos diferentes níveis de 
empenhamento operacional – Nível I, Nível II, Nível III e Nível IV 
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O tempo de chegada dos meios de 1ª intervenção ou ataque inicial ao local de 

ocorrência constitui um fator crítico na eficácia das manobras de supressão, de forma a 

evitar que os incêndios assumam grandes proporções. 

 

 

 

Assim, a DON do DECIR 2019 da ANPC define que o ataque inicial deve permitir colocar 

o primeiro meio de intervenção operacional, no início de um incêndio, até 20 (vinte) 

minutos depois do despacho inicial. 

Desta forma, para a determinação dos tempos de percurso, tendo como ponto de partida 

o LEE 101401, correspondendo ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Peniche, foi 

considerada o tempo de saída em um minuto após alerta. Seguidamente foi considerada 

a velocidade de circulação das viaturas na deslocação a velocidade legal dos troços. 

Nos caminhos de tout-venant uma velocidade máxima de 30 km/h. Assim, no mapa 

seguinte estão representadas as zonas com os respetivos tempos de chegada em caso 

de 1ª Intervenção. 

 

 

Figura 11 – Tempos de chegada para a 1ª intervenção  

 



 
 

 
PMDFCI 

Plano de ação 
Edição: 1/19 
Data: 13/06/2019 
Autor: GTF 
Página 51 de 65 

 

 

Da análise do mapa dos tempos de chegada para a 1ª intervenção, podemos constatar 

que o período de tempo máximo de chegada aos limites do concelho está compreendido 

entre os 10-15 minutos. Desta forma, cumpre-se com o previsto na DON da ANPC.  

Quadro XVIII – Índice entre o número de incêndios florestais e equipas e número de elementos de 1ª 

intervenção nos diferentes níveis de empenhamento operacional – Nível I, Nível II, Nível III e Nível IV (2015) 

 Fases de perigo 

 
Nível I 

01 jan a 
14 mai 

Nível II 
15 mai a 
31 mai 

Nível III 
1 jun a 
30 jun 

Nível IV 
01 jul a 
30 set 

Nível III 
01 out a 
15 out 

Nível II 
16 out a 
31 out 

Nível I 
01 nov a 
31 dez 

N.º de incêndios florestais 1 0 1 2 1 0 1 

N.º total de equipas de 1ª 
intervenção 0 0 1 2 1 0 0 

N.º total de elementos de 1ª 
intervenção 0 0 5 7 5 0 0 

Índice entre incêndios florestais 
e n.º equipas de 1ª intervenção* 0 0 1 1 1 0 0 

Índice entre incêndios florestais 
e n.º elementos de 1ª 

intervenção 
0 0 0,20 0,29 0,20 0 0 

*Foram consideradas as equipas de ECIN e ELAC disponíveis nos BVP. 

  

Da análise do quadro XVIII, podemos verificar que para o ano de 2015 o maior índice 

entre o número de incêndios florestais e o número de equipas de 1ª intervenção ocorre 

nos Níveis III e IV. Relativamente ao índice entre o número de incêndios florestais e o 

número de elementos de 1ª intervenção é no Nível IV que o valor é ligeiramente superior 

aos restantes verificados para o Nível III. Para os Níveis I e II os índices apresentam 

valor zero, pois não existem equipas específicas de 1ª intervenção nestes períodos do 

ano (não foi contemplada a equipa de intervenção permanente).  

 

4.3.1.3 Rescaldo e vigilância pós-incêndio nos diferentes níveis de 
empenhamento operacional – Nível I, Nível II, Nível III e Nível IV 

 

As operações de combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio dos incêndios florestais é 

da responsabilidade do único corpo de bombeiros do concelho, os Bombeiros 

Voluntários de Peniche. 

De acordo com os dados estatísticos referentes ao período de 2009-2018, apenas foram 

registados os seguintes reacendimentos;  
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Ano Reacendimentos 
2009 1 Reacendimento 

2011 1 Reacendimento 

2012 1 Reacendimento 

2017 4 Reacendimentos 

4.3.2 Planeamento das ações referentes ao 3º eixo estratégico 

4.3.2.1 Metas e Indicadores 

 

Tendo como base os índices calculados nos quadros XVII e XVIII, foram determinadas 

as metas e indicadores referentes ao 3º eixo estratégico, sendo o quadro XIX evidência 

do mesmo. 

 

Quadro XIX – Metas e indicadores  

 

4.3.2.2 Orçamento e responsáveis 

 

Quadro XX – Orçamento e responsáveis  

Ação Entidade 
Orçamento (€) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Vigilância e 
deteção GNR* - € (*Não existem valores específicos definidos para estas ações.) 

1ª Intervenção, 
combate, 
rescaldo e 

vigilância pós-
incêndio 

BVP 60.000,00€ 
(financiamento a atribuir anualmente) 

Níveis Ação Metas 
Indicadores mensuráveis 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

III e IV  
 

Vigilância e 

deteção 

Reduzir Índice incêndios florestais e 

n.º equipas de 1ª intervenção 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Primeira 

Intervenção 

 

Reduzir o índice entre o n.º de 

incêndios florestais e o n.º de equipas 

e n.º de elementos de 1.ª intervenção 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Rescaldo e 

vigilância 

pós-incêndio 

Manter o n.º de reacendimentos a 

zero 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Implementação 
Equipa de 
Sapadores 

Município 
Peniche 

35 000,00 € 
(financiamento a atribuir anualmente) 

   

Total 950.000,00 € 

 
 

4.4  IV EIXO ESTRATÉGICO – Recuperação e reabilitação dos ecossistemas 

 

Recuperar e reabilitar os ecossistemas florestais devastados pelos incêndios deve ser 

uma preocupação prioritária de quem detém poder sobre as áreas afetadas. Os 

impactes pós-incêndio são variados, no entanto quase todos eles estão associados a 

fenómenos de erosão. 

A recuperação de áreas ardidas é o primeiro passo para tornar os ecossistemas mais 

resilientes aos incêndios florestais e pressupõe dois níveis de atuação: 

• Intervenções a curto prazo, designadas por estabilização de emergência, tem 

como objetivo evitar a degradação dos recursos (água e solo) e das 

infraestruturas (rede viária florestal e passagens hidráulicas) – Estabelecem-se 

prioridades de ação em função do declive, do comprimento de encosta e da 

cobertura do solo. 

• Intervenções a médio prazo, denominadas por reabilitação de povoamentos e 

habitats florestais, que têm por objetivo o restabelecimento do potencial 

produtivo e ecológico dos espaços florestais afetados por incêndios ou por 

agentes bióticos na sequência dos mesmos. – Este tipo de intervenção deverá 

constituir uma oportunidade de criar alterações estruturais no território, 

infraestruturando e requalificando os espaços florestais de acordo com os 

princípios de DFCI e boa gestão florestal. 

 
A recuperação e reabilitação das áreas ardidas devem ser tanto mais urgentes quanto 

a dimensão da área afetada. As áreas afetadas por incêndios no concelho de Peniche 

geralmente são áreas de pequenas dimensões, na classe de 0-1ha. Até à data não se 

conhecem trabalhos de recuperação ou reabilitação dessas mesmas áreas.  
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4.4.1 Estabilização de emergência 
 

A estabilização de emergência, ou intervenções de curto prazo, cujo objetivo é o controlo 

da erosão e da cobertura do solo, recai sobre três elementos fundamentais: encostas, 

linhas de água e infraestruturas. 

 

Nas áreas que nos futuros anos vierem a ser percorridas por incêndios, deve-se 

proceder da seguinte forma: 

Encostas 
• Abate dirigido da madeira queimada; 

• Avaliar o material vegetal que apresente potencial regeneração; 

• Proceder à sementeira de herbáceas; 

• Utilizar barreiras nas zonas de maior declive; 

• Aplicação de resíduos orgânicos. 

 

Linhas de água 
• Limpeza e desobstrução de linhas de água; 

• Limpeza e desobstrução das passagens hidráulica; 

• Consolidação de margens de linha de água; 

• Abate de árvores mortas. 

 

Infraestruturas 
• Correção dos escorrimentos superficiais sobre os pavimentos; 

• Abertura de valas de escorrência de águas para proteção aos caminhos em 

áreas declivosas. 

• Consolidação de taludes ao longo da rede viária; 

• Corte e remoção de arvoredo caído sobre os caminhos; 

• Remoção dos afloramentos rochosos e acumulação de resíduos. 

 

Se forem realizadas estas intervenções, após a passagem de um incêndio, consegue-

se de forma correta a conservação da água, do solo, da rede viária florestal e 

infraestruturas hidráulicas. 
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As áreas indicadas no Mapa 20, são as possivelmente mais afetadas neste caso. 

Teremos os cursos de água, as reservas de água e as Arribas e sistemas compostos 

por areias dunares contantes da área de Rede Natura 2000. 

 

As entidades responsáveis e participantes nestes futuros projetos de estabilização de 

emergência, serão as entidades governamentais que o município entender envolver 

pelas suas competências, assim como entidades privadas que se mostrem competentes 

para desenvolver as ações. 

 

 

Figura 12 – Estabilização de Emergência  

 

 

4.4.2 Reabilitação de povoamentos e habitats florestais 
 
 
Na reabilitação de povoamentos e habitats e no caso de incendio, após a remoção da 

madeira queimada (que aumenta o risco de propagação de pragas e doenças florestais), 

deve-se proceder á rearborização, ou promoção da regeneração natural, destes 

espaços que foram percorridos por incêndios florestais. Esta rearborização deve ser 
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acompanhada ao longo dos primeiros anos com ações de silvicultura evitando que volte 

a ser um local de risco. 

 

Em terrenos de maior declive e com riscos de erosão, a regeneração natural é uma boa 

opção, pois nestes locais deve-se sempre evitar a mobilização de terreno. Outra opção 

para a reflorestação é através de plantações de espécies mais resistentes ao fogo, como 

por exemplo o carvalho português (Quercus faginea) e sobreiro (Quercus suber). 

 

A recuperação das áreas ardidas será realizada em parcelas sujeitas a erosão e 

parcelas onde a capacidade de regeneração seja praticamente nula. Os planos de 

recuperação das áreas ardidas (ou planos orientadores de gestão) e os projetos de 

rearborização seguirão as orientações do PROF e serão enquadrados em candidatura 

aos fundos comunitários, sempre que possível. Verifica-se também a necessidade de 

controlar espécies invasoras, nomeadamente acácias, mais em presença nos 

povoamentos de Pinhal na Zona de Ferrel. 

 
 

 
 

Figura 13 – Reabilitação de povoamentos e habitats florestais  
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4.5  V EIXO ESTRATÉGICO – Adaptação de uma estrutura orgânica funcional 
e eficaz  

 

4.5.1 Avaliação 

 

4.5.1.1 Necessidades de formação dos agentes locais SDFCI 

 

Quadro XXI – Necessidades formativas 

Tipo de Formação Entidades/Agentes DFCI alvo N.º de elementos 

Sistemas de informação geográfica 
(SIG) 

SMPC 
BVP 10 

Ferramentas de apoio à decisão em 
matérias de DFCI Juntas de freguesia 8 

Silvicultura preventiva SMPC 
BVP 10 

Gestão Florestal Sustentável SMPC 2 
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Quadro XXII – Contatos 

Entidades Serviço Cargo 
Nome do 

responsável 
Telemóvel Telefone Fax E-mail 

Câmara Municipal 

CMDFCI Presidente Henrique Bertino  964 388 323 262 780 106 262 780 111 presidente@cm-peniche.pt 

SMPC COM José Rodrigues 927 519 104 262 780 113 262 780 111 comandanteoperacionalmunicipal@cm-peniche.pt 

GTF Técnico António Antunes 910 178 991 262 780 113 262 780 111 antonio.antunes@cm-peniche.pt 

DEA Diretor  Nuno Cativo - 262 780 100 262 780 111 nuno.cativo@cm-peniche.pt 

GNR CMDFCI Comandante Sandra Batista 961 192 175 262 782 152 262 782 152 ct.lra.dclr.ppnc@gnr.pt  

PSP CMDFCI Comandante Nuno Marques 914 650 509 262 790 310 262 790 318 peniche.leiria@psp.pt  

B. V. Peniche CMDFCI 
Comandante José Rodrigues 927 519 104 262 780 000 262 780 001 comando@bvpeniche.pt 

2º Comandante Alexandre Barradas 969 039 806 262 780 000 262 780 001 comando@bvpeniche.pt 

Assembleia Municipal CMDFCI Presidente Américo Gonçalves 963 158 143 262 769 118 262 769 118 ricoag33@gmail.com  

ICNF DFCI Coordenador Hugo Saturnino 966 258 037 - - hugo.saturnino@icnf.pt 

Autoridade Nacional de 

Proteção Civil 
CDOS 

CODIS Carlos Guerra 961 479 526  244 860 400 244 860 401 codis.leiria@prociv.pt 

2º CODIS Mário Cerol 912 505 921 244 860 400 244 860 401 2codis.leiria@prociv.pt 

J. F. Peniche 

CMDFCI 

Presidente Teresa Lopes 968 823 000 262 782 091 262 782 091 freguesia.peniche@sapo.pt  

J. F. Atouguia da Baleia Presidente Afonso Clara 968 047 196 262 758 169 262 759 173 geral@jf-atouguiadabaleia.pt 

J. F. Ferrel Presidente Pedro Barata 914 648 052 262 769 118 262 769 118 junta.ferrel@gmail.com 

J. F. Serra D’El Rei Presidente Jorge Amador 961 310 194 262 909 120 262 909 120 presidente@jf-serradelrei.pt 

EDP Piquete    800 506 506   

mailto:presidente@cm-peniche.pt
mailto:comandanteoperacionalmunicipal@cm-peniche.pt
mailto:antonio.antunes@cm-peniche.pt
mailto:nuno.cativo@cm-peniche.pt
mailto:ct.lra.dclr.ppnc@gnr.pt
mailto:peniche.leiria@psp.pt
mailto:comando@bvpeniche.pt
mailto:comando@bvpeniche.pt
mailto:ricoag33@gmail.com
mailto:hugo.saturnino@icnf.pt
mailto:codis.leiria@prociv.pt
mailto:2codis.leiria@prociv.pt
mailto:freguesia.peniche@sapo.pt
mailto:junta.ferrel@gmail.com
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4.5.2 Planeamento das ações referentes ao 5.º eixo estratégico 

 

A concretização das ações definidas no PMDFCI apenas será possível através da 

articulação e convergência de esforços dos diferentes organismos intervenientes na 

DFCI. Esta articulação requer uma organização que viabilize o trabalho de equipa e 

avalie os resultados das suas ações.  

A atribuição de responsabilidades, no âmbito da DFCI, ao Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF), Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e 

Guarda Nacional Republicana (GNR), obriga a que em cada entidade seja definida uma 

organização interna funcional, capaz de satisfazer de forma coerente e com elevado 

nível de resposta o cumprimento das missões que lhes são atribuídas.  

 

4.5.2.1 Competências das entidades intervenientes no SDFCI 

 

O quadro XXIII apresenta as entidades que ao nível local têm responsabilidades no 

âmbito do SDFCI.  

 

Quadro XXIII – Competências das entidades intervenientes no SDFCI 

Entidade Competências 

Câmara Municipal 

de Peniche 

A CMP através dos seus serviços tem a responsabilidade de realizar o planeamento ao nível da DFCI, 

promover ações de sensibilização/divulgação e fiscalização. Ainda tem responsabilidades ao nível 

da atualização de informação e levantamento de áreas ardidas. 

Bombeiros 

Voluntário de 

Peniche 

Os BVP têm como principais competências colaborar no planeamento ao nível de DFCI, sensibilizar 

e divulgar. São ainda os responsáveis pela 1ª intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós 

incêndio. 

Guarda Nacional 

Republicana 

A GNR tem como principais competências a sensibilização e divulgação da população, a vigilância, 

deteção, fiscalização e investigação de causas de incêndios florestais e vigilância pós incêndio. 

Polícia de 

Segurança Pública 

A PSP tem como principais competências a sensibilização e divulgação da população, a vigilância, 

deteção, fiscalização e investigação de causas de incêndios florestais e vigilância pós incêndio. 

ICNF 
O ICNF tem como principais competências colaborar ao nível do planeamento de DFCI, 

sensibilização e divulgação da população e fiscalização. 

Associação de 

caçadores 

A Associação de caçadores tem como competência colaborar nas ações de sensibilização e 

divulgação, e deteção e vigilância de incêndios florestais. 
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4.5.2.2 Programa de formação 

 

Quadro XXIV – Orçamento 

Tipo de 
Formação 

Entidades/ 
Agentes 

DFCI 
N.º de 

elementos 
Orçamento (€) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Sistemas de 
informação 
geográfica 

(SIG) 

SMPC 
10 - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € 

BVP 

Ferramentas 
de apoio à 
decisão em 
matérias de 

DFCI* 

Juntas de 
freguesia 8 - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €  

Silvicultura 
preventiva* 

SMPC 
BVP 10 - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

Gestão 
Florestal 

Sustentável* 
SMPC 2 - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 

Sub-Total - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € 
           

Total € 3750,00 

 

 
*Não se preveem despesas com esta formação, pois pretende-se que a mesma decorra por intermédio de 

serviços do Município.  

 

4.5.2.3 Atividade da CMDF 

 
A CMDF de Peniche reúne-se ordinariamente duas vezes por ano, podendo realizar 

reuniões extraordinárias sempre que assim se justifique. 

No quadro XXV, pode-se verificar os meses de realização das reuniões e a ordem de 

trabalhos prevista para as reuniões. 
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Quadro XXV – Calendarização das reuniões ordinárias da CMDF 

Ordem de trabalhos 
prevista 

Data prevista das reuniões 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Apresentação do 

relatório de atividades 

do ano anterior 

   

Até 

dia 

15 

        

Apresentação do plano 

de atividade para o 

corrente ano 

           

Apresentação do POM            

Outros assuntos de 

interesse 
           

Balanço do período 

crítico 
          

x 

 

Outros assuntos de 

interesse 
           

 

 
A componente do PMDFCI designada de POM é uma atualização anual, devendo ser 

aprovada em sede de CMDF até 15 de abril, conforme disposto no Regulamento do 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios através do Despacho n.º 

4345/2012 de 27 de março. 

O PMDFCI de Peniche tem um período de vigência de 10 anos, de 2020 a 2029. Durante 

este período podem ser necessárias fazer algumas revisões e/ou atualizações, devendo 

as mesmas serem propostas pela CMDF, sendo o GTF o responsável pela execução 

das mesmas. 
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5. ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PMDFCI 

 

Quadro XXVI – Síntese da estimativa de orçamento do PMDFCI do concelho de Peniche 

Eixos 
Estratégicos 

Estimativa de orçamento total (€) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total (€)/ eixo 

1.º Eixo 
Estratégico 258.485,50 € 61.839,00 € 59.311,50 € 178.626,25 € 61.246,50 € 61.854,00 € 141.047,88 € 58.396,50 € 61.246,50 € 124.339,94 € 1.066.393,57 € 

2.º Eixo 
Estratégico 850,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 15.250,00 € 

3.º Eixo 
Estratégico 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 950.000,00 € 

4.º Eixo 
Estratégico - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 0,00 € 

5.º Eixo 
Estratégico - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € - € 750,00 € 3.750,00 € 

Total / ano 354.335,50 € 159.189,00 € 155.911,50 € 275.976,25 € 157.846,50 € 159.204,00 € 237.647,88 € 155.746,50 € 157.846,50 € 221.689,94 €  

            

TOTAL PMDFCI 2.035.393,57 € 
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INTERNET 
 

http://www.dgterritorio.pt  http://scrif.igeo.pt 

http://www.ine.pt http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/ 

http://www.nicif.pt http://www.dgrf-min.agricultura.pt/ 

http://www.cm-peniche.pt/ http://www.idrha.pt/caof/ 

http://www.inag.pt  
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7. ANEXOS – CARTOGRAFIA 

 

ANEXO 1 – COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS DO CONCELHO DE PENICHE 
ANEXO 2 – PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL DO CONCELHO DE PENICHE 
ANEXO 3 – RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL DO CONCELHO DE PENICHE 
ANEXO 4 – PRIORIDADES DE DEFESA DO CONCELHO DE PENICHE 
ANEXO 5 – FAIXAS GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CONCELHO DE PENICHE 
ANEXO 6 – REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE PENICHE 
ANEXO 7 – REDE DE PONTOS DE ÁGUA DO CONCELHO DE PENICHE 
ANEXO 8 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2020 
ANEXO 9 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2021 
ANEXO 10 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2022 
ANEXO 11 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2023 
ANEXO 12 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2024 
ANEXO 13 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2025 
ANEXO 14 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2026 
ANEXO 15 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2027 
ANEXO 16 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2028 
 ANEXO 17 – PLANEAMENTO DAS ACÇÕES DA REDE DE FGC, RVF E PONTOS DE ÁGUA PARA 

2029 
ANEXO 18 – ZONAS PRIORITÁRIAS DE DISCUSSÃO E FISCALIZAÇÃO 
ANEXO 19 – VIGILÂNCIA E DETECÇÃO 
ANEXO 20 – POTENCIAL DO TEMPO DE CHEGADA PARA 1ª INTERVENÇÃO 
ANEXO 21 – ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
ANEXO 22 – REABILITAÇÃO DE POVOAMENTOS E HABITATS FLORESTAIS 
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