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NOTA INTRODUTÓRIA
A Floresta é uma unidade da paisagem natural que constitui um património essencial ao
Desenvolvimento Sustentável. Cobrindo dois terços do território continental e sendo
caracterizada por uma estrutura e um funcionamento que se apresentam de forma
complexa, tem proporcionado à espécie humana, desde os seus primórdios, importantes
e diversificados bens essenciais à sua vida, sendo por isso fundamental intervir na
defesa deste recurso natural e renovável, que constitui uma mais-valia efetiva em
diversos domínios, nomeadamente ambiental, social e económico.
Num panorama puramente ambiental, a sua cotização para a conservação e proteção do
solo, a qualidade do ar e da água, o aumento da biodiversidade, a fixação de gases
responsáveis pelo efeito de estufa, ou seja, o seu contributo para o equilíbrio do
ambiente, é indispensável.
Contudo, sobre este importante recurso paira constantemente um risco, o do fogo, que
constitui um dos seus mais ferozes e persistentes inimigos. O carácter cíclico com que
têm sido fustigadas pelos incêndios florestais está bem patente nos números que ano
após ano vêm a público e que não deixam ninguém indiferente. Perante esta situação,
houve a necessidade de agir de forma concertada no sector florestal, criando medidas de
carácter legislativo que entretanto emergiram e estão na génese dos Planos Municipais
de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). Estes Planos visam em primeiro
lugar operacionalizar ao nível local e municipal as normas contidas na legislação de
DFCI, preconizam uma implementação articulada e estruturada em alguns eixos
estratégicos a nível nacional, nomeadamente no aumento da resiliência do território aos
incêndios florestais, redução da incidência dos incêndios, melhoria da eficácia do ataque
e da gestão dos incêndios, recuperação e reabilitação dos ecossistemas e a adaptação de
uma estrutura orgânica e funcional eficaz.
A necessidade de mudança para uma atitude defensiva da floresta contra os incêndios
veio agitar consciências e promover alterações, de forma a permitir uma maior
eficiência na prevenção, na vigilância, na deteção e na fiscalização do espaço florestal.
Para tal, é contudo pertinente garantir a correta articulação de esforços entre todos
intervenientes nos meios de combate aos incêndios. Por isso, o reforço da organização
da defesa da floresta fica a cargo de entidades municipais: autarquias, comissões
municipais de defesa da floresta contra incêndios, gabinetes técnicos florestais, serviços
7

municipais de proteção civil, proprietários e produtores florestais, bem como Conselho
Diretivo de Baldios. Deve-se, portanto, pensar global e agir local.

Paralelamente, gerou-se, a bem da floresta um consenso generalizado na sociedade
portuguesa em torno da necessidade de proteger um património inestimável que é
pertença de todos e que apesar de toda a sua importância ambiental, económica e social
é muitas vezes descurado, tentando otimizar o uso múltiplo da floresta, na sua valência
económica/financeira e social.
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1. PREÂMBULO
O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) é um
instrumento operacional de planeamento, programação, organização e execução de um
conjunto de ações de prevenção, que visa concretizar os objetivos estratégicos de
diminuição do impacto dos incêndios florestais, procurando defender melhor a floresta,
a vida das pessoas e os seus bens.
No concelho de Valença, desde há cerca de três décadas que se reflete na floresta uma
conjuntura negativa de fatores que proporcionam uma maior suscetibilidade e
vulnerabilidade aos incêndios, com tendências de agravamento, registando-se no ano de
2000, 2005 e 2009 um elevado número de ocorrências, bem como uma elevada área
ardida, sentindo-se um forte risco para as pessoas e bens.
Apesar dos inúmeros esforços de prevenção, nesses anos registaram-se incêndios que
atingiram grandes proporções, afetando a população de várias freguesias do concelho, e
tendo ambos colocado em risco várias populações.
Existe a perceção de algumas condições estruturais que determinam esta situação, desde
o crescente abandono das atividades agrícolas e florestais à ausência de implementação
de medidas adequadas de ordenamento e gestão dos espaços florestais, sendo necessário
conjugar esforços para inverter esta conjuntura.
O PMDFCI foi elaborado e aprovado pela primeira vez no ano de 2006. O plano que
agora se apresenta visa dar cumprimento ao estipulado na legislação respetiva e procura
corresponder à evolução entretanto verificada na própria floresta e às exigências da
estratégia de prevenção de incêndios florestais de níveis nacional, distrital e local.
O objetivo geral deste novo Plano, tal como o das estratégias que o suportam, mantêmse em relação ao Plano anterior, baseando-se na gradual diminuição do número de
incêndios e da área ardida, através da execução das diversas ações preconizadas num
Plano de Ação e através de uma melhor coordenação e atuação de todos os agentes
envolvidos. Procurou-se o melhor enquadramento deste Plano em função das
orientações entretanto emanadas e do conhecimento que possuímos em relação à
floresta deste concelho.
Para a recolha de determinada informação necessária ao Plano, foram consultadas
diversas entidades, nomeadamente, Juntas de freguesia, Conselhos Diretivos de Baldios,
Corporação de Bombeiros, Guarda Nacional Republicana (GNR), Instituto da
9

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Direção Regional de Agricultura e Pescas
do

Norte

(DRAPN),

Associações

Florestais,

Aliança

Florestal

-

Grupo

Portucel/Soporcel, Energias de Portugal (EDP), Rede Ferroviária Nacional (REFER) e
Estradas de Portugal (EP), doravante, designada por Infraestruturas de Portugal.

10

2. ENQUADRAMENTO DO PLANO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO
TERRITORIAL E DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
2.1.

Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Plano Nacional, Plano

Distrital e Planos Municipais.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) para o concelho
de Valença, cuja elaboração foi determinada pelo n.º 4 do Artigo 7º e pelo Artigo 10º do
Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º17/2009 de
14 de janeiro, visa estabelecer a estratégia de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(DFCI), através da definição de medidas adequadas para o efeito e do planeamento
integrado das intervenções das diferentes entidades, de acordo com os objetivos
estratégicos decorrentes do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PNDFCI), em consonância com o Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PDDFCI) e com o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF).
A revisão deste Plano, que aqui se apresenta, foi determinada pelo mesmo Decreto-Lei,
e estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de
Prevenção e Proteção da Floresta Contra Incêndios. De acordo com o referido diploma,
contém medidas necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das
medidas fundamentais de prevenção, contribui para o planeamento integrado das
intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de
incêndios neste concelho.
A elaboração do Plano coube ao Município de Valença, sob a coordenação do
Presidente da Câmara Municipal e através do apoio técnico do Gabinete Técnico
Florestal (GTF),e do Coordenador Operacional Municipal, tendo sido consultadas todas
as entidades que compõem a Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e
outras entidades envolvidas na DFCI, que forneceram os respetivos contributos. A sua
estrutura adequa-se ao disposto na Portaria n.º 1139/2006 de 25 de Outubro, ao
Despacho nº 4345/2012 de 27 de Março e ao “Guia Metodológico para Elaboração do
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios”, apresentado pela exAutoridade Florestal Nacional em Abril de 2012.
O processo de elaboração do PMDFCI teve por base as características específicas do
território do concelho, no que respeita à sua natureza florestal e rural, urbana e
11

periurbana. As propostas de ação foram desenvolvidas e organizadas em função da
melhor estratégia para resolução dos problemas identificados neste concelho, de acordo
com os objetivos estratégicos definidos no PNDFCI, nomeadamente, aumentar a
resiliência do território aos incêndios florestais, reduzir a incidência dos incêndios,
melhorar a eficiência e a eficácia do ataque e da gestão de incêndios, recuperar e
reabilitar os ecossistemas e as comunidades e adotar uma estrutura orgânica e funcional
eficaz.
A proteção da floresta contra os incêndios é uma prioridade na política estrutural do
concelho de Valença, para tal, pretende-se intensificar as ações de prevenção e
vigilância, considerando-se também essencial a regulação do ordenamento e do uso
florestal do território, aspetos que foram traduzidos na revisão do PDM em 2010. É
ainda necessário promover a gestão florestal efetiva no terreno, através de novos
Programas de apoio que atendam às particularidades regionais da floresta já
identificadas no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF AM).
O PMDFCI terá uma vigência de 5 anos, podendo ser revisto e/ou atualizado no sentido
de incorporar as evoluções que entretanto se registarem, de acordo com as alíneas f, i e
j) do Artigo1.º da Portaria n.º 1139/2006 de 25 de Outubro e do n.º 3 e n.º6 do Artigo 8º
do Despacho n.º 4345/2012 de 27 de Março.
O PMDFCI integra também os objetivos gerais e específicos definidos no Plano
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 65/2006 de 26 de Maio. Foram ainda tidos em conta os Planos
Municipais DFCI dos concelhos limítrofes, nomeadamente ao nível das redes de defesa
da floresta.
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3. Estratégia Nacional para as Florestas
A Estratégia Nacional para as Florestas, aprovada em Resolução do Concelho de
Ministros n.º 114/2006 de 15 de Setembro, inseriu-se na Estratégia Florestal da União
Europeia e concretizou-se com a adoção de medidas no âmbito do Quadro de
Referência Estratégica Nacional (QREN) e do Plano Estratégico Nacional do
Desenvolvimento Rural (PENDR) e em planos e programas especiais, como os da
Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI) ou o da Luta contra o Nemátodo do
Pinheiro (PROLUMP), onde foram definidos os objetivos específicos, as metas, a
repartição de responsabilidades e o quadro de recursos humanos e financeiros.
Consideramos que a Estratégia Nacional para as Florestas é ainda um documento de
reflexão do sector e um elemento de referência das orientações e planos de ação
públicos e privados para o desenvolvimento do sector nas próximas décadas, devendo
entretanto ser revista em função da estratégia 2020, no âmbito do Portugal 2020,
prosseguindo a Estratégia Europa 2020.
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4. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF-AM) assegura a
contribuição do sector florestal para a elaboração e alteração dos restantes instrumentos
de planeamento. O papel deste Plano relativamente à prevenção de incêndios florestais é
importante, na medida em que determina os modelos de silvicultura a adotar para a
respetiva unidade de gestão, assim como a definição das operações silvícolas mínimas.
Destaca-se ainda o seu contributo no enquadramento das Zonas Críticas, na necessidade
de execução das medidas relativas à gestão de combustíveis e na infraestruturação dos
espaços florestais, mediante a implantação de redes regionais de defesa da floresta
contra incêndios (RDF).
O PMDFCI de Valença tem também em consideração todos estes contributos.

4.1.

Plano Setorial da Rede Natura 2000 – PSRN 2000

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) permite orientar, a uma macro
escala e a nível nacional, quais os usos e regimes de gestão compatíveis com a
manutenção num estado de conservação favorável dos valores naturais, em função dos
quais os Sítios e Zonas de Proteção Especial foram criados, com vista a uma utilização
sustentável do território.
Todos os instrumentos de planeamento territorial deverão integrar os condicionamentos
expressos nas orientações de gestão do PSRN 2000, relativamente às atividades por eles
regulamentadas, o que se o que se observou na elaboração e revisão do PMDFCI.

4.2.

Planos Municipais de Ordenamento do Território

O Plano Diretor Municipal de Valença (PDM) foi revisto e aprovado em Assembleia
Municipal, conforme Aviso n.º 12235/2010 publicado no D.R, 2ª série nº 117, de 18 de
junho de 2010. O PDM define o modelo de organização territorial, exarando todas as
normas de uma correta distribuição dos usos do solo e inclui orientações de
ordenamento relativas à defesa da floresta contra incêndios, que são consideradas no
PMDFCI.
14

4.3.

Relação com outros Instrumentos de Gestão Territorial

Encontra-se em vigor o seguinte plano municipal, que se rege pela respetiva normativa
específica do PDM de Valença:
a) Plano de Pormenor da Zona Industrial e de Armazenagem de Gandra;
b) Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença.1
Encontram-se ainda em vigor os seguintes planos sectoriais, cujas orientações e regras
foram acolhidas no âmbito do plano e que se regem pela respetiva normativa específica:
c) Plano Sectorial da Rede Natura 2000, designado por PSRN 2000;
d) Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho, designado por
PROFAM.
Entre outras medidas, procurou-se estabelecer um zonamento florestal adequado à
proteção do solo, à produção e também à compartimentação com objetivos claros de
defesa da floresta contra incêndios.
5. MODELOS

DE

COMBUSTÍVEIS,

CARTOGRAFIA

DE

RISCO

E

PRIORIDADES DE DEFESA CONTRA INCÊNDIOS

A avaliação do potencial para a ocorrência de incêndios, do potencial de perda, e a
identificação das prioridades de defesa, constituem, conjuntamente com o diagnóstico
efetuado no Caderno I, uma base de informação que orienta e justifica as opções
tomadas no planeamento das ações do PMDFCI.
5.1.

Modelos de combustíveis florestais

Consideramos neste Plano a Carta de Combustibilidade desenvolvida pelo ICNF, sob a
metodologia no Apêndice 3 do guia técnico para a elaboração do PMDFCI. A
caraterização e cartografia das estruturas de vegetação segue a classificação criada pelo
Northern Forest Fire Laboratory (NFFL), com a descrição de cada modelo à qual foi
adicionado uma orientação da aplicabilidade ao território continental desenvolvida por
Fernandes, P. M.
Para Fernandes et al., (2002) os impactes do fogo no ambiente e do Homem sobre o
fogo são intermediados e condicionados pela vegetação, o que justifica a sua descrição
1

Anexo II
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como um combustível. Os combustíveis florestais representam a matéria orgânica
disponível para a ignição do fogo e combustão, e representam o único fator que pode ser
controlado ao nível da gestão e planeamento do território (Chuvieco e Martin, 1994), e
podem ser definidos pelas caraterísticas das partículas de biomassa, viva e/ou morta,
que contribuí para a propagação, intensidade e severidade dos fogos florestais (Burgan e
Rothermel, 1984).
Dada a complexidade que envolve a caraterização de combustíveis florestais, a
representação dos combustíveis em modelos revela-se fundamental. Para Freire et al.,
(2002) os modelos de combustível providenciam uma representação qualitativa e
quantitativa de várias propriedades físicas e químicas dos tipos de vegetação florestal.
A cartografia de combustíveis tem três funções fundamentais: é informação fulcral na
simulação e estudo do comportamento do fogo, permite definir zonas de gestão de
combustíveis e aplicação de práticas de silvicultura preventiva, e ainda permite definir a
localização ótima de locais estratégicos de estacionamento de locais prioritários para
vigilância móvel.
A caraterização do comportamento do fogo assume particular importância no processo
de tomada de decisão uma vez que a ele estão diretamente ligados o planeamento de
fogos controlados (Fernandes e Botelho, 2003, Cruz, 2005), a quantificação da
efetividade de tratamento de combustíveis, as dificuldades de contenção de um incêndio
e os efeitos do fogo (Cruz, 2005), assim como é essencial, segundo Keane et al. (2001),
para modelar o risco espacial de incêndio e o comportamento e intensidade de um fogo
no território.

16

Quadro 1 – Distribuição da combustibilidade por modelo no concelho

Carta 1 – Modelo de Combustíveis, concelho de Valença

Da análise da cartografia de combustibilidade verifica-se que no concelho predominam
as áreas do grupo de arbustivo e herbáceo, ou seja, Modelo 1, 4, 5 e 7.
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Desde pasto fino, seco, com altura abaixo do joelho, que cobre completamente o solo.
Os matos ou as árvores cobrem menos de 1/3 da superfície. Os incêndios propagam-se
com grande velocidade pelo pasto fino, a matos ou árvores jovens muito densos, com
cerca de 2 metros de altura. Continuidade horizontal e vertical do combustível.
Abundância de combustível lenhoso morto (ramos) sobre as plantas vivas. O fogo
propaga-se rapidamente sobre as copas dos matos com grande intensidade e com
chamas grandes. O modelo 5 corresponde a mato denso mas baixo, com uma altura
inferior a 0,6 m. Apresenta cargas ligeiras de folhada do mesmo mato, que contribui
para a propagação do fogo em situação de ventos fracos. Fogos de intensidade
moderada. E por último modelo 7, mato de espécies muito inflamáveis, de 0,6 a 2 metros
de altura, que propaga o fogo debaixo das árvores. O incêndio desenvolve-se com teores
mais altos de humidade do combustível morto do que no outros modelos, devido à
natureza mais inflamável dos outros combustíveis vivos.
Com o objetivo de analisar e classificar o perigo de incêndio nestes tipos de floresta,
Fernandes (2009) fez corresponder a cada tipo florestal um modelo de combustível. A
combustibilidade de cada tipo florestal é determinada pelas caraterísticas do complexo
combustível mas também pelo piro-ambiente inerente à formação vegetal, isto é a forma
como a sua estrutura afeta a velocidade do vento e humidade do combustível morto, e
com a sua composição determina a humidade do combustível vivo.
Nos povoamentos abertos e baixos a humidade do combustível morto é menor e a
exposição ao vento maior, contribuindo decisivamente para o maior potencial de
expansão do fogo. No entanto, as estruturas abertas tendem a registar menores cargas de
combustível e revestimento arbustivo, provavelmente refletindo a dinâmica do
combustível associada a plantações jovens e povoamentos maduros, bem como o tipo de
gestão prevalecente no montado. Os carvalhais tendem a apresentar o sub-bosque mais
expressivo e mais húmido, com efeitos contraditórios no comportamento do fogo. A
base da copa apresenta-se por sua vez mais elevada nos povoamentos de maior estatura,
o que diminui a probabilidade do fogo de copas. Os extremos superiores e inferiores da
intensidade do fogo e potencial de fogo de copas são compreensivelmente ocupados for
formações baixas e densas e por florestas altas e abertas, as primeiras apresentando
desenvolvimento do sub-bosque e acumulação de combustível mais elevados. A
classificação e distribuição dos tipos de floresta por classe de perigo podem ser vistas na
Figura 1.
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Figura 1 – Classes de perigo de incêndio para os vários tipos de floresta.

Fonte: Ecologia do Fogo e Gestão de Áreas Ardidas, 2010

6. CARTOGRAFIA DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL
Parte do concelho de Valença integra-se numa Zona Crítica definida na Portaria
n.º1056/2004 de 19 de agosto, designada por Vieira e Monte Castro, que engloba as
seguintes freguesias: Silva e S. Julião e Boalhosa nas freguesias de Ganfei, Verdoejo,
Friestas, Sanfins, Gondomil, Taião, Boivão, Cerdal e Fontoura. Estas Zonas Críticas
refletem-se no Carta de Perigosidade de incêndio florestal e no Carta de Risco de
incêndio florestal, conforme o modelo de risco de incêndio florestal adotado pelo ICNF,
que integra estes dois Cartas:
O modelo de risco de incêndio florestal adotado pelo ICNF compreende dois Cartas:
- Carta de Perigosidade de incêndio florestal, que resulta da combinação da
probabilidade com a suscetibilidade, apresentando o potencial de um território para a
ocorrência do fenómeno. Permite responder à questão “onde tenho maior potencial para
que o fenómeno ocorra e adquira maior magnitude?”. Este Carta é particularmente
indicado para ações de prevenção;
- Carta de Risco de Incêndio Florestal, que resulta da combinação das componentes
do Carta de Perigosidade com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e
valor) para indicar qual o potencial de perda em face do fenómeno. Quando o fenómeno
passa de uma hipótese a uma realidade, o Carta de risco informa acerca do potencial de
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perda de cada lugar cartografado, respondendo à questão “onde tenho condições para
perder mais?”. Este Carta é particularmente indicado para ações de prevenção quando
lido em conjunto com o Carta de perigosidade, e para planeamento de ações de
supressão.

6.1.

Carta de Perigosidade

Para a elaboração do Carta de Perigosidade, seguiram-se as normas do Guia
Metodológico para a elaboração do PMDFCI de Abril de 2012. Este Carta resulta do
produto da probabilidade e da suscetibilidade.
A perigosidade de incêndio é a probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo
de tempo e dentro de uma determinada área, de um incêndio, que possa causar perda de
vidas ou ferimentos, danos em bens, interferência social e económica ou degradação
ambiental.
A probabilidade define a perigosidade no tempo, traduzindo a verosimilhança de
ocorrência anual de um incêndio em determinado local. Isolaram-se as áreas ardidas
pelos diferentes anos, no concelho, desde 1990 a 2013. Somaram-se os mapas de todos
os anos e por fim calculou-se a probabilidade, dividindo o somatório das áreas ardidas
pelo número de anos considerados.
A suscetibilidade define a perigosidade no espaço, expressando as condições que um
território apresenta para a ocorrência e potencial de um incêndio. Neste caso
consideraram-se as variáveis como a topografia e a ocupação do solo, que entre outras
nos podem definir se um território é mais ou menos suscetível ao incêndio. Para a
ocupação do solo considerou-se o levantamento efetuado pela Escola Superior
Gallaecia, referente ao ano de 2009, tendo-se procedido a uma atualização, em especial
da área urbanizada. Para isso utilizaram-se os ortofotomapas mais recentes, a área
urbana consolidada e ainda as áreas com licença de construção, onde já se iniciaram as
obras de construção e atualização com o plano de urbanização da área empresarial de
Valença.
Agruparam-se as diferentes categorias em três classes de suscetibilidade, tendo-se em
conta a classe dominante dos diferentes tipos de ocupação do solo florestal:
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Quadro 2 – Suscetibilidade da ocupação do solo.
COS 2009
Categorias

Suscetibilidade

Classes
U - Áreas de tecido urbano contínuo e descontínuo

Excluída

S - Equipamentos socias de base de atividade

Excluída

económica
Ocupação do solo de
natureza social

SW - Zonas portuárias, aeroportos e outras

Excluída

infraestruturas e equipamentos (desportivos)
JJ - Áreas improdutivas resultantes de ações

Excluída

antropogénicas
C - Culturas cujo ciclo vegetativo não excede um

Baixa

ano, hortícolas e forragens
V - Áreas plantadas com vinha contínua e /ou

Baixa

descontínua
Ocupação do solo

A - Povoamento regular de árvores de fruto

Baixa

de natureza agrícola

G - Áreas ocupadas com plantas herbáceas

Baixa

semeadas - prados e lameiros
C/? - Parcelas de natureza agrícola, onde se

Média

verifica a presença de árvores
?/C - Parcelas em que a espécie florestal é

Média

dominante e a cultura agrícola faz parte do
subcoberto
Q,E,F - Carvalho (Q), Eucalipto (E), Outras
folhosas (F)

Ocupação do solo
de natureza florestal

Q, F – Média
E - Elevado

P,R - Pinheiro bravo, Outras resinosas

Elevada

?/? - Povoamentos mistos

Elevada

I - Áreas com pastagens pobres e vegetação

Elevada

arbustiva baixa
II - Matos

Elevada

I/? - Arvoredo florestal disperso em pequenos

Elevada

bosquetes
JY - Solos sem cobertura vegetal e rocha nua,

Baixa

areaias, praias ou dunas
JJ - Terrenos improdutivos que resultam de

Elevada

condições naturais e sem ou com pouca vegetação
Ocupação do solo
com água

HY - Meios aquáticos - Zonas pantanosas e sapais

Excluída

HH - Superfícies de água e meios aquáticos -

Excluída

Cursos de água, lagoas e albufeiras

21

A metodologia aplicada para a elaboração da Carta de Perigosidade e de Risco foi a
seguinte:
Quantum Gis > Interface Qgis – Grass. Passa-se à explicação da elaboração das cartas.
Assim criou-se um New Mapset, com as coordenadas EPSG 27493 e com a definição de
Region > Set Current Qgis Extent. A Region determina a extensão e resolução dos
rasters que serão alvo da análise do Grass. Pois o guia técnico determina que as cartas
produzidas deverão ter um pixel de 25 metros.
Importaram-se os dados das áreas ardidas por ano (1990 – 2013) do Qgis para o projeto
Qgis – Grass, Import vetor into Grass;
Conversão das áreas ardidas em rasters (1990 – 2013);
Para poder somar as áreas ardidas tem que se converter os valores No Data para 0 (zero)
de maneira a poder-se efetivar a soma;
Somatório dos rasters das áreas ardidas;
Com o somatório feito faz-se a expressão – “somatório*100/23”;
Diz o Guia técnico que o raster de probabilidade dever ser reclassificado, de modo a
que todas as áreas que arderam apenas uma vez sejam igualadas às que nunca arderam.
Deste modo isolar-se-ão fenómenos sem recorrência que poderão ter sido fortuitos. Para
o nosso caso de estudo as áreas que apenas arderam uma vez têm a probabilidade de
4%. Também diz que as áreas que nunca arderam devem ser reclassificadas de zero para
um, de modo a não funcionar como elemento absorvente. Assim nos ficheiros reclass >
reclass_probabilidade.txt:
0 thru 4 = 1
*=*
Este ficheiro diz que todos os pixéis com valores entre 0 e 4 (inclusive) passam a ter o
valor 1. Todos os restantes valores (*) mantêm-se iguais (*).
Exporta-se o raster da probabilidade para o usar com o Qgis e corta-se pelo limite do
concelho (raster > Extraction > Clipper), assim possui-se o raster da probabilidade
limitado à nossa área de estudo.
Para o cálculo da suscetibilidade, que de acordo com o guia técnico, “a suscetibilidade
de um território – ou de um pixel – expressa as condições que esse território apresenta
para a ocorrência e potencial de um fenómeno danoso. Variáveis lentas como as que
derivam da topografia, e ocupação do solo, entre outras, definem se um território é mais
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ou menos suscetível ao fenómeno, contribuindo melhor ou pior para que este se
verifique e, eventualmente, adquira um potencial destrutivo significativo. A
suscetibilidade define a perigosidade no espaço, respondendo no modelo desta forma:
qual o potencial de severidade do fogo neste pixel?”
Para cálculo da suscetibilidade vai necessitar da informação base dos declives e do uso e
ocupação do solo;
Após análise dos declives, temos que definir os valores máximos e mínimos para os
declives. Necessita-se reclassificar os declives segundo as regras exigidas pelo guia
técnico:
“0 thru 5 = 2
5 thru 10 = 3
10 thru 15 = 4
15 thru 20 = 5
* = 6”
Após os declives, é necessário a suscetibilidade provinda da ocupação do solo, e cria-se
o respetivo raster (vector to raster);
Para se ter a suscetibilidade, multiplica-se o raster dos declives reclassificados pelo da
suscetibilidade da ocupação do solo.
Para o cálculo da perigosidade, de acordo com o guia técnico para a elaboração do
PMDFCI, “ a perigosidade é o produto da probabilidade e da suscetibilidade. A
perigosidade é “a probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo de tempo e
dentro de uma determinada área, de um fenómeno potencialmente danoso” (Varnes,
1984), ou “um evento físico potencialmente danoso ou atividade humana que possa
causar perda de vidas ou ferimentos, danos em bens, interferência social e económica ou
degradação ambiental (…) (UN/ISDR, 2004)”.
Multiplica-se os rasters da suscetibilidade e da probabilidade para obter uma
perigosidade provisória.
Os valores mínimo e máximo da perigosidade provisória variam entre “0 e 720”,
respetivamente. O guia técnico pede para que se reclassifique essa Carta segundo o
método quantis com 5 classes. No entanto, o mesmo guia técnico adverte que “em
absoluto rigor, uma divisão em quintis (5 classes quantílicas, como se propõe) remete
para cada classe exatamente 20% das observações. Neste caso, a classificação da
perigosidade por quintis deveria colocar 20% dos pixéis em cada classe de perigosidade
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o que, como se observa, poderá não acontecer. Mesmo que não se observem exatamente
20% dos pixéis em cada classe, optou-se pela utilização dos quintis por ser uma
classificação isenta”.
Altera-se as regras de modo a que se possa reclassificar o raster de perigosidade
(r.quantile):
“0.000000 thru 6.000000 = 1
6.000000 thru 12.000000 = 2
12.000000 thru 16.000000 = 3
18.000000 thru 120.000000 = 4
120.000000 thru 720.000000 = 5”.
Cálculo do dano potencial, de acordo com o guia técnico. “o dano potencial de um
elemento é o produto do seu valor económico pela vulnerabilidade que lhe é intrínseca.
Um elemento que tenha elevado valor económico mas seja totalmente invulnerável, terá
um dano potencial nulo por quanto não será afetado pelo fenómeno. Inversamente, o
dano potencial será tanto maior quanto a vulnerabilidade seja próxima de 1 e o seu valor
económico elevado”.
Assim a ocupação do solo possui informação relativa ao valor económico e
vulnerabilidade. Criam-se os respetivos rasters (Valor económico = valor_625, feito
pelo cálculo – 625 x valor total_ha/área total (m²)) e o cálculo do valor
económico*vulnerabilidade = Dano Potencial.
Cálculo do risco, de acordo com o guia técnico, “o risco é o produto da perigosidade
pelo dano potencial, ou, de forma mais desagregada, o produto probabilidade x
suscetibilidade x vulnerabilidade x valor. O risco pode definir-se por “probabilidade de
uma perda, o que depende de três coisas: perigosidade, vulnerabilidade e exposição 10.
Se algum destes três elementos do risco subir ou descer, então o risco sobe ou desce
respetivamente” (Crichton, 1999). Numa aplicação direta aos incêndios florestais, o
risco é “a probabilidade de que um incêndio florestal ocorra num local específico, sob
determinadas circunstâncias, e as suas consequências esperadas, caraterizadas pelos
impactes nos objetos afetados” (Bachmann e Allgover, 1998)”.
Neste passo multiplica-se o dano potencial X perigosidade. Contudo o raster da
perigosidade deve ser o resultado anterior ao da sua reclassificação.
Assim, o guia técnico diz que também o raster do risco deverá ser reclassificado em 5
classes usando o método dos quantis (quantile). Recorda-se que “em absoluto rigor,
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uma divisão em quintis (5 classes quíntilicas, como se propõe) remete para cada classe
exatamente 20% das observações. Neste caso, a classificação da perigosidade por
quintis deveria colocar 20% dos pixéis em cada classe de perigosidade o que, como se
observa, pode não acontecer:
“0.000000 thru 10.000000 = 1
10.000000 thru 31.000000 = 2
31.000000 thru 156.000000 = 3
156.000000 thru 1560.000000 = 4
1560.000000 thru 286625.000000 = 5”.

A perigosidade no concelho aumentou comparando com a carta anterior de
perigosidade. Isto deve-se ao facto de terem ocorrido grandes incêndios desde essa data,
sobretudo em 2005 e 2010. De uma forma geral a perigosidade é bastante elevada em
grande parte da superfície florestal do concelho, sobretudo em determinados maciços
florestais onde domina a perigosidade alta e muito alta, pelo que, perante esta situação,
se reflete neste Plano especial enfoque na prevenção.
Salvaguarda-se a área do plano de urbanização da área empresarial de Valença,
informação em anexo, onde se faz corresponder através da análise de ortofotomapas.
Foi elaborado o pedido do levantamento das áreas ardidas para o efeito com base no
Decreto – Lei n.º55/2007, de 12 de março, no anexo II – cartografia de casos
particulares de cartografia de sobreposição de perigosidade alta a muito alta em espaço
de PDM de solo urbano programado.
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Carta 2 – Perigosidade de Incêndio para o concelho de Valença.

Chama-se atenção para as zonas confinantes entre o espaço rural e as áreas edificadas
consolidadas (áreas urbanas consolidadas e outras áreas edificadas em solo rural),
retiradas do cálculo da perigosidade, existem pixéis que se sobrepõem com as áreas
consolidadas no entanto não deverão ser considerados, por serem resultado dos rasters
criados da carta de ocupação do solo.
Segundo a lista com o nível de perigosidade de incêndios florestais média e muito alta
do ICNF, as freguesias que apresentam estes níveis correspondem a:
Quadro 3 – Nível de Perigosidade de incêndios florestais, segundo a freguesia
COD. INE
CONCELHO
FREGUESIA
NÍVEL DE

160802
160803
160805

VALENÇA

PERIGOSIDADE
Boivão

Muito Alta

Cerdal

Muito Alta

Fontoura

Média
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160808

Ganfei

Média

160812

S. Pedro da Torre

Média

160816

Verdoejo

Média

160817

União de Freguesias de

Muito Alta

Gandra Taião
União de Freguesias de

160818

Muito Alta

Gondomil e Sanfins
União de Freguesias de

160819

Média

São Julião e Silva
Fonte: ICNF, PDR 2020

6.2.

Carta de Risco de Incêndio

O Carta de Risco de incêndio indica qual o potencial de perda de um local face à
ocorrência de um incêndio florestal. Possibilita que, dado um incêndio florestal, se
definam as áreas onde a perda é potencialmente mais elevada, permitindo que se decida
onde atuar prioritariamente, minimizando assim as perdas causadas pelo fenómeno.
Também tem particular importância na definição das áreas de maior valor e que devem
por isso ser prioritárias relativamente a medidas de prevenção, devendo esta Carta ser
analisado em conjunto com a Carta de Perigosidade, de modo a obter-se uma previsão
mais fidedigna.
A Carta de Risco de incêndio resulta da combinação das componentes da Carta de
Perigosidade com as componentes do dano potencial (já explicado anteriormente). O
dano potencial de um elemento é o produto da sua vulnerabilidade pelo seu valor
económico.
Elemento em risco é uma designação genérica para populações, bens, atividades
económicas, entre outras, expostos à perigosidade e, deste modo, em risco (admitindo
que tenham valor).
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Quadro 4 – Valores de referência para vulnerabilidade e valor económico utilizados
Elementos de

Categoria (Ocup.

Risco

Solo)

Vulnerabilidade

Valor/ha*

Valor/625m²**

Produção
Lenhosa:

P

0,70

84€

5€

Pinheiro Bravo

E

0.70

136€

8,5€

Eucalipto

R

1.00

84€

5€

Conservação:

Q

0.50

1507€

94,2€

Carvalho

F

0.50

1507€

94,2€

Incultos/Pouca

I

0.40

52€

32,5€

vegetação

J

0.40

52€

32,5€

A

0.40

52€

32,5€

Agricultura

C

0.40

52€

32,5€

Agricultura

V

0.40

52€

32,5€

Outras Resinosas

Outras Folhosas

*Valores fornecidos pelo ICNF e bibliografia
** O valor foi calculado a 625 m², devido ao pixel de 25m*25m.

Pela análise da Carta de risco de incêndio constata-se que o risco alto e muito alto
apresenta-se mais evidenciado nas áreas a Nascente do município, porque são as áreas
que apresentam a maior e mais extensa mancha florestal e maior confrontação dela com
as áreas sociais, enquanto que na restante área do município o risco é médio, baixo e
muito baixo, Carta 3
Carta 3 – Risco de Incêndio, concelho de Valença

28

6.3.

Carta de Prioridades de Defesa

O objetivo da Carta de Prioridades de defesa é identificar quais os elementos ou áreas
que interessa proteger, constituindo para esse fim prioridades de defesa. Para além de
identificar as manchas de risco elevado e muito elevado, indica também zonas
prioritárias para proteção.
Estas áreas foram identificadas segundo o seu valor económico, ecológico, social e
paisagístico, assim foram identificadas as seguintes áreas (escolas, central do gasoduto,
infantários, edifícios religiosos sucatas e estaleiros.
Com base no valor económico, social e no seu interesse público foram selecionados
vários edifícios tais como, igrejas, escolas, identificadas na cartografia.
1. Aglomerados populacionais
2. Com base no valor económico dos povoamentos e no seu valor ecológico,
selecionaram-se as seguintes áreas:
 Baldios de Gondomil
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 Baldios da Silva
 Baldios de Sanfins
 Baldios de Ganfei
 Mancha Florestal de Chamosinhos
 Quinta de Sanfins (Património do Município)
 Com valor ecológico consideram-se as áreas delimitadas pela Rede Natura.

A elaboração desta carta teve com base a análise o histórico de incêndios existente no
concelho de Valença bem como a análise de locais de maior risco de incêndio.
As possíveis intervenções ocorrerão em espaços ainda não ardidos ou em recuperação.
O Objetivo da análise desta carta é poder criar no terreno descontinuidades, evitando
assim incêndios de grandes dimensões, reduzindo assim a área ardida. Deste modo, o
uso do fogo deverá ser utilizado de uma forma racional, nomeadamente no que respeita
a queimadas.
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Carta 4 – Prioridades de Defesa no concelho de Valença

7. . OBJETIVOS E METAS DO PMDFCI
7.1. Identificação da tipologia do concelho
Analisando a tipologia do Concelho, tendo em consideração a sua especificidade no que
respeita às duas variáveis estruturantes, n.º de ocorrências e área ardida, o concelho de
Valença encontra-se inserido na Tipologia (T4), isto é o concelho apresenta muitas
ocorrências e muita área ardida.
7.2. Objetivos e metas do PMDFCI
De acordo com a resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio que
enuncia a estratégia nacional para a defesa da floresta, são estabelecidas determinadas
metas, nomeadamente:
Até 2012:
 Diminuição significativa do número de incêndios com áreas superiores a 1 ha;
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 Eliminação de incêndios com áreas superiores a 1000 ha;
 Redução da área ardida para menos de 100 000ha/ano em 2012;
 1ª Intervenção em menos de 20 minutos em 90% das ocorrências;
 Eliminação de tempos de intervenção superiores a 60 minutos;
 Redução para menos de 150, do número de incêndios com duração superior a 24
horas;
 Redução do número de reacendimentos para menos de 1% das ocorrências
totais;
Para além de 2012:
 Em 2018 verificar uma área ardida anual inferior a 0,8% da superfície florestal
constituída por povoamentos;
 Redução até 2018 para menos de 75, do número de incêndios ativos com
duração superior a 24 h;
 Diminuição para menos de 0,5% do número de reacendimentos.
Tendo em consideração a tipologia do Concelho, T4 - muitas ocorrências e muita área
ardida, será de reforçar a vigilância e fiscalização de forma a diminuir o número de
ocorrências, complementadas com ações de sensibilização e na realização de faixas de
gestão de combustível de forma a diminuir os grandes incêndios. Neste sentido e de
acordo com os objetivos e metas estabelecidos na resolução do Conselho de Ministros
n.º 65/2006, de 26 de maio, os objetivos e metas para o concelho de Valença, para o
período compreendido entre 2015-2019 são os referidos no Quadro 4.
Quadro 5 - Objetivos e metas e indicadores do PMDFCI de 2015 a 2019
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Situação do atual do

Metas

concelho

INDICADORES
2015

2016

2017

2018

2019

Área ardida média de 2000

Reduzir em 80% a área

Diminuir a área

Diminuir a área

Diminuir a área

Diminuir a área

Diminuir a área

a 2011da superfície

ardida em povoamentos

ardida em

ardida em

ardida em

ardida em

ardida em

florestal constituída por

florestais (199,7ha para

povoamentos em

povoamentos em

povoamentos em

povoamentos em

povoamentos em

povoamentos (2396ha/12 =

39.9%)

20% (159,8)

30% (111,9)

30% (78,3)

30% (54,8)

40% (32,9)

Área ardida anual média

Reduzir a área ardida para

Diminuir a área

Diminuir a área

Diminuir a área

Diminuir a área

Diminuir a área

de 2000 a 2011

valores inferiores a

ardida em 70ha

ardida em 60ha

ardida em 50ha

ardida em 40ha

ardida em 30ha

(6813,5ha/12 = 567,8ha)

300ha/ano em 2019

199,7ha)

(567,8-300)
N.º médio de

Diminuir o n.º de

Diminuir o n.º de

Diminuir o n.º de

Diminuir o n.º de

Diminuir o n.º de

Diminuir o n.º de

reacendimentos de 2002 a

reacendimentos de 32

reacendimentos

reacendimentos

reacendimentos

reacendimentos

reacendimentos

2012 (332/10 = 32 reac.)

reac/ano para 10 reac. Ano

(-2)

(-2)

(-2)

(-3)

(-3)

N.º médio de ocorrências

Reduzir o n.º médio de

Reduzir o n.º médio

Reduzir o n.º médio

Reduzir o n.º

Reduzir o n.º médio

Reduzir o n.º

nos espaços florestais de

ocorrências para metade de

de ocorrências em

de ocorrências em

médio de

de ocorrências em

médio de

2000 a 2011 (338/12 = 28,2

28,2 para 14 ocorr.

10% (25)

10% (13)

ocorrências em

10% (11)

ocorrências em

ocorr.)

10% (12)

20% (8)
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8. EIXOS ESTRATÉGICOS
O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios tem por missão definir uma
estratégia para a defesa da floresta contra incêndios, articular coerentemente as
diferentes componentes do sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios e
atribuir papéis e responsabilidades aos agentes do sistema, prevendo uma distribuição
equilibrada dos meios para a resolução do problema e satisfação dos objetivos
estratégicos definidos.
O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) define cinco eixos
estratégicos de atuação, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 65/2006,
de 26 de maio de 2006, sendo eles:
1.º Eixo Estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais.
2.º Eixo Estratégico: Redução da incidência dos incêndios.
3.º Eixo Estratégico: Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios.
4.º Eixo Estratégico: Recuperar e reabilitar os ecossistemas.
5.º Eixo Estratégico: Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz.

As ações que sustentam este plano procuram satisfazer, no melhor possível, os objetivos
e as metas preconizadas nestes cinco eixos estratégicos, sendo organizadas e
hierarquizadas em função do seu impacto esperado na resolução dos problemas
identificados neste concelho.

8.1.

1.º Eixo Estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios

florestais

Neste eixo de atuação aplicam-se estrategicamente sistemas de gestão de combustível e
ações de prevenção que permitam aumentar o nível de segurança de pessoas e bens e
tornar os espaços florestais mais resilientes à ação do fogo.
Este eixo estratégico está assim intimamente ligado ao ordenamento do território e ao
planeamento florestal, promovendo a estabilização do uso do solo em determinadas
áreas e garantindo que essa ocupação se destina a potenciar a sua utilidade social.
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É assim delineada uma linha de ação que objetiva a gestão funcional dos espaços e
introduz, em simultâneo, princípios de defesa contra incêndios, de modo a
tendencialmente diminuir a intensidade e área percorrida por grandes incêndios e
facilitar as ações de pré-supressão e supressão.
São também aqui definidas as áreas florestais estratégicas onde é necessário
implementar sistemas de gestão de combustíveis junto das diversas infraestruturas de
interface com a floresta, através da execução das Faixas de Gestão de Combustíveis
(FGC), dando também cumprimento ao estabelecido no do art.º 15º do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro,
operacionalizando-se o nível municipal das faixas de gestão de combustível previstas
nos níveis de planificação regional e nacional.
Para definir as metas para as ações preconizadas foi tido em consideração a informação
presente no Diagnóstico (Caderno I) relativa à caracterização física, caracterização da
população, caracterização do uso do solo e zonas especiais, análise do histórico dos
incêndios e também à informação constante no Caderno II, relativa às Cartas de
combustíveis, de risco de incêndio e de prioridades de defesa.

8.2.

Levantamento da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios

A Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI) tem por finalidade reduzir a
taxa anual de incidência de fogos florestais para níveis sociais e ecologicamente
aceitáveis.
Segundo o documento elaborado pela Comissão Nacional de Reflorestação (CNR) em
2005 sobre “Orientações estratégicas para a recuperação de áreas ardidas em 2003 e
2005”, esta estratégia aborda de forma integrada 3 áreas fundamentais:
1) Prevenção da eclosão do fogo, visando diminuir o número de ocorrências;
2) Planeamento do território, visando dotar os espaços florestais das características e
infraestruturas necessárias para a minimização da área ardida e consequentes danos
ecológicos e patrimoniais, bem como gerir as interfaces floresta/agricultura e
floresta/zonas edificadas;
3) Combate aos incêndios, visando a redução da área de cada incêndio e a salvaguarda
de pessoas e bens, incluindo não só a primeira intervenção como também toda a
atividade de combate estendido.
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A Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios é formada por um conjunto de
elementos, nomeadamente:
 Rede de faixas de gestão de combustível;
 Mosaico de parcelas de gestão de combustível;
 Rede viária;
 Rede de pontos de água;
 Rede de vigilância e deteção de fogos;
 Rede de infraestruturas de combate.

A conceção, desenvolvimento e manutenção de cada uma destas componentes deve ter
em consideração todas as outras.

8.2.1. Rede de Faixas de Gestão de Combustível e Mosaicos de Parcelas de Gestão
de Combustível

O redesenho da paisagem através do estabelecimento de descontinuidades na estrutura
das formações vegetais constitui uma das principais componentes da reestruturação dos
espaços florestais, a par da alteração da composição e estrutura dos povoamentos ou do
uso do solo (CNR, 2005).
As Faixas de Gestão de Combustível (FGC) são parcelas de território mais ao menos
lineares onde se garante a remoção total ou parcial de biomassa vegetal, através da
afetação a usos não florestais (agricultura, infraestruturas, etc.) e do recurso a
determinadas atividades (silvopastorícia, etc.) ou a técnicas silvícolas (desbastes,
limpezas, fogo controlado, etc.), com o objetivo principal de reduzir o perigo de
incêndio (CNR, 2005).
Estas faixas subdividem-se em:
 Faixas de redução de combustível (FRC), em que se procede à remoção
(normalmente parcial) do combustível de superfície (herbáceo, subarbustivo e
arbustivo), à supressão da parte inferior das copas e à abertura dos povoamentos;
 Faixas de interrupção de combustível (FIC), em que se procede à remoção total
de combustível vegetal.
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No PMDFCI estabelece-se o nível municipal e local das FGC/MPGC (Carta 4), com
base na delimitação de:
 Faixas de proteção aos edifícios isolados integrados em espaços rurais com uma
largura mínima envolvente de 50m, nomeadamente habitações não abrangidas
nos designados aglomerados urbanos, estaleiros, armazéns, oficinas e outras
edificações, num total de 593,1ha.
 Faixa de 10m para ambos os lados da rede viária contabiliza 62,4km, num total
de 124,9ha, executada pelas entidades gestoras (Infraestruturas de Portugal, exentidade Estradas de Portugal); sendo gestor o município de Valença de
12,4Km, num total de FGC de 25ha.
 Faixa de 100m (largura mínima não inferior) nos parques e polígonos
industriais ou confinantes com espaços florestais, contabilizando-se uma área de
162ha.
 Faixa de proteção da rede elétrica de média e alta tensão considerada principal,
numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores
acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7m, sendo a largura total da
faixa de proteção de 15m, contabilizando-se um comprimento de 78,9km de
extensão, corresponde a uma área de 239ha, executadas pela entidade gestora
(EDP).
 Faixas de proteção aos pontos de água, com largura mínima de 30 m, num total
de 5,6ha.
 Mosaicos de parcelas de gestão de combustível, com uma área de 554ha, em
área de baldios.

Por existir a repetição da limpeza de algumas FGC ao longo do período de vigência do
PMDFCI (2015 a 2019), o valor das áreas apresentadas poderá ser superior à indicada
em epígrafe.
Quadro 6 - Distribuição por freguesia da área ocupada por descrição de faixas de
parcelas de gestão de combustíveis.

Freguesia de Arão
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

3,14

ha
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ARÃO

004

Rede Viária Florestal

005

Rede Média e Alta tensão

SUB -TOTAL FGC

8,14

ha

38,6

%

18,6
3,9
17,4
1,1
2,6

%
ha
%
ha
%

Freguesia de Boivão
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária Florestal

005

Rede Média e Alta tensão

75,2
446
35,6
159,6
27,3
65,2

ha
%
ha
%
ha
%

Boivão

SUB -TOTAL FGC

138,1

ha

670,8

%

Freguesia de Cerdal
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

84,1
498,8
49,2
220,6
121,7
290,7

ha
%
ha
%
ha
%

CERDAL

SUB -TOTAL FGC

255
1010

ha
%

Freguesia de Cristelo Covo
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

6,54
38,8
22,7
101,8
2,2
5,3

ha
%
ha
%
ha
%

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

74,24
440,3

ha
%

CRISTELO
COVO

SUB -TOTAL FGC

31,44
145,9

ha
%

Freguesia de Fontoura
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002
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FONTOURA

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

SUB -TOTAL FGC

148,8
682,5

30,46
136,6
44,1
105,6

ha
%
ha
%

ha
%

Freguesia de Friestas
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

18,46
109,5
15,4
69,1
35,4
84,6

ha
%
ha
%
ha
%

FRIESTAS

SUB -TOTAL FGC

69,26
263,2

ha
%

Freguesia de Gandra
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002
003

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

84,5
501
73,3
68,4
29,3
131,4
61,9
147,9

ha
%
ha
%
ha
%
ha
%

004

Parques e polígonos
industriais e aterros sanitários
Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

GANDRA

SUB -TOTAL FGC

249
848,7

ha
%

Freguesia de Ganfei
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

40,9
242,6
34
164,7
68,8
164,4

ha
%
ha
%
ha
%

GANFEI

SUB -TOTAL FGC

143,7
571,7

ha
%

Freguesia de Gondomil
Freguesia

GONDOMIL

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

75,9
450,2
39,2

ha
%
ha

39

005
SUB -TOTAL FGC

Rede Média e Alta tensão
142,4
691,1

175,7
27,3
65,2

%
ha
%

ha
%

Freguesia de Sanfins
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

4,63
27,5
50,8
227,8
14,89
35,6

ha
%
ha
%
ha
%

SANFINS

SUB -TOTAL FGC

70,3
290,9

ha
%

Freguesia de S. Julião
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

40,4
239,6
23,1
103,6
2,2
5,6

ha
%
ha
%
ha
%

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

37,33
221,4
20
18,7
25,8
115,7
27,28
65,2

ha
%
ha
%
ha
%
ha
%

S. JULIÃO

SUB -TOTAL FGC

65,7
348,8

ha
%

Freguesia de S. Pedro da Torre
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

S. PEDRO DA
TORRE

SUB -TOTAL FGC

003
004

Parques e polígonos
industriais e aterros sanitários
Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão
110,4
421

ha
%
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Freguesia de Silva
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

30,8
182,7
8,9
39,9
53,3
127,3

ha
%
ha
%
ha
%

SILVA

SUB -TOTAL FGC

93
349,9

ha
%

Freguesia de Taião
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

21,64
128,3
44,6
199,9
14,9
35,6

ha
%
ha
%
ha
%

TAIÃO

SUB -TOTAL FGC

81,1
363,8

ha
%

Freguesia de Valença
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

20,68
122,6
12,7
56,9

ha
%
ha
%

VALENÇA

SUB -TOTAL FGC

33,4
179,5

ha
%

Freguesia de Verdoejo
Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais

004

Rede Viária

005

Rede Média e Alta tensão

29,9
177,3
30,5
136,8
3,2
7,6

ha
%
ha
%
ha
%

VERDOEJO

SUB -TOTAL FGC

63,6
321,7

ha
%
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Freguesia

Código da descrição da
faixa/mosaico
002
003
004
CONCELHO
005
TOTAL FGC
1373,7

Descrição da Faixa

Área

Unidades

Aglomerados populacionais
Parques e polígonos
industriaisRede
e aterros
Viáriasanitários
Rede Média e Alta tensão
ha

593,1
93,3
448,4
238,9

ha
ha
ha
ha

Em conjunto com a FGC, a manutenção de um mosaico de parcelas onde se procede à
gestão dos vários estratos de combustível e à diversificação da estrutura e composição
das formações florestais e de matos, contribui decisivamente para a eliminação das
principais condições favoráveis para os fogos de dimensão e intensidade catastróficas
nomeadamente:
 Fortes acumulações de combustíveis;
 Continuidade de estratos de combustível quer horizontal quer verticalmente, e
elevada representatividade de combustíveis finos ou que favorecem os saltos de
fogo;


Elevada proporção de combustíveis mortos;

 Distribuição geográfica desfavorável destas características ao nível da paisagem;
 Acesso a pontos de água, com a manutenção da rede viária florestal.
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Carta 4 – Faixas e Mosaicos de Gestão de Combustível no concelho de Valença

9. REDE VIÁRIA
Do ponto de vista da gestão florestal, a rede viária florestal (RVF) pode ser classificada
em caminhos florestais, estradões ou trilhos. Porém, as vias utilizadas no âmbito da
RDFCI não se esgotam na rede viária florestal, assumindo particular relevância as
estradas nacionais e estradas municipais e outras vias complementares.
A RVF é constituída por:
 Caminhos florestais, que dão passagem durante todo o ano a todo o tipo de
veículos;
 Estradões, em que a circulação sem restrições durante o ano é limitada aos
veículos todo-terreno, desempenhando uma função primordial de servir às
operações e compartimentação florestais;
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 Trilhos, que são vias de existência efémera, destinadas à passagem exclusiva de
tratores e máquinas florestais.

O planeamento, construção e manutenção da RVF obedece a um vasto conjunto de
especificações e normas, segundo os critérios definidos no regulamento aprovado pelo
Despacho n.º5712/2014, de 16 de abril, devido ao facto do fortíssimo impacto que tem
no ecossistema, na produtividade e na proteção dos espaços florestais.
O rigor na sua definição impõe-se ainda pelos elevados custos de construção e,
sobretudo, de manutenção que a ela estão normalmente associados (CNR, 2005). Assim
No contexto exclusivo da RVF e da DFCI, a rede viária desempenha as seguintes
funções:
 Permite um rápido deslocamento dos meios de combate, não só à zona de fogo
mas também aos pontos de reabastecimento em água, combustível, etc.;
 Integra a rede de FGC, sendo fundamental para a eficácia da rede de FGC, onde
as equipas DFCI encontram condições favoráveis para o combate ao fogo, em
segurança;
 Permite a circulação de patrulhas de vigilância móvel terrestre, em complemento
com a rede de vigilância fixa.
Na rede viária apresentada na Carta 5, classificada segundo a categorias indicada no
apêndice 7 do Guia do PMDFCI, e caraterizada segundo o PDM do município, podemos
distinguir e hierarquizar as ligações:
 O IP 1 (Itinerário Principal n.º 1) atravessa o Concelho longitudinalmente
(orientação Norte - Sul) na sua faixa Poente. Trata-se de um importante eixo
viário que integra a rede nacional fundamental cujo traçado se estende de
Valença a Vila Real de Santo António. Faz ainda ligação entre Valença e
Espanha (Tui). O IP 1 no Concelho de Valença do Minho possui dois nós, um
primeiro (quem vem de Sul para Norte) localizado em São Pedro da Torre e um
outro, junto à sede de Concelho mais precisamente entre o núcleo histórico de
Valença e o Rio Minho.
 O IC 1, Itinerário Complementar n.º1, via que integra a rede nacional
complementar. O traçado desta via estende-se de Valença a Lisboa pela faixa
litoral do País.
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Esta via liga Lisboa a Valença, estando já todos os troços construídos, ou seja, o troço
do IC1 entre Viana do Castelo e Valença, e ainda o troço do Porto, mais precisamente
até ao nó do IP 1 em São Pedro da Torre. O troçado do IC 1 coincide com a EN13.
Temos ainda as Vias Distribuidoras Principais: que estabelecem as ligações aos
concelhos vizinhos, com Monção através da EN101, com Vila Nova de Cerveira através
da EN13 e com Paredes de Coura através da EN 201.
Temos ainda as Vias Distribuidoras Secundárias, com duas categorias:
 Nível 1 – estabelece as ligações da rede principal municipal às sedes de
freguesia assim como a ligação entre estas: EM 506, EM 508, EM 508-1, EM
509, EM 510, EM 511, EM 511-1, EM 511 -2, EM 512 e EM 512-1;
 Nível 2 – estabelece acessibilidades aos diferentes lugares a partir das sedes de
freguesia e da rede municipal secundária; promovem a articulação entre lugares:
CM 1033, CM 1033-1, CM 1033-2, CM 1045, CM 1046, CM 1047, CM 1047-1,
CM 1047-2, CM 1048, CM 1048-1, CM 1049, CM 1050, CM 1051, CM 1052,
CM 1053, CM 1054, CM 1055, CM 1056, CM 1057, CM 1057-1, CM 1058,
CM 1059, CM 1060, CM 1061, CM 1061-1, CM 1062, CM 1062-1, CM 1062-2,
CM 1063 e CM 1063-1.

45

Carta 5 – Rede Viária do Concelho de Valença

Quadro 7 - Distribuição da Rede Viária por Freguesia
Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR
ARÃO

REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR
Rede de
estradas
municipais

Comprimento

Unidades

975

m

m
2127
m

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
SUB-TOTAL

2722
%
0,002
m
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Freguesia

Código da
descrição da
RV
REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
municipais

Comprimento

Unidades

m
839
m

BOIVÃO
RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem

7390
0,006

m
11725
0,01

%
m

Comprimento

Unidades

SUB-TOTAL

Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR

CERDAL

REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR
Rede de
estradas
municipais

%

m
2945

m
21831
m

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem

11896
%
0,01
m
39693
0,03

%
m

Comprimento

Unidades

SUB-TOTAL

Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR
CRISTÊLO
COVO

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR

m
1431

REM

Rede de
estradas
municipais

3159

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a

9907

SUB-TOTAL

m

m
0,008

%
m
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Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR

FONTOURA
REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR
Rede de
estradas
municipais

Comprimento

Unidades

m
4215

m
7029
m

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem

5734
%
0,004
m
1212
0,001

%
m

Comprimento

Unidades

SUB-TOTAL

Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR
FRIESTAS
REM

RVF

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR

m
3466

Rede de
estradas
municipais

1487

m

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a

7055

m
0,006

SUB-TOTAL
Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR

GANDRA

REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR
Rede de
estradas
municipais

%
m

Comprimento

Unidades

m
4190

m
15587
m

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
Rede Viária
Florestal - 3ª

9696
%
0,008
m
6348
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Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR

GANFEI
REM

ordem
SUB-TOTAL

0,04

%
m

Descrição da
Rede Viária

Comprimento

Unidades

Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR
Rede de
estradas
municipais

m
6361

m
3571
m

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem

13817
%
0,011
m
17550
0,014

%
m

Comprimento

Unidades

SUB-TOTAL
Freguesia

Código da
descrição da
RV

Descrição da
Rede Viária

REM

Rede de
estradas
municipais

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a

m
5877

m
GONDOMIL

Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem

6217
%
0,06
m
1728
0,014

%
m

Comprimento

Unidades

SUB-TOTAL

Freguesia

Código da
descrição da
RV
REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
municipais

m
3796
m

SANFINS
RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem
SUB-TOTAL

5810
%
0,005
m
16251
0,013

%
m
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Freguesia

Código da
descrição da
RV
REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
municipais

Comprimento

m
6328

S. JULIÃO

m
RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a

6512
%
0,006

SUB-TOTAL
Freguesia

Unidades

Código da
descrição da
RV

PNR

S. PEDRO DA
TORRE
REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR
Rede de
estradas
municipais

m
Comprimento

Unidades

m
4851

m
2800
m

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem

10787
%
0,009
m
2615
0,002

%
m

Comprimento

Unidades

SUB-TOTAL
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Freguesia

Código da
descrição da
RV
REM

SILVA

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
municipais

4518

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a

4978

RVF

m

m
%
0,004

Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem
SUB-TOTAL

m
2347
0,002

%
m
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Freguesia

Código da
descrição da
RV
REM

TAIÃO
RVF

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
municipais
Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a

Comprimento

Unidades

m
6677
m
4769
%
0,004

Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem

m
45255
0,04

%
m

Comprimento

Unidades

SUB-TOTAL

Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR

VALENÇA
REM

RVF

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR

m
2987

Rede de
estradas
municipais

1592

m

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a

7974

m
0,007

SUB-TOTAL
Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR
VERDOEJO

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR

%
m

Comprimento

Unidades

m
2267

m
RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
SUB-TOTAL

10066
%
0,009
m
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Freguesia

Código da
descrição da
RV

PNR

CONCELHO
REM

Descrição da
Rede Viária
Rede de
estradas
nacionais e
regionais
incluídas no
PNR
Rede de
estradas
municipais

Comprimento

Unidades

m
33689

m
87218
m

RVF

Rede Viária
Florestal - 1ª
ordem, subtipo a
Rede Viária
Florestal - 3ª
ordem
TOTAL

125336
0,1

%
m

145336
0,13

%
m

10. Rede de Pontos de Água
A rede de pontos de água é constituída por um conjunto de estruturas de armazenamento
de água, construídas ou colocadas no interior das áreas florestais, com o objetivo de
melhorar as condições de combate a incêndios e, em simultâneo, contribuir para o
aumento das potencialidades intrínsecas das áreas florestais no sentido de uma maior
diversidade. As alterações locais nos meios bióticos, que lhe estão associadas, têm
repercussões ao nível da fauna e flora, proporcionando uma maior capacidade de
acolhimento e fixação das mesmas, em particular das espécies com maior dependência
de recursos hídricos (Louro et al., 2000). No Quadro 8, encontram-se assinalados os
pontos de água existentes no concelho, em função da acessibilidade e operacionalidade.
Cada um dos pontos de água encontra-se identificado de acordo com a Portaria n.º
133/2007, de 26 de janeiro, mas pela atual redação houve alteração ao regulamento das
normas técnicas e funcionais, pelo Despacho n.º5711/2014, de 30 de abril, D.R. n.º83,
Série II.
A Carta de Rede de Pontos de Água visa informar da sua localização, tipo de pontos de
água, acessibilidade, operacionalidade, bem como da sua capacidade. A maioria dos
tanques é privada, essencialmente destinados a rega.
O Município de Valença possui uma grande massa de água, uma vez que está
localizado junto ao Rio Minho, permitindo o abastecimento de Helis ligeiros, pesados, e
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canadairs, facto importante para a prevenção e combate aos incêndios florestais, no
entanto, quanto menos tempo se demorar a fazer uma descarga ou a abastecer uma
viatura maior será o sucesso no combate aos incêndios florestais, tendo o Município
assegurados vários pontos de água artificiais e prevendo a construção de mais um a dois
pontos de água aéreos para meios pesados (Heli Kamov), sendo um nos baldios de
Ganfei e outro nos baldios de Fontoura.
Pela Carta dos Pontos de água verifica-se que existe água em abundância e de fácil
acesso, o que facilita a eficácia dos meios envolvidos no combate aos incêndios
florestais (fichas dos pontos de água em anexo).

Carta 6 –Rede de Pontos de Água do concelho de Valença

**Os pontos de água a construir serão através de candidaturas no âmbito do PRODER
e PDR, ainda em fase de análise. Salvaguarda-se a existência de mais candidaturas
submetidas a financiamentos que podem não constar no presente plano, contudo são
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consideradas uma mais-valia na defesa da floresta contra incêndios e sobretudo no
aumento de redes de defesa da floresta do concelho de Valença.

Quadro 8 – Caraterísticas da Rede de Pontos de Água do concelho de Valença, por
freguesia.
Freguesia

ID_PA

Código do
tipo de PA

Design. da
Rede de
Pontos de
Água

114

Tanque de
Rega

60

2

114

Tanque de
Rega

40

3

114

Tanque de
Rega

80

S. Julião
1

4

310

Rede Pública

5

114

Tanque de
Rega
Tanque de
Rega

Fontoura

114
6

Quantidade
de PA

Volume máximo
(m3)

5

48
36

7

310

Rede Pública

8

113

Piscina

9

114

Tanque de
Rega

20

10

114

Tanque de
Rega

50

11

214

Charca Artificial

12000

12

111

114

S. Pedro Da Torre

13

114

Reservatório
DFCI*
Tanque de
Rega

Cerdal

14
15

214
310

Charca Artificial
Tomada de
Água

16

214

Charca Artificial

17

111

Reservatório
DFCI

450

18
19

213
111

Canal de Rega
Reservatório
DFCI

938
200

20

111

Reservatório
DFCI

300

135
7

120
2

1200

10000
4

Sanfins
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Gondomil

21

310

Rede pública

22

310

Rede pública

6

23
24

113
111

Piscina
Reservatório
DFCI

270
72

25

111

Reservatório
DFCI

38

26

111

Reservatório
DFCI

38

27

213

Canal de Rega

20

28

114

Tanque

50

29

114

Tanque

24

30

111

Reservatório
DFCI

153

31
32

114
115

Tanque
Reservatório da
Pedreira

17
30

33

112

Poço

34
35

225
113

Outros
Piscina

3

12

8

Taião

Boivão

3

10
50
88

1
Verdoejo

Ganfei

Município

36

111

Reservatório
DFCI

37

114

38

310

Tanque de
Rega
Rede Pública

39

114

Tanque de
Rega

40

114

Tanque de
Rega

41

111

42

222

Reservatório
DFCI
Rio Minho

95
2

35

9
4

20
63

1
Área de espaço florestais do Município (floresta + inculto) (ha)

9000

Densidade de pontos de água (n.º/ha)

0,005

*Inoperacional – Com candidatura submetida no âmbito do PRODER.
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11. Silvicultura no âmbito DFCI
Na Carta 7 identificam-se as zonas de silvicultura DFCI, executada em 2015, pela
equipa de sapadores florestais, Câmara Municipal de Valença, EDP, Infraestruturas de
Portugal no âmbito das estradas tuteladas por esta entidade, o que perfaz um total de
84ha. E ainda foram beneficiados cerca de 16Km de rede viária florestal.
As ações de silvicultura foram executadas principalmente com meios motomanuais
(motorroçadoras), mecânicos (tratores com capinadeira de correntes) e por ações de
fogo controlado, numa área de 3ha.

Carta 7 – Silvicultura no âmbito de DFCI, executadas em 2015 no concelho de
Valença.
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12. Planeamento das ações referentes ao 1.º Eixo Estratégico
12.1.

Rede de Faixas e Mosaicos de Gestão de Combustível, Rede Viária

Florestal e Rede de Pontos de Água

A rede de FGC/MPGC consta de ações periódicas de redução/interrupção dos
combustíveis florestais nessas faixas/mosaicos.
As ações de redução dos combustíveis florestais são aqui designadas de limpezas e
constam do corte e remoção de matos, desramações nos andares inferiores das árvores
existentes e manutenção de uma densidade equilibrada de árvores com base num
determinado distanciamento e ocupação das copas, definido de acordo com o anexo do
Decreto-Lei n.º124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de
14 de janeiro, podendo ainda proceder-se à reconversão de espécies com o objetivo de
diminuir os riscos de inflamabilidade e combustibilidade ou riscos sanitários e de
segurança. A periodicidade destas limpezas é variável entre um, três anos e cinco anos,
dependendo das condições de desenvolvimento do material vegetal.
Como forma de aumentar a capacidade de resistência ao fogo, propõe-se que nas
FGC/MPGC, na medida do possível, se promovam formas de substituição das espécies
arbóreas mais inflamáveis e combustíveis, como o pinheiro bravo e o eucalipto, que
predominam, por espécies mais resistentes ao fogo e que contribuam para uma menor
acumulação de matos no sob coberto, devendo optar-se por folhosas autóctones ou
determinadas resinosas de folha curta numa composição mista.
Para a execução destas faixas prevê-se a colaboração de todas as entidades com
responsabilidades na sua gestão e também dos proprietários florestais, sendo também as
campanhas de sensibilização pública previstas uma das formas de solicitar o empenho
da população.
A construção e manutenção da RDFCI é um dos aspetos mais importantes e complexos
deste plano. As variantes são muitas, as entidades envolvidas também e os custos da sua
implementação e manutenção também. Tem de se ter em conta as áreas de maior
perigosidade, as áreas já ardidas, o acompanhamento técnico da equipa de sapadores
florestais e os meios de execução e financiamento.
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Este plano dada a sua estrutura dinâmica, poderá sofrer alterações na medida que na
fase de implantação e manutenção do existente se poderá verificar alguma dificuldade
ou incongruência.
Para a sua execução tiveram-se em consideração os meios de execução existentes no
concelho nomeadamente sapadores florestais, programas ocupacionais do IEFP,
empresas de prestação de serviços e meios da autarquia.
Para o seu financiamento irá recorrer-se a programas de financiamento existentes de
apoio à DFCI nomeadamente Fundo Florestal Permanente, Serviço Público e Serviço
Normal dos Sapadores Florestais e PDR2020 e POSEUR.
As ações que de execução em áreas particulares nomeadamente as FGC dos edifícios
isolados e aglomerados populacionais serão executadas pelos proprietários dos terrenos,
conforme o estipulado pelo Decreto-Lei n.º124/2006, de 28 de junho, pela atual
redação.
Na Carta 8 a 11, encontram-se o Carta de planeamento das ações referentes a Rede de
FGC e MPGC, RVF e RPA, para o período de vigência do PMDFCI (2015 a 2019),
assim com as entidades responsáveis pela gestão do combustível e respetiva área.
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Carta 8 – Silvicultura no âmbito de DFCI, executadas em 2016 no concelho de
Valença.
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Carta 9 – Silvicultura no âmbito de DFCI, executadas em 2017 no concelho deValença.
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Carta 10 – Silvicultura no âmbito de DFCI, executadas em 2018 no concelho de
Valença.

61

Carta 11 – Silvicultura no âmbito de DFCI, executadas em 2019 no concelho de
Valença.
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12.2.

Rede de Faixas e Mosaicos de Gestão de Combustível

Durante o período de vigência do plano (2015 a 2019), prevê-se a execução das
seguintes FGC e MPGC:
 Faixas de proteção aos edifícios integrados ou confinantes com os espaços
rurais: Destas faixas prevê-se uma limpeza de 220ha, estando dependente das
queixas e das situações de perigo que entretanto se possam detetar.
 Faixas de proteção de aglomerados populacionais: A limpeza destas faixas
deverá ser 296,5ha realizada de 3 em 3 anos, dado o crescimento do material
vegetal. Assim e independentemente de ser necessário o cumprimento da
legislação em vigor para a massa combustível junto de edifícios, os 100 m só
deverão ser limpos na periodicidade indicada.
Nos outros anos deverão ser limpas, se necessário, para o cumprimento da legislação em
vigor, apenas 50m. A área total a executar será de 593ha, por repetição da execução das
FGC no período de vigência do PMDFCI.
 Faixas de 10m para ambos os lados da rede viária: Estas faixas serão realizadas
através da equipa de sapadores, meios da autarquia a empresas subcontratadas
para o efeito e por programas de financiamento que possam surgir. A área total a
executar será de 448,4ha, por repetição da execução das FGC no período de
vigência do PMDFCI.
 Faixas de proteção à Rede elétrica de Média Tensão a Muito Alta são executas
de acordo com a periocidade indicada no plano. A área total a executar será de
238,9ha, por repetição da execução das FGC no período de vigência do
PMDFCI.
 Faixas de proteção aos pontos de água, que deverão ser limpas se possível pela
equipa dos sapadores florestais e de acordo com a periodicidade indicada no
plano. A área total a executar será de 5ha, por repetição da execução das FGC no
período de vigência do PMDFCI.
 Mosaicos de parcelas de gestão de combustível, com uma área de 554ha no
período de vigência do PMDFCI, o que inclui a execução do plano de fogo
controlado, com vigência de 2015 a 2019.
Refere-se que se distribuiu alternadamente ao longo do tempo e espaço a referida
limpeza. Para isso teve-se os seguintes critérios definidos:
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- Áreas ardidas recentemente;
- Rotatividade setorial e intercalada no tempo;
- Espaçamento temporal e custos;
-Manutenção de uma diversidade biológica maior, devido ao maior espaçamento
temporal da limpeza.

No Quadro 9, encontra-se a área (ha), com e sem necessidade de intervenção e
distribuição da área total com necessidades de intervenção, por ano, para o período de
vigência do PMDFCI (2015-2019), por FGC e MPGC, com o respetivo código da
descrição da faixa, de acordo com o apêndice 6 do guia do PMDFCI.
Quadro 9 - FGC e MPGC com e sem necessidade de intervenção
Código da

Descrição da

Área total

Área total

Área total

descrição da

Faixa/Mosaico

da

com

sem

da

Distribuição da área total com

FGC/MPGC

necessidade

necessidade

FGC/MPGC

necessidade de intervenção (ha)

Faixa/Mosaico

(ha)

Área total

de

de

com

intervenção

intervenção

necessidade

(ha)

(ha)

2105

2016

2017

2018

2019

de
intervenção
nos 5 anos
(ha)

1

Aglomerados

593

289

304

395

54

125,6

155,7

154,6

173,7

2

Polígonos

162

122

40

162

42

56

89

98

162

Industrial
3

RVF

448,4

210

238,4

356

29,4

125,6

186

105,5

216

4

Rede Elétrica

238,9

238,9

0

238,9

130

129,1

109,8

129,1

129,1

5

MPGC

554

420

134

554

20

192

286,5

159

240

6

Pontos de

5

0

5

3

5

5

5

5

0

62,4

62,4

62,4

62,4

62,4

62,4

5

Água
7

FGC Rede

62,4

62,4

Viária

**Ficou estabelecido/acordado em seio de reunião da CMDF que todas as ações
realizadas no âmbito da rede de faixas de mosaicos de gestão de combustíveis são todos
os anos verificadas in loco com as entidades responsáveis, para uma intervenção mais
adequada com a realidade territorial.
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13. Definição das regras sobre Edificação
Âmbito

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009,
de 14 de janeiro, define no artigo 16.º os condicionalismos à edificação, referindo no
número 2 que “A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e
indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos
PMDFCI com risco de incêndios das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das
infraestruturas definidas nas RDFCI”.
Refere ainda no número 3, do artigo 16.º do referido Decreto-Lei que “As novas
edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas têm de
salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCI respetivo
ou, se este não existir, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de
proteção nunca inferior a 50 m e a adoção 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 respetivos acessos”.

Neste sentido, definem-se as seguintes regras de edificação:
1 – As novas edificações deverão garantir uma faixa de proteção de 50 metros à extrema
da propriedade, sempre que inseridas em espaços florestais, definidos de acordo com a
alínea f) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado
pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro.
2 – Noutros espaços rurais, que não os florestais (terrenos agrícolas), as novas
edificações deverão garantir uma faixa à extrema da propriedade com largura mínima
de:
a) 50 Metros ao espaço florestal, de acordo com o definido no ponto 1;
b) 25 Metros em áreas classificadas como classe risco de incêndio média;

2.1- Sem prejuízo das disposições previstas no PDM e noutra legislação aplicável, as
faixas de proteção referidas em 2 poderão ser inferiores, desde que sejam intercetadas
por uma área classificada em PDM como solo urbano ou por um conjunto de edifícios
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contíguos ou próximos, distanciados entre si no máximo 50m e com 10 ou mais fogos
(considerado aglomerado populacional, nos termos da alínea a) do artigo 3.º do referido
Decreto-Lei), podendo as distâncias diminuir caso obtenha parecer favorável do
Gabinete Florestal do Município.
2.2. – Sem prejuízo das disposições previstas no PDM em vigor, sempre que a ocupação
do solo for florestal, matos e pastagens espontâneas, segundo os critérios definidos no
Inventário Florestal Nacional, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa
faixa de 50m à volta daquelas edificações ou instalações medida a partir da alvenaria
exterior à edificação, de acordo com as normas constantes no anexo do presente
decreto-lei e que dele faz parte integrante.

3- As normas específicas relativas à resistência dos edifícios à passagem do fogo devem
decorrer da legislação em vigor, nomeadamente as regras referentes no Anexo do
Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º
17/2009, de 14 de janeiro, bem como, o Regime Jurídico e o Regulamento Técnico da
Segurança Contra Incêndios em Edifícios (Decreto-Lei n.º220/2008, de 12 de novembro
e Portaria n.º1532/2008, de 29 de dezembro).
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14. Rede Viária Florestal
A RVF a construir e a beneficiar terá como principal objetivo facilitar a circulação
dentro do povoamento florestal aquando da sua constituição, condução e exploração,
beneficiando igualmente as condições de prevenção e combate a incêndios.
Da rede viária aqui representada irá ser dada relevância a RVF de 2ª Ordem e
Complementar, no sentido de ser quantificada e avaliar as intervenções necessárias a
nível de conservação e ampliação.
Para além da manutenção da RVF com meios próprios da Autarquia, com apoio das
equipas de sapadores florestais e adjudicação de serviços a empresas privadas para
manutenção da rede, será necessário recorrer a medidas de apoio financeiro para a sua
execução, uma vez que o seu custo é elevado.
No Quadro 10, encontra-se apresentada a extensão em km, da RVF, dividida em 1, 2, e
3, de acordo com o apêndice 7 do guia do PMDFCI, com e sem necessidade de
intervenção, por ano, para o período de vigência do PMDFCI (2015-2019).
Quadro 10 - RVF com e sem necessidade de intervenção
Rede_

Descrição

Extensão total

Extensão com

Extensão

Extensão total

DFCI

RVF

da RVF em

necessidade de

total sem

da RVF com

Km

intervenção

necessidade

necessidade

(km)

de

de

intervenção

intervenção

(km)

nos 5 anos

Distribuição da RVF com necessidade
de intervenção (km)
2105

2016

2017

2018

2019

(ha)

1

1.ª Ordem

43,3

30

0

43,3

0

8,7

8,7

8,7

9

2

2.ª Ordem

179,4

100

25

150

0

35,9

35,9

35,9

45

3

Complementar

5,2

5

0

5,2

5

5

5

5

5

TOTAL

227,9

135

25

198,5

5

49,6

49,6

49,6
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Relativamente às necessidades anuais de intervenção, em conformidade com o que está
programado anualmente (2015-2019), torna-se importante todos os anos o levantamento
das necessidades conforme a realidade territorial para uma intervenção mais adequada
no âmbito da defesa da floresta.
Tendo em conta que os caminhos florestais de terra batida são afetados pelas condições
meteorológicas adversas e são os acessos principais aos pontos de água mistos.
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15. Rede de Pontos de Água
Os pontos de água existentes necessitam de inspeções periódicas de modo a detetar
atempadamente eventuais problemas e a garantir sempre a sua operacionalidade. Neste
sentido, os serviços da Câmara Municipal em colaboração com os Sapadores Florestais,
procederão a inspeções periódicas a partir do início da Primavera de cada ano.
Eventuais obras de conservação ou limpezas que sejam necessárias deverão ser
prontamente realizadas.
Durante o período de vigência do anterior PMDFCI foram elaboradas candidaturas no
âmbito do PRODER para dois pontos de água para abastecimento de meios pesados de
combate a incêndios florestais para a freguesia de Fontoura e Ganfei.
Para o período de vigência do atual PMDFCI (2015-2019), para além das intervenções
periódicas que os pontos de água existentes necessitam (Quadro 11), destacam-se as
seguintes manutenções/beneficiações:
Quadro 11 - Rede de Pontos de Água a construir e/ou manter/beneficiar
ID_PA

TIPO PA

CLASSE PA

VOL. MAX

Distribuição da RPA a manter/beneficiar

(m³)

(unid.)
2015

2016

2018

2019

1

1

1

3

111

M

153

15

111

T

153

1

16

111

M

450

1

1

1

1

18

111

M

137,700

1

1

1

1

19

111

M

153

1

1

1

20

111

M

200

21

111

M

200

23

111

M

96

24

111

M

42,500

26

111

M

42,500

27

111

M

96

TOTAL

Salienta-se que todos

os

anos

os

1

2017

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

7

8

9

10

reservatórios

DFCI são

submetidos

a

beneficiação/manutenção para além do programado, a parte operacional é uma maisvalia no âmbito da 1.ª intervenção, combate e rescaldo na defesa da floresta, não
comprometendo as metas do plano.
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16. Metas e indicadores, orçamentos e responsáveis relativo ao 1.º Eixo
No Quadro 12, estão definidas as metas e indicadores para a rede de FGC e MPGC,
RVF e RPA, diferenciadas por DESC_FGC, REDE_DFCI e CLASSE_PA, de acordo
com o apêndice 8 do guia do PMDFCI, por ano, para o período de vigência do PMDFCI
(2015-2019).
Quadro 12 - 1º Eixo: Metas e indicadores para a rede de FGC e MPGC, RVF e RPA
REDE

DESC_FGC

REDE_DFCI

CLASSE_PA

Aglomerados

UND

METAS E INDICADORES
2015

2016

2017

2018

2019

ha

54

125,6

155,7

154,6

173,7

ha

42

56

89

98

162

ha

130

129,1

109,8

129,1

129,1

ha

3

5

5

5

5

29,4

125,6

186

105,5

216

20

192

286,5

159

240

Populacionais
Polígono
Industrial
Rede Elétrica
MAT
Pontos de
Água
RVF
MPGC

RVF

RPA

ha

MPGC
1.ª ORDEM

Km

8,7

8,7

8,7

9

2.ª ORDEM

Km

35,9

35,9

35,9

45

COMPLEMENTAR

Km

5

5

5

5

5

CON

M

UND

1

CON

T

UND

MAN

M

UND

3

MAN

T

UND

1

1
4

4

3

1

No Quadro 13, encontra-se uma estimativa de orçamento para a execução da rede de
FGC e MPGC, RVF e RPA, diferenciadas por DESC_FGC, REDE_DFCI e
CLASSE_PA, de acordo com o apêndice 8 do guia do PMDFCI, por ano, para o
período de vigência do PMDFCI (2015-2019).
Na estimativa orçamental dos valores unitários, foi tido em conta os valores do mercado
e as tabelas da CAOF, tendo em consideração uma inflação dos preços no decorrer dos
cinco anos do plano.
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Quadro 13 - 1.º Eixo: Estimativa de orçamento para a rede de FGC e MPGC, RVF e RPA
REDE

FGC

DESC_FGC

REDE_DFCI

CLASSE_PA

RESPONSÁVEIS

Edifícios

Proprietários e

Isolados

Baldios

Aglomerados

Proprietários e

Populacionais

Baldios

Polígono

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

200.000,00€

250.000,00€

300.000,00€

400.000,00€

500.000,00€

1.650.000,00 €

Câmara

60.000,00€

60.000,00€

65.000,00€

70.000,00€

80.000,00€

335.000,00 €

EDP

80.000,00€

85.000,00€

85.000,00€

90.000,00€

95.000,00€

435.000,00 €

Pontos de Água

Câmara/Baldios

10.000,00€

10.000,00€

15.000,00€

15.000,00€

20.000,00€

70.000,00 €

RVF

Câmara/EP/Baldios

117.000,00€

120.000,00€

128.000,00€

130.000,00€

135.000,00€

630.000,00 €

MPGC

Baldios

50.000,00€

50.000,00€

60.000,00€

80.000,00€

240.000,00 €

0

0

0

0

0

0

0

120,00€

125,00€

150,00€

170,00€

395,00 €

0

0

0

0

0

Industrial
Rede Elétrica
MAT

MPGC

1.ª ORDEM

Câmara/Baldios

2.ª ORDEM

RVF

COMPLEMENTAR

RPA

CON

M

MAN

T

CON

M

MAN

T

40.000,00€

40.00,000€
10.00,00€

Câmara/Baldios

10.00,00€

60.000,00€

60.00,000€
TOTAL

517.000,00 €

575.000,00 €

653.000,00 €

705.000,00 €

20.000,00€

910.000,00 €

3.480.395,00 €
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17. 2º Eixo Estratégico: Redução da Incidência dos Incêndios
O conhecimento das causas e motivações dos incêndios é crucial para o delineamento
da estratégia de abordagem à problemática dos incêndios florestais. O correto
conhecimento das causas dos incêndios florestais permite definir com clareza o
processo de sensibilização e de educação das populações, bem como atuar
incisivamente sobre as motivações, evitando e isolando comportamentos potencialmente
perigosos.
De igual forma, o conhecimento das causas e motivações dos incêndios é, como
componente do risco de incêndio, um elemento fundamental no planeamento das ações
de fiscalização, dissuasão e vigilância.

17.1. Avaliação
17.1.2. Comportamento de risco
O Quadro 14 procura diagnosticar as situações e comportamentos de risco mais
representativos existentes no concelho de Valença e quais os grupos-alvo a eles
associados.
Apesar de serem poucas as ocorrências com informação sobre a causa dos incêndios
referidas no Caderno I, relativo à análise do histórico dos incêndios, as mesmas serão
consideradas representativas da realidade.

Quadro 14 - Identificação dos comportamentos de risco mais representativos no
concelho
COMPORTAMENTO DE RISCO
GRUPO-ALVO

CÓDIGO

O QUÊ?

COMO?

ONDE?

QUAND
O?

População em geral
449

Falta de limpeza de

Sem considerar as

Todas as

terrenos dentro ou

medidas de segurança

freguesias

adjacentes a núcleos

necessárias à proteção

rurais

habitacionais (ex.:

de pessoas e bens

Verão

71

acumulação de matos
e lixos)

Vandalismo

Utilização do fogo por

Todas as

puro prazer de destruir

freguesias

Verão

rurais
Realização de
Agricultor/

queimas de sobrantes

Sem considerar as

Proprietários

agrícolas e florestais

medidas de segurança

Todas as

Queima de

necessárias na utilização

freguesias

Todo o

combustíveis que

de maquinaria e

rurais

ano

invadem terrenos,

equipamentos agrícolas

336

florestais/
madeireiros

caminhos, acessos e
instalações agrícolas

125

Pastores

Renovação de

Sem licenciamento da

pastagens – Queima

Câmara, sem a presença

periódica de matos e

de um técnico

herbáceas com o

credenciado em fogo

Boivão,

objetivo de melhorar

controlo ou, na sua

Sanfins,

Todo o

as qualidades

ausência equipa de

Taião,

ano

forrageiras das

bombeiros ou equipa de

Cerdal,

pastagens naturais

sapadores florestais e

Fontoura e

sem considerar as

S. Julião.

medidas de segurança
necessárias
Penetração em áreas
de caça – Queima de

311

Caçadores

matos densos com o

Sem considerar as

Todas as

Setembro

objetivo de facilitar a

medidas de segurança

freguesias

a

penetração do

necessárias

dezembro

homem no exercício
venatório
Fogo posto originado
Conflito de caça

por conflitos de origem
cinegético

Comissão de Festas

17.2.

13

Lançamento de

Sem considerar as

Zonas rurais

foguetes

medidas de segurança

e

necessárias

Periurbanas

Verão

Fiscalização

Em conjunto com as campanhas de sensibilização deverá surgir a vigilância dissuasora
por parte da Guarda Nacional Republicana que funciona também como meio de
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sensibilização através de uma ação mais direta à população. No entanto a fiscalização e
dissuasão pela aplicação das coimas deverá se manter em conformidade com o que se
passou nos últimos anos, que trouxe resultados bastante satisfatórios durante o período
crítico.
No Quadro 15, são mostrados os dados relativos ao n.º de autos levantados pelas
equipas da GNR, no decorrer das suas ações de fiscalização ao abrigo do Decreto-Lei
n.º124/2006 republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro e pelo
Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos, em espaço urbano,
âmbito de aplicação em 2014. Pela análise dos dados verifica-se que desde 2011 a 2015
foram levantados 180 autos de contraordenação.

Quadro 15 - N.º Autos e processos contra ordenação por tipologia prevista no DecretoLei n.º124/2006 republicado pelo decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, entre 2011 e
2015.
LEGISLAÇÃO

TIPOLOGIA

n.º2 do art. 15.º - FGC de
Decreto-Lei n.º124/2006, de 28 de

edificações

junho republicado pelo Decreto-

n.º2 do art.27º, 28.º-

Lei n.º17/2009, de 14 de janeiro

Queimadas/Queimas

Regulamento Municipal de Uso de

Art.26.º, 27.º, 28.º - Limpeza de

Fogo e Limpeza de terrenos

terrenos privados.

ANOS
2011

2012

2013

2014

7

33

53

27

11

11

11

2

4

2015

11

Estes autos foram encaminhados para as autoridades administrativas competentes para o
seu processamento, neste caso a Câmara Municipal.

18. Planeamento das ações referentes ao 2.º Eixo Estratégico
18.1. Sensibilização
Os programas de ação propostos no Quadro 16 visam incutir à população uma cultura
de responsabilidade, bem como uma maior consciencialização por parte da população
da importância do valor e da preservação do património florestal e com isso baixar o n.º
de ocorrências por negligência.
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As ações de sensibilização serão dirigidas quer à generalidade da população, quer a
determinados público-alvo (pastores, caçadores, comunidade escolar, entre outros), com
a finalidade de prestar informação acerca das boas práticas de prevenção de incêndios
florestais e de alertar para os comportamentos de risco.
As ações de sensibilização terão como base conteúdos programáticos e material de
divulgação específicos, para cada público-alvo, devendo respeitar as ideias-chave do
ICNF para assim haver uma uniformização das ideias a transmitir.
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Quadro 16 - 2.º Eixo: Descrição das ações de sensibilização propostas, metas e indicadores
PROBLEMA

AÇÃO

METAS

DIAGNOSTICADO
Sensibilizar os agricultores e

Realizações de

INDICADORES
2015

2016

2017

2018

2019

ações de

Uso do fogo durante o

a população rural sobre as

sensibilização/esclarecimento

Realização da

Realização da

Realização da

Realização da

Realização da

Período Crítico e sempre

possíveis consequências

nas aldeias das freguesias

ação de

ação de

ação de

ação de

ação de

que estejam reunidas as

inerentes ao incorreto uso do

rurais do concelho, incluindo

sensibilização

sensibilização

sensibilização

sensibilização

sensibilização

condições favoráveis à

fogo e à não consideração

a distribuição de panfletos de

em 4 freguesias

em 4 freguesias

em 4 freguesias

em 4 freguesias

em 4 freguesias

ocorrência de incêndios

das medidas de segurança

medidas adotar, divulgação

do concelho

do concelho

do concelho

do concelho

do concelho

florestais

necessárias, especialmente

através dos párocos, afixação

durante o período crítico

de editais nas JF e colocação
de outdoors

Sensibilizar os pastores sobre

Conhecer os pastores, área de

20% das

40% das

60% das

80% das

100% das

Queimadas para a

as possíveis consequências

intervenção e planificar, com

freguesias onde

freguesias onde

freguesias onde

freguesias onde

freguesias onde

renovação de pastagens,

inerentes ao incorreto uso do

a sua colaboração uma

se realiza o

se realiza o

se realiza o

se realiza o

se realiza o

sem licenciamento da CM e

fogo e à não consideração

estratégia de gestão do

pastoreio

pastoreio

pastoreio

pastoreio

pastoreio

sem técnico credenciado

das medidas de segurança

pastoreio

necessárias, especialmente
durante o período crítico
Informação aos órgãos

Realização de ações de

1 ação com

1 ação com

Contradições no uso e

gestores dos baldios e

sensibilização/esclarecimento

todos os

todos os

fruição dos baldios

respetivos compartes sobre

com a colaboração das

representantes

representantes

os PUB

Associações Florestais

dos baldios

dos baldios

Sensibilizar os caçadores

Realização de ações de

1 ação com a

1 ação com a

sobre as possíveis

sensibilização/esclarecimento

representação

representação
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consequências inerentes ao

com a colaboração dos

de 20% dos

de 20% dos

incorreto uso do fogo e â não

Clubes de Caça

Associados

Associados

Sensibilizar as comissões de

Ofícios/Mailing para as

16 freguesias,

16 freguesias,

festas sobre os possíveis

comissões de festa com a

100% das

100% das

Lançamento de foguetes

riscos de incêndio,

informação necessária sobre

comissões

comissões

fora do período crítico

associados ao lançamento de

os perigos vs consequências

Conflitos de caça

consideração das medidas de
segurança necessárias,
especialmente durante o
período crítico

foguetes com recaída

Nas freguesias

Nas freguesias

Nas freguesias

Nas freguesias

Nas freguesias

incandescente, fora do

Fiscalização no decorrer das

onde se

onde se

onde se

onde se

onde se

período crítico

festas

realizam as

realizam as

realizam as

realizam as

realizam as

festas

festas

festas

festas

festas

Aumentar o n.º

Aumentar o n.º

Aumentar o n.º

Aumentar o n.º

Aumentar o n.º

Aperfeiçoamento da

Estudo/análise sobre as

Incendiarismo (vandalismo

metodologia para apurar as

causas dos incêndios

e conflitos entre vizinhos)

causas dos incêndios

de ocorrências

de ocorrências

de ocorrências

de ocorrências

de ocorrências

investigadas em

investigadas em

investigadas em

investigadas em

investigadas em

10%

10%

10%

20%

20%

Inclusão na página da

500 visitantes

600 visitantes

700 visitantes

800 visitantes

900 visitantes

internet da Autarquia

do sítio

do sítio

do sítio

do sítio

do sítio

informação de DFCI

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Florestal

Florestal

Florestal

Florestal

Florestal

Informar, Educar e
sensibilizar as populações

Desenvolver campanhas de

sobre as temáticas DFCI

sensibilização dos media

Informação sobre os comportamentos de risco/divulgação do risco, durante o período crítico

locais, recorrendo à

na estação de rádio local (3spots/dia – junho a setembro)

informação sobre
comportamentos de risco e
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divulgação do risco através
dos media e da página do
município
Inclusão de informação
específica DFCI nas faturas

Inclusão em todas faturas do concelho

mensais da água, durante o
período crítico
Falta de informação sobre

Distribuição de Edital nas JF

a temática DFCI

50 editais

80 editais

100 editais

100 editais

100 editais

distribuídos

distribuídos

distribuídos

distribuídos

distribuídos

Desenvolver ações
estratégicas de sensibilização
da população estudantil,

Todas as escolas do ensino básico e secundário

nomeadamente do 1.º ciclo
Promover o envolvimento da

do ensino básico, recorrendo

população estudantil na

a material de sensibilização

temática florestal

produzido pelo ICNF
Comemoração do Dia da
árvore

300 alunos

300 alunos

300 alunos

300 alunos

300 alunos

Atividades no âmbito do
Projeto EcoEscolas e
Floresta Comum
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18.1.1. Sensibilização da população em geral, agricultores, proprietários florestais,
pastores, caçadores e comissões de festas

Nestas ações, realizadas anualmente, irão desenvolver-se campanhas relacionadas com:
 Sessões de esclarecimento junto da população sobre as medidas de silvicultura
preventiva, em especial fora do período crítico, nomeadamente a limpeza das
áreas envolventes aos aglomerados populacionais e edificação, limpeza de faixas
laterais ao longo dos caminhos florestais e sua conservação, fogo controlado,
normas para a realização de queima e queimadas;
 Divulgação diária do risco de incêndio florestal, durante o período crítico, assim
como o condicionamento de acesso, circulação e permanência de pessoas e bens
nos espaços florestais, uso do fogo e utilização de maquinaria e equipamentos;
 Informação sobre as boas práticas florestais;
 Distribuição de panfletos e cartazes para divulgação das medidas preventivas
dos incêndios florestais;
 Colocação de Outdoors nas principais vias do concelho de forma a alertar para o
perigo dos incêndios florestais;
 Divulgação de programas de apoio nacionais e comunitários para incentivos à
arborização, rearborização de áreas ardidas e limpeza de matos e povoamentos,
conforme o RJAAR;
 Divulgação, em jornais e rádios locais, de medidas preventivas dos incêndios
florestais.

18.1.2. Sensibilização e educação escolar
Pretende-se desenvolver uma educação florestal e ambiental a fim incutir nas crianças a
importância da proteção da floresta e, através delas, sensibilizar os adultos.
Pretende-se desenvolver as seguintes ações:
 No dia da floresta (21 de março) e durante essa semana promover ações junto
das escolas, com a colaboração dos professores, desenvolvendo atividades
relacionadas com a floresta;
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 Durante todo o ano promover junto com as escolas atividades extracurriculares e
realização de atividades ao ar livre;
 Articular atividades com o projeto EcoEscolas e Floresta Comum no seio da
comunidade escolar.
 Realização de programas de rádio dirigidos a este público-alvo;
 Promover ações de reconhecimento das diversas espécies de árvores, em
especial as autóctones da região;

Nestes últimos anos desenvolveram-se campanhas de sensibilização praticamente em
todas as freguesias críticas do concelho, quer ao nível da população geral quer ao nível
da população escolar. Estas campanhas foram desenvolvidas pelo município em
colaboração com os baldios, a GNR, com o Agrupamento Muralhas do Minho,
Escuteiros de Valença e o ICNF.

18.3.

Fiscalização

Face ao histórico de incêndios as ações de dissuasão e fiscalização devem ter especial
incidência durante os meses de verão (julho, agosto e setembro) e também durante o
mês de março e aos fins-de-semana, aquando da existência de maior circulação de
pessoas nos espaços florestais. O período do dia em que se têm verificado mais
ocorrências e que portanto carece de uma maior atenção no que diz respeito à
fiscalização é o compreendido entre as 14:00 e as 18:00, não sendo de negligenciar o
período noturno no qual se tem registado nos últimos anos um número anormalmente
grande de ocorrências no concelho.
Pela análise efetuada sobre o n.º de ocorrências por freguesia, no Caderno I, relativo à
análise do histórico dos incêndios, a intensificação das suas ações deverá ocorrer nas
freguesias onde foram identificadas mais ocorrências nos últimos anos, tendo em
consideração os pontos prováveis de início e comportamentos de risco identificados.
Assim, elaborou-se uma Carta onde se identificam as zonas prioritárias de dissuasão e
fiscalização, dividindo-as em três níveis de prioridade, alta, média e baixa, conforme
identificados na Carta12.
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Carta 12 – Zonas Prioritárias de Fiscalização e dissuasão do concelho de Valença

Esta fiscalização deve ser exercida pela GNR e complementada pelos restantes
vigilantes afetos ao sistema de DFCI, que será definido anualmente e atualizado na
revisão do Plano Operacional Municipal.

19. Metas e indicadores, orçamento e responsáveis relativo ao 2.º Eixo
No Quadro 16 e 17 estão definidas as metas e indicadores e estimativa e orçamento e
identificação das entidades responsáveis e participantes por ano, para o período de
vigência do PMDFCI.
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Quadro 17 - 2.º Eixo: Orçamento e responsáveis

Problema

Estimativa

diagnosticado

Ação

Total

Metas

Responsáveis

2015

2016

2017

2018

2019

6.000,00€

6.200,00€

6.300,00€

6.400,00€

6.500,00€

31.400,00€

600,00€

650,00€

700,00€

750,00€

800,00€

3.500,00€

1.000,00€

1.200,00€

3.000,00€

2.000,00€

3.500,00€

Uso do Fogo durante o

Sensibilizar os agricultores e a população

Realização de ações de

Câmara

Período Crítico e sempre

rural sobre as possíveis consequências

sensibilização/esclarecimento nas

Baldios

que estejam reunidas as

inerentes ao incorreto uso do fogo e à não

aldeias das freguesias rurais do

ICNF

condições favoráveis à

consideração das medidas de segurança

concelho, incluindo a distribuição de

OPF

ocorrência de incêndios

necessárias, especialmente durante o

folhetos, divulgação na rádio local e

florestais

período crítico

através dos párocos, afixação de editais

Queimadas para a

Sensibilizar os pastores sobre as

Conhecer os pastores, área de

Câmara

renovação de

possíveis consequências inerentes ao

intervenção e planificar, com a sua

ICNF

pastagens, sem

incorreto uso do fogo e à não

colaboração uma estratégia de

JF

licenciamento da CM e

consideração das medidas de

gestão do pastoreio

sem técnico

segurança necessárias, especialmente

credenciado

durante o período crítico

nas JF e colocação de outdoors

OPF
GNR

Informação aos órgãos gestores dos

Realização de ações de

Câmara

Contradições no uso e

baldios e respetivos compartes sobre

sensibilização/esclarecimento com

ICNF

fruição dos baldios

os PUB

a colaboração das Associações

Baldios

Florestais

800,00€

OPF
GNR

Sensibilizar os caçadores sobre as
possíveis consequências inerentes ao
incorreto uso do fogo e â não
consideração das medidas de
segurança necessárias, especialmente
durante o período crítico

Realização de ações de
sensibilização/esclarecimento com
a colaboração dos Clubes de Caça

Sensibilizar as comissões de festas

Ofícios/Mailing para as comissões

Lançamento de

sobre os possíveis riscos de incêndio,

de festa com a informação

foguetes fora do

associados ao lançamento de foguetes

necessária sobre os perigos vs

período crítico

com recaída incandescente, fora do

consequências

Conflitos de Caça

período crítico

1.500,00€

Câmara
ICNF
Baldios
OPF
GNR

Município

200,00€

300,00€

500,00€

1.000,00€
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Fiscalização no decorrer das festas

GNR

-

-

-

-

-

-€

GNR

2.500,00€

2.500,00€

2.500,00€

2.500,00€

2.500,00€

12.500,00€

Câmara

200,00€

200,00€

200,00€

200,00€

200,00€

1.000,00€

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

7.500,00€

Câmara

50,00€

50,00€

50,00€

50,00€

50,00€

250,00€

Câmara

300,00€

400,00€

500,00€

600,00€

800,00€

2.600,00€

2.500,00€

2.500,00€

2.500,00€

2.500,00€

2.500,00€

12.500,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

15.000,00€

16.850,00€

18.100,00€

19.250,00€

18.500,00€

21.050,00€

93.750,00€

Incendiarismo

Aperfeiçoamento da metodologia

Estudo/análise sobre as causas dos

(vandalismo e conflitos

para apurar as causas dos incêndios

incêndios

entre vizinhos)
Inclusão na página da internet da
Autarquia informação de DFCI

Informar, Educar e sensibilizar as
populações sobre as temáticas DFCI

Desenvolver campanhas de
sensibilização dos media locais,
recorrendo à informação sobre
comportamentos de risco e
divulgação do risco através dos
media e da página do município

Falta de informação

Inclusão de informação específica

sobre a temática DFCI

DFCI nas faturas mensais da água,

Câmara

durante o período crítico

Distribuição de Edital nas JF

ICNF
GNR

Desenvolver ações estratégicas de
sensibilização da população
Promover o envolvimento da

estudantil, nomeadamente do 1.º

Câmara

população estudantil na temática

ciclo do ensino básico, recorrendo

ICNF

florestal

a material de sensibilização

GNR

produzido pelo ICNF
Comemoração do Dia da árvore

Câmara

Atividades no âmbito do Projeto

ICNF

EcoEscolas e Floresta Comum

GNR
TOTAL
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20. 3.º Eixo Estratégico: Melhoria da Eficácia do Ataque e da Gestão dos Incêndios

A organização de um dispositivo que preveja a mobilização preventiva de meios deve
ter em conta a disponibilidade dos recursos, por forma a garantir a deteção e extinção
rápida dos incêndios, antes que eles assumam grandes proporções, sobretudo tendo em
conta que este desafio poderá ser agravado pelos ciclos climáticos.
A definição prévia de canais de comunicação, formas de atuação, levantamento das
responsabilidades e competências das várias forças e entidades presentes, contribuirá
para uma melhor e mais eficaz resposta de todos à questão dos incêndios florestais.

20.1.

Avaliação

A organização do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) é
flexível e diferenciada, face à probabilidade das ocorrências, intensidade e
consequências destas, bem como do grau necessário de prontidão e mobilização das
estruturas, forças e unidades de proteção e socorro.
Neste ponto será feita a avaliação da vigilância e deteção, tempo de chegada da 1ª
intervenção, rescaldo e vigilância pós-incêndio no concelho, nas diferentes fases de
perigo - Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Echo (Quadro 18).
Quadro 18 - Fases de perigo
FASE DE PERIGO

FIM

01 - janeiro

14 - maio

Bravo

15 - maio

30 – junho

Charlie

01 - julho

30 – setembro

Delta

01 - outubro

31 - outubro

Echo

01 - novembro

31 - dezembro

Alfa

20.2.

INICIO

Vigilância e deteção

A vigilância dos espaços florestais, com o intuito de detetar incêndios de forma precoce,
é crucial para minimizar o tempo que medeia entre a ignição e chegada da 1ª equipa de
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supressão. A vigilância e a deteção deverão, assim, ser encaradas de forma integrada,
privilegiando-se a interligação das suas diferentes formas bem como a sua articulação
ao nível municipal, distrital e nacional.
Na Carta 13, estão representadas as intervisibilidades dos postos de vigia e LEE (Local
Estratégico de Estacionamento), tendo sido considerados o posto de vigia existente no
concelho (25-01 Boalhosa) e o mais próximo 25-05 Pena, no concelho de Vila Nova de
Cerveira e 10 LEE organizadas em 8 classes:
- não visível por posto de vigia ou LEE;
- não visível por 1 posto de vigia e visível por LEE;
- visível por 1 posto de vigia e não visível por LEE;
- visível por 1 posto de vigia e visível por LEE;
- visível por 2 postos de vigia e não visível por LEE;
- visível por 2 postos de vigia e visível por LEE;
- visível por 3 ou mais postos de vigia e não visível por LEE;
- visível por 3 ou mais postos de vigia e visível por LEE;

84

Carta 13 - Postos de vigia e LEE e intervisibilidades do concelho de Valença

É possível constatar que grande parte do concelho dispõe de boa cobertura em termos de
vigilância.
No entanto, a cenário apresentado não reflete a realidade das estruturas de vigilância e
deteção existentes no concelho. Isto porque, em primeiro lugar, o n.º de equipas afetas
às ações de vigilância e deteção não permite garantir cobertura do n.º de LEE definidos
e também porque apenas os postos de vigia garantem a vigilância durante 24 horas por
dia.
No Quadro 19, apresenta-se o índice entre o número de incêndios florestais (média de
2007 a 2011) e o número total de equipas de vigilância e deteção existentes no
concelho, nas fases de perigo. Foi também considerado o posto de vigia como equipa e
considerando que o mesmo só está em funcionamento na fase Charlie.
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Quadro 19 - Índice entre o n.º de incêndios florestais (média de 2007 a 2011) e o n.º
total de equipas de vigilância e deteção nas fases de perigo

FASES DE PERIGO

ALFA

BRAVO

CHARLIE

DELTA

ECHO

Média Ocorrências (20072011)

46,4

23,4

91,6

16,4

8,8

N.º de Equipas Vigilância e
deteção

5

5

6

5

3

9,28

4,68

15,3

3,3

2,9

Índice entre o n.º de
ocorrências/n.º de equipas de
vigilância e deteção

** Considerando as seguintes equipas: Sapadores Florestais (SF19-111), Postos de
Vigia (25-01) e Equipa da Afocelca UPV 101.

Podemos verificar que o índice entre o n.º de incêndios florestais e o n.º total de equipas
de vigilância é superior na fase Charlie, pois embora aumentem as equipas de
vigilância, existem um aumento considerável das ocorrências nesta fase.
Quadro 20 - Meios e Recursos – Entidades envolvidas em cada fase.
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Ação

Entidade

Designação da Equipa

Fases de Perigo
Alfa

Vigilância/Deteção/1.ª Intervenção

GNR

Bravo

Charlie

Delta

Echo

EPNA/EPF
GIPS

Intervenção/Combate/Rescaldo/Vigilância

APFVM
SIM

Pós Incêndio

SIM

SIM

BVValença
NÃO

Pós Incêndio
UPV 101

1.ª
Intervenção/Combate/Rescaldo/Vigilância

SIM

ECIN

1.ª
Intervenção/Combate/Rescaldo/Vigilância

SIM

SF 19-111

Vigilância/1.ª

Afocelca

Pós Incêndio

20.3.

1.ª Intervenção

Em relação à 1ª intervenção, existem fatores críticos de sucesso que são, essencialmente, a mobilidade e a rapidez de intervenção de meios
devidamente dimensionados ao risco e guarnecidos por elementos com a formação adequada. As ações de 1ª intervenção deverão assim ser
desenvolvidas, prioritariamente, pelos agentes que, posicionados no terreno, colaborando nas ações de vigilância e deteção, tenham capacidade
de atuar e estejam mais próximos do início das ignições.
Para uma melhor perceção da capacidade dos meios existentes no concelho, foi feita uma avaliação do potencial tempo de chegada para a 1ª
intervenção, através do cálculo das isócronas, que medem o tempo mínimo de deslocação sobre a rede viária florestal, cujo ponto de partida são
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os locais de posicionamento dos meios. Primeiramente, foi feita esta análise
considerando apenas a localização do quartel dos bombeiros voluntários de Valença,
visto que apenas estes asseguram a 1ª intervenção durante 24 horas por dia (Carta 14). É
possível observar que parcelas consideráveis do território se encontram em locais cujo
acesso para a 1ª intervenção demora mais tempo do que será desejável (20 minutos),
sendo as freguesias mais distanciadas ao quartel dos bombeiros.

Carta 14 - Carta do potencial do tempo de chegada para 1.ª Intervenção dos Bombeiros
Voluntários de Valença

Em seguida, foi feita análise semelhante mas considerando as situações de vigilância
armada em que as equipas de 1ª intervenção se encontram pré-posicionadas nos Locais
Estratégicos de Estacionamento (LEE) definidos. Constata-se que grande parte do
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território está inserida dentro dos intervalos para 1º intervenção inferiores a 20 minutos,
excetuando zonas mais interiorizadas do concelho.
Carta 15 - Carta do potencial do tempo de 1.ª intervenção (BVV + LEE)

No entanto, tal como referido para a vigilância, a cenário apresentado não reflete a
realidade das estruturas de 1.ª intervenção. Isto porque, em primeiro lugar, o n.º de
equipas afetas às ações 1.ª intervenção não permite garantir a cobertura do n.º de LEE
definidos e também porque apenas os Bombeiros Voluntários de Valença garantem a 1.ª
Intervenção durante 24 horas por dia.
No Quadro 21, apresenta-se o índice entre o número de incêndios florestais (média de
2007 a 2011) e o número total de equipas 1.ª intervenção e n.º total de elementos de 1.ª
intervenção existentes no concelho, nas fases de perigo.
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Quadro 21 - Índice entre o número de incêndios florestais (média de 2007 a 2011) e o
número total de equipas 1.ª intervenção e n.º total de elementos de 1.ª intervenção
existentes no concelho, nas fases de perigo.

FASES DE PERIGO
ALFA

BRAVO

CHARLIE

DELTA

ECHO

46,4

23,4

91,6

16,4

8,8

N.º de Equipas 1.ª
Intervenção

5

5

5

5

3

N.º de Elementos de 1.ª
Intervenção

54

54

54

54

46

Índice entre o n.º de
ocorrências/N.º de equipas
de 1.ª Intervenção

9,28

4,68

18,3

3,3

2,9

Índice entre o n.º de
ocorrências/N.º de elementos
de 1.ª Intervenção

0,9

0,4

1,7

0,3

0,2

Média Ocorrências (20072011)

Podemos verificar que o índice entre o n.º de incêndios florestais e o n.º total de equipas
de 1.ª intervenção é superior na fase Charlie, assim como o índice entre o n.º de
incêndios florestais e o n.º de elementos de 1.ª intervenção, pois embora aumentem as
equipas e elementos de 1.ª intervenção na fase Charlie, existe um aumento considerável
das ocorrências nesta fase.
Refere-se ainda que a GNR-GIPS, sediada no Centro de Meios Aéreos (CMA) de Arcos
de Valdevez, apoia na vigilância e 1.ª intervenção no concelho, no entanto esta equipa
atua em todo o distrito de Viana do Castelo. No ano de 2015 a GNR-GIPS contou com
uma equipa helitransportada, na fase Bravo e Delta, duas equipas helitransportadas na
fase Charlie, e durante todo o ano com duas viaturas com kit de 1.ª intervenção. Sendo o
seu efetivo em 2015 de 27 elementos, divididos em por 3 secções, cada uma composta
por 9 elementos.
Para além da avaliação do potencial do tempo de chegada para 1.ª intervenção referidos
anteriormente, efetuou-se a análise dos dados estatísticos relativos ao histórico dos
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incêndios no período compreendido de 2007 a 2011, do valor médio por freguesia do
tempo de chegada para a 1.ª intervenção nas fases de perigo (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Valor médio por freguesia do tempo de chegada para a 1.ª intervenção nas fases de perigo.
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Pela análise do gráfico 1, verifica-se que o valor médio do tempo real de 1ª intervenção
no período considerado se encontra dentro do tempo de desejável (20 minutos), em
maioria das freguesias, em especial nas fases de maior perigo de incêndio (Bravo,
Charlie e Delta). Este facto será resultado do apoio, para além dos meios de 1.ª
intervenção existentes na sede do concelho (Bombeiros Voluntários de Valença), na
zonas de difícil acesso e mais distantes da sede do concelho e existência da equipa de
sapadores florestais, nas freguesias de Cerdal, S. Julião, Boivão e Taião que no em dias
de alerta especial Amarelo, Laranja e Vermelho, dentro do horário estabelecido na
DON-DECIF, efetuam 1.ª intervenção na freguesias mais distantes da sede do concelho,
conforme cartografia dos sectores territoriais de DFCI, conforme Plano Operacional
Municipal.

20.3.1. Rescaldo e vigilância-pós incêndio
O rescaldo é uma das fases do combate, pelo que o responsável da operação tem de
garantir a sua correta e eficaz execução, de modo a ser possível intervir rapidamente em
situações de eventuais reacendimentos. Nas situações de incêndios de maiores
dimensões, o comandante das operações tem de avaliar a capacidade dos meios em
presença para a execução desta operação e o método a utilizar, de forma a garantir, após
a extinção das frentes do fogo, a presença de pessoal para consolidar o perímetro ardido.
A vigilância pós-incêndio deverá ser, também, garantida pelo responsável da operação
através dos elementos dos bombeiros presentes no teatro de operações de modo a ser
possível intervir rapidamente em situações de eventuais reacendimentos. Os sapadores
florestais podem assegurar o rescaldo e vigilância pós-incêndio mediante “requisição”
efetuada pelo CDOS.
No Gráfico 2, identificam-se o número de reacendimentos, por ano desde 2002 a 2011
no concelho. Podendo verificar-se que no ano de 2009 foi quando se verificaram mais
reacendimentos, facto justificado pelo elevado n.º de ocorrências, verificadas em
simultâneo em todo o concelho e distrito durante os meses de julho e agosto.
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Gráfico 2 - Número de reacendimentos, por ano (2002-2011) no concelho de
Valença

21. Planeamento das ações referentes ao 3.º Eixo Estratégico
Para melhora a capacidade de vigilância e deteção, 1.ª intervenção, rescaldo e vigilância
pós - incêndio, foram definidas as metas e indicadores de forma a tornar mais eficaz a
gestão dos incêndios florestais no concelho.

21.1.

Metas e indicadores, orçamento e responsáveis ao 3.º Eixo

No Quadro 22, estão definidas as metas e indicadores, por ano das ações relativas ao 3.º
Eixo, durante o período de vigência do PMDFCI.
Quadro 22 - 3.º Eixo: Metas e Indicadores
AÇÃO

INDICADORES

METAS

2015
Ãlerta nos

Ãlerta nos

Ãlerta nos

Ãlerta nos

Ãlerta nos

Protocolo com o IEFP

1.ºs minutos

1.ºs minutos

1.ºs minutos

1.ºs minutos

1.ºs minutos

contratação de recursos

em 20% dos

em 20% dos

em 20% dos

em 20% dos

em 20% dos

alertas da

alertas da

alertas da

alertas da

alertas da

área de

área de

área de

área de

área de

humanos para vigilância

2016

2017

2018

2019
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vigilância

vigilância

vigilância

vigilância

vigilância

Diminuição

Diminuição
do tempo de
deteção dos
incêndios

Diminuição
do tempo de
deteção dos
incêndios

Diminuição
do tempo de
deteção dos
incêndios

Diminuição
do tempo de
deteção dos
incêndios

Aquisição de equipamento

Diminuição

Diminuição

Diminuição

Diminuição

de vigilância: uns

do n.º de

do n.º de

do n.º de

do n.º de

binóculos (a equipa só

ocorrências

ocorrências

ocorrências

ocorrências

em 10%

em 10%

em 10%

em 10%

Diminuição

Diminuição

Diminuição

Diminuição

Manutenção do Posto de

do tempo de

Vigia (cartografia + água)

deteção dos
incêndios

Vigilância e
Deteção

detém apenas 1) e câmara
de visão noturna
Diminuição

Coordenar com o OTL de

do n.º de

do n.º de

do n.º de

do n.º de

do n.º de

Verão ações de vigilância

ocorrências

ocorrências

ocorrências

ocorrências

ocorrências

em 5%

em 5%

em 5%

em 5%

em 5%

Intervenção

Intervenção

Intervenção

Intervenção

Aquisição de um kit para

nos 1.ºs

nos 1.ºs

nos 1.ºs

nos 1.ºs

viatura do SMPC/GTF,

minutos (até

minutos (até

minutos (até

minutos (até

20 minutos)

20 minutos)

20 minutos)

20 minutos)

em 20% dos

em 20% dos

em 20% dos

em 20% dos

alertas da

alertas da

alertas da

alertas da

manutenção do município

área de

área de

área de

área de

Vigilância e

vigilância

vigilância

vigilância

vigilância

Deteção e 1.ª

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 20% dos
alertas da
área de
vigilância

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 20% dos
alertas da
área de
vigilância

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 20% dos
alertas da
área de
vigilância

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 20% dos
alertas da
área de
vigilância

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 30% dos
alertas da
área de
vigilância

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 30% dos
alertas da
área de
vigilância

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 30% dos
alertas da
área de
vigilância

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 30% dos
alertas da
área de
vigilância

Intervenção
nos 1.ºs
minutos (até
20 minutos)
em 30% dos
alertas da
área de
vigilância

Diminuição
da área em
10%

Diminuição
da área em
10%

Diminuição
da área em
10%

Diminuição
da área em
10%

Diminuição
da área em
10%

Validar e
cartografar
100% das
áreas
superior a
5ha

Validar e
cartografar
100% das
áreas
superior a
1ha

Validar e
cartografar
todas as
ocorrências

Validar e
cartografar
todas as
ocorrências

Validar e
cartografar
todas as
ocorrências

Intervenção

Equipar o município com
mais 1 equipa de
sapadores florestais

Manutenção da equipa de
sapadores existente

Combate,
Rescaldo e

Aquisição de equipamento

Vigilância

de combate

pós-incêndio

Validação

Aquisição de 1 GPS

No Quadro 23, estão definidas os orçamentos e responsáveis, por ano das ações
relativas ao 3.º Eixo, durante o período de vigência do PMDFCI.
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Quadro 23 - 3.º Eixo: Orçamento e responsáveis
AÇÃO
METAS
RESPONSÁVEIS

ESTIMATIVA

TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

50.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

10.000,00€

15.000,00€

30.000,00€

1.000,00€

5.000,00€

Protocolo com o
IEFP para pessoal

Câmara

necessário para

Baldios

vigilância

JF

Manutenção do Posto

Vigilância e Deteção

de vigia (quando

GNR

solicitado)
Aquisição de
equipamento de
vigilância: uns
binóculos (a equipa só

15.000,00€
SF 19/111

detém apenas 1) e
câmara de visão
noturna
Coordenar com o OTL
de Verão ações de

Câmara

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

vigilância

Intervenção

Deteção e 1.ª

Vigilância e

Aquisição de um kit
para viatura do

Câmara

6.500,00€

6.500,00€

SMPC/GTF,
manutenção do
município
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Equipar o município

Câmara

com mais 1 equipa de

OPF

35.000,00€

70.000,00€

70.000,00€

70.000,00€

70.000,00€

315.000,00€

50.000,00€

60.000,00€

70.000,00€

80.000,00€

90.000,00€

350.000,00€

30.000,00€

32.500,00€

35.000,00€

37.500,00€

40.000,00€

175.000,00€

sapadores florestais
Manutenção da equipa

Câmara

de sapadores existente

OPF

Incêndio

Aquisição de

Pós-

Vigilância

Rescaldo e

Combate e

ICNF
equipamento de

Bombeiros Voluntários

combate

Validação

Aquisição de 1 GPS

4.000,00€

Câmara

TOTAL

128.000,00€

190.500,00€

198.500,00€

4.000,00€

200.500,00€

228.000,00€

945.500,00€

22. 4.º Eixo Estratégico: Recuperar e reabilitar ecossistemas
A recuperação de áreas ardidas é o primeiro passo para tornar os ecossistemas mais resilientes aos incêndios florestais.
A recuperação e reabilitação dos espaços rurais pressupõem dois níveis de atuação:
 Intervenções de curto prazo, designadas por estabilização de emergência, cujo objetivo é evitarem a degradação dos recursos (água e solo)
e das infraestruturas (rede viária florestal e passagens hidráulicas);
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 Intervenções de 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.

22.1. Avaliação
Nas intervenções de estabilização de emergência há sobretudo que estabelecer
prioridades e tipos de intervenção, especialmente vocacionadas para o controlo de
erosão, em função dos elementos fisiográficos mais relevantes (declives e extensão das
encostas), e da cobertura do solo. De acordo com o descrito no Plano Distrital de Defesa
da Floresta Contra Incêndios foram consideradas áreas do concelho que apresentam
cumulativamente as seguintes características: declives superiores a 30º e uma ocupação
do solo arbustiva, herbácea ou sem vegetação e florestal. Foram ainda identificadas as
zonas onde se será pertinente efetuar a estabilização dos taludes, uma vez que em caso
de incêndio poderá causar o risco de queda de terras e pedras para os caminhos
municipais. Foram identificados os caminhos de acesso às freguesias de Taião, Cerdal,
Boivão e S. Julião.
Nas ações de reabilitação de povoamentos e habitats florestais, devem aproveitar-se as
janelas de oportunidade que os incêndios, apesar de tudo, criam para alterações
estruturais no território, infraestruturando e requalificando os espaços florestais de
acordo com princípios de DFCI e boa gestão florestal. Deve ser dado importância à
remoção do material lenhoso ardido, ao aproveitamento da regeneração natural, à
beneficiação do arvoredo existente e à construção e manutenção/beneficiação de rede
viária florestal e elementos de descontinuidade, pelo que foi tido em consideração todas
as áreas classificadas inseridas no concelho, nomeadamente Sítios de Importância
Comunitária e Zonas de Proteção Especial.
Foram ainda identificadas áreas de espécies invasoras nomeadamente da espécie Acácia
Dealbata (mimosas) e Hakea sericia (Háqueas). Estas áreas encontram-se confinadas a
pequenas manchas, não sendo de momento necessário qualquer medida especial, para
controlo das mesmas. No entanto será de vigiar a sua expansão, em especial a área de
háquea existente num terreno particular, a contabilizar uma pequena área.
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Na Carta 16, estão indicadas as áreas que em caso de incêndio, deverão ser
implementadas as tipologias de estabilização de emergência e reabilitação descritas no
ponto 22.2.1.

Carta 16 - Carta de ações de estabilização de emergência e reabilitação pós-incêndio

22.2. Planeamento das ações referentes ao 4.º Eixo Estratégico
Os programas de recuperação de áreas ardidas devem ter em conta as diferentes fases de
intervenção, recorrendo às ações mais adequadas a cada uma delas.
Após um incêndio o solo fica desprotegido e sujeito a erosão devido à total destruição
da vegetação herbácea e arbustiva, bem como da camada de manta morta, existentes ao
nível do solo. Forma-se então uma camada repelente à água por baixo da camada de
cinzas, impedindo a sua infiltração e promovendo a escorrência superficial. Neste
cenário, as chuvas provocam a mobilização das cinzas e do próprio solo, uma vez que
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não existem já obstáculos naturais que impeçam a sua passagem (ramos, folhas e
raízes), causando (consoante o tipo de solo, de declive e regime de chuvas) não só danos
na estrutura e composição do solo, mas também a degradação da qualidade da água
(PDDFCI Viana do Castelo, abril 2009).

22.1.1. Estabilização de emergência
Os objetivos destas ações, ditas de curto prazo, são evitar a degradação dos recursos
(solo e água) e das infraestruturas (rede viária florestal e rede divisional). É de salientar
que todas as operações devem ser reduzidas ao essencial, e que ações como o pastoreio
devem ser evitadas ou excluídas logo após os incêndios.
Nas encostas deve-se ponderar a execução das seguintes ações:
 Semear espécies herbáceas para a cobertura do solo, promovendo a oportunidade
de infiltração através do crescimento das raízes das plantas, e consequentemente
diminuindo a erosão;
 Construir barreiras à escorrência superficial, utilizando preferencialmente toros
de madeira existentes no local se houver excedente de madeira queimada e que
não tenha viabilidade comercial. Estes toros devem ser colocados ao longo das
curvas de nível, escorados por estacas ou cepos;
 Aumentar as oportunidades de infiltração do solo, rompendo a camada do solo
repelente à água que se encontra imediatamente por baixo da camada de cinzas.
Aqui também se inclui a execução de vala e cômoro segundo as curvas de nível.
Nas linhas de água deve-se ponderar a execução das seguintes ações:
 Limpeza e desobstrução dos leitos (de preferência manualmente), consolidação
de margens, obras de correção torrencial incluindo pequenos açudes para
retenção de sedimentos e limpeza e desobstrução de passagens hidráulicas (ex:
aquedutos).
Na Rede viária florestal deve ponderar-se a execução das seguintes ações:
 Correção de escorrimentos superficiais sobre os pavimentos, com construção ou
melhoria de valas laterais e regos transversais, de forma a não agravar a erosão;
 Consolidação de taludes;
 Corte e remoção de árvores caídas sobre os caminhos.
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Na execução das ações acima mencionadas, particularmente nas áreas de difícil acesso e
mobilidade, deve ser privilegiada a utilização de materiais existentes no local.
22.1.2. Recuperação de povoamentos e habitats florestais
As operações a executar no âmbito da reabilitação de povoamentos ou habitats
florestais, ditas de médio prazo, terão como objetivo o restabelecimento do potencial
produtivo das áreas afetadas por incêndios ou por agentes bióticos nocivos na sequência
de incêndios. Assim, teremos várias situações a considerar, consoante as espécies
existentes nos povoamentos afetados:
 No caso de se tratar de povoamentos de resinosas, devem cortar-se e retirar-se
todas as árvores cuja copa se encontre inteiramente atingida;
 Em povoamentos de folhosas, dever-se-á esperar até à Primavera seguinte de
modo a efetuar um diagnóstico mais rigoroso do estado das árvores;
 Em casos de reconversão de eucaliptal, também se deverá aguardar até ao Verão
seguinte para remoção das toiças, com o objetivo de garantir uma cobertura
vegetal mínima que proteja o solo da erosão;
 Em zonas altamente declivosas (e por isso mais suscetíveis à erosão), deverão
ser consideradas as operações de remoção das árvores de forma seletiva.
As operações de retirada do material lenhoso deverão assegurar um conjunto de
condições mínimas de proteção do solo:
 As operações de exploração devem conservar todos os fatores que já existam no
terreno e que estejam a garantir a proteção do solo (muros de suporte, armações
de vala e cômoro, etc.);
 Devem ser evitadas a circulação de máquinas, arrastamento de material lenhoso
e deposição de resíduos de exploração ao longo das linhas de água, numa largura
mínima de 10 metros;
 Os movimentos das máquinas devem ser restringidos ao essencial, de modo a
evitar um aumento de sulcos promovendo assim um maior escoamento de água;
 Em zonas de encosta, a extração deve ser promovida presencialmente para as
cotas superiores, de modo a que a concentração em carregadouro não provoque
erosão;
 Deve-se optar por passar sempre que possível pelos mesmos trilhos, isto é, a
movimentação de toros para carregadouro deve ser planeada de modo a utilizar
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um menor número de trilhos para extração. Como forma de minimizar a erosão e
compactação do solo poder-se-á depositar nestes trilhos os ramos e bicadas das
operações de exploração;
 Deve-se optar pela utilização de máquinas que movimentem o material lenhoso
sem que este entre em contacto com o solo;
 Deve ser evitado o uso de máquinas de exploração pesadas em períodos em que
o solo se encontre saturado, após longos períodos de precipitação.
Em paralelo com estas operações poder-se-á, como forma de minimização dos danos
ocorridos, proceder às seguintes ações nos povoamentos afetados, tais como:
 Seleção de rebentos ou varas (no caso do eucalipto);
 Aproveitamento da regeneração natural que não foi afetada pelo fogo;
 Adensamento com espécies adaptadas ao local, ou já existentes na zona e que
possam ser facilmente transplantadas;
 Desramações e podas nas árvores parcialmente queimadas;
Conforme a gravidade das zonas afetadas, poder-se-á optar pela instalação de faixas de
arvoredo de alta densidade e vegetação ripícola nas faixas de proteção das linhas de
água.

23. 5.º Eixo Estratégico: Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz
As Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) foram
criadas através da Lei n.º 14/2004, de 8 de maio. A CMDFCI de Valença foi constituída
no dia 7 de maio de 2005, através da reunião dos seus elementos, dando cumprimento
ao estabelecido na Lei.
Com a republicação de Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado pelo
Decreto-Lei n.º17/2009, de 14 de janeiro e consequente revogação da Lei n.º 14/2004,
de 8 de maio, as CMDFCI passaram a designar-se Comissões Municipais de Defesa da
Floresta (CMDF).
As atribuições da CMDF encontram-se definidas no n.º 2 do artigo 3.º-B, do DecretoLei n.º124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de
janeiro.
Ao abrigo do 3.º-D, do referido Decreto-Lei a CMDF de Valença tem a seguinte
composição:
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a) O presidente da câmara municipal ou seu representante, que preside;
b) Um presidente de junta de freguesia designado pela despectiva assembleia municipal;
c) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;
d) Um representante dos Bombeiros Voluntários de Valença;
e) Um representante da Guarda Nacional Republicana;
f) Um representante das organizações de produtores florestais – Associação de
Produtores Florestais do Vale do Minho;
g) Um representante das InfraEstruturas de Portugal;
h) Um representante da EDP;
i) Um representante do Grupo Portucel/Soporcel;
j) Um representante do CDOS Distrital;
k) Chefe de Equipa dos SF 19/111;
l) Outras entidades e personalidades, a convite do presidente da câmara municipal
A CMDF de Valença é apoiada pelo Gabinete Técnico Florestal do Município de
Valença e pelo Coordenador Operacional Municipal.

23.1.

Avaliação

Para cada uma das entidades que integram o Sistema de Defesa da Florestal Contra
Incêndios (SDFCI), a nível municipal, foi definido no Quadro 25, do ponto 23.2.3 a
necessidades de formação de cada uma das entidades, assim como o n.º de participantes
e estimativa de orçamental, por ano, para o período de vigência de PMDFCI.

23.2.

Planeamento das ações referentes ao 5.º Eixo Estratégico

23.2.1. Organização do SDFCI
A concretização dos eixos estratégicos anteriores apenas será possível através da
integração dos esforços das múltiplas instituições e agentes envolvidos na defesa da
floresta. Essa integração requer uma organização que viabilize o trabalho de equipa e
avalie os resultados das suas ações.
A atribuição de novas responsabilidades no âmbito da DFCI obriga a que cada uma das
entidades que integram o SDFCI seja definida uma forma de organização interna capaz
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de satisfazer, de forma consequente, com um elevado nível de resposta no cumprimento
das missões que lhes são atribuídas.
23.2.2. Competências das entidades intervenientes no SDFCI
O Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, enquadrado pelo Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, assenta em 3
pilares fundamentais, o primeiro relativo à prevenção estrutural, o segundo relativo à
vigilância, deteção e fiscalização e o terceiro relativo ao combate rescaldo e vigilância
pós-incêndio. Neste âmbito estão definidas as competências das entidades públicas
responsáveis por cada um destes 3 eixos:
 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – coordenação das ações de
prevenção estrutural, nas vertentes de sensibilização, planeamento, organização
do território florestal, silvicultura e infraestruturação;
 Guarda Nacional Republicana – coordenação das ações de prevenção relativas à
vertente da vigilância, deteção e fiscalização;
 Autoridade Nacional de Proteção Civil – coordenação das ações de combate,
rescaldo e vigilância pós-incêndio.
Além destas várias outras entidades, públicas ou privadas, exercem funções no âmbito
deste sistema, as quais se encontram discriminadas no Quadro 24, assim como as suas
funções e responsabilidades.
Quadro 24 - Dispositivo operacional – funções e responsabilidades
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Áreas e vertentes
Decreto-Lei n.º124/2006

Prevenção Estrutural

Prevenção

Combate

Resolução do Conselho de
Ministros n.º65/2006

Organização
Planeamento
DFCI

ENTIDADES

silvicultura e

Sensibilização e
divulgação

nac/dist/mun

Departamentos/gestão

Vig. e
patrulhamento

Deteção

Fiscalização

Investigação

1.º

de causas

Intervenção

Combate

Rescaldo

Vigilância
Pós
Incêndio

infraestruturas

Subdireção de DFCI

ICNF

do território,

nac/mun/lo

reg/loc

florestal
Equipas de 1.ºintervenção
Vigilantes da natureza

reg/loc

Outros proprietários e gestores florestais*

Município

loc

nac/reg/mun/loc

CMDFCI/GTF

mun

mun/loc

SMPC

mun

mun/loc

Outros serviços

mun/loc

municipais
loc

Juntas de Freguesia

loc

Equipas de Sapadores Florestais
Entidades

detentoras

de

máquinas**
Entidades gestoras de zonas de
caça
Escoteiros

loc
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GNR

GIPS

loc

SEPNA

loc

Brigada Territoriais
Polícia Judiciária

ANPC

CNOS/meios aéreos

nac

CDOS

dist

nac

nac

nac

nac

dist

dist

dist

nac
dist

Equipa de combate a
incêndios

Corpo de bombeiros

mun/loc

Munícipes, proprietários florestais e visitantes

Legenda das Siglas:
nac

Nível nacional

Legenda das cores:
Sem intervenção significativa

Legenda de símbolos:
*Inclui proprietários particulares, entidades gestoras de
baldios, organizações de produtores florestais, autarquias
locais detentoras detentoras de propriedades florestais, outros
organismos públicos.

reg

Nível regional

Com competências significativas

**Inclui empresas de obras públicas e de trabalhos agrícolas e

dist

Nível distrital

Com competências de coordenação

florestais e outras entidades não citadas no quadro, que

mun

Nível municipal

Deveres cívicos

detenham máquinas pesadas de rasto, tratores agrícolas ou

loc

Nível local

florestais com maquinaria associada (grades, etc) ou ainda
veículos porta-máquinas (zorras).
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23.2.3. Programa de formação SDFCI
No Quadro 25, encontram-se a as necessidades de formação de cada uma das entidades, assim como o n.º de participantes e estimativa de
orçamental, por ano, para o período de vigência de PMDFCI.
Quadro 25 - Necessidades de formação, n.º participantes e estimativa orçamental
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO
ENTIDADES

FORMAÇÃO

N.º DE

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

800,00€

900,00€

2.300,00€

1.200,00€

2.200,00€

ELEMENTO

Juntas de Freguesia

Câmara Municipal/ICNF

S
- Formação em rádio de

5

600,00€

comunicações
- Comportamento do fogo

3

1.000,00€

- Curso de fogo de supressão

3

4.000,00€

- Estabilização de emergência pós-

3

4.000,00€

incêndio
- Formação de SIG

3

1.500,00€

Utilização dos Kit’s e das

11

800,00€

11

800,00€

2.000,00€

3.500,00€

850,00€

900,00€

2.550,00€

850,00€

900,00€

2.550,00€

550,00€

600,00€

1.650,00€

ferramentas manuais (as que
possuem Kits)
Comportamento adotar nas
ocorrências
500,00€

Comportamento do fogo

11

Utilização de ferramentas manuais

40

7.500,00€

8.000,00€

15.500,00€

1.ª Intervenção em incêndios

40

5.000,00€

6.000,00€

11.000,00€
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florestais
Sapadores Florestais

GNR

Bombeiros

Rescaldo e vigilância pós-incêndio

40

5.000,00€

6.000,00€

11.000,00€

Utilização de cartografia

40

5.000,00€

6.000,00€

11.000,00€

Comportamento de fogo

40

5.000,00€

6.000,00€

11.000,00€

Posto de comando

20

3.000,00€

6.000,00€

9.000,00€

1.ºCOS/Comunicações

20

5.000,00€

6.000,00€

11.000,00€

Investigação de causas de

8

3.500,00€

4.000,00€

7.500,00€

545.00,00€

105.750,00€

incêndios (reciclagem de 5 EPF’s)

TOTAL

600,00€

500,00€

471.00,00€

3.050,00€
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24. Planificação das reuniões da CMDF

A comissão Municipal de Defesa da Floresta, reúne 2 vezes por ano ou sempre que necessário, ficando desde já previstas as reuniões
apresentadas no Quadro 26. O Plano Operacional Municipal deverá ser aprovado até 15 de abril de cada ano.
Quadro 26 - Cronograma de reuniões da CMDF
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

2015-2019
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Aprovação do Plano Operacional Municipal – até 15 de abril
Balanço dos Incêndios Florestais do ano corrente e avaliação da
execução do PMDFCI
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24.1. Prazo de vigência do PMDFCI
De acordo com o artigo 9.º do Despacho n.º 4345/2012, de 27 de março, o Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios tem um período de vigência de 5
anos, contados a partir da data de aprovação do ICNF, independentemente das revisões
ou atualizações que venham a ser efetuadas durante o mesmo.

25. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PMDFCI
No Quadro 27 apresenta-se estimativa orçamental, por eixo estratégico, por ano, para o
período de vigência do PMDFCI, para o desenvolvimento das atividades necessárias ao
cumprimento das metas definidas em cada ação.
Tal como referido ao longo do PMDFCI devido a elevada estimativa orçamental para a
implementação destes eixos, a sua execução total estará dependente de apoios
financeiros de programas de âmbito da DFCI.

Quadro 27 - Estimativa orçamental do por eixo estratégico, por ano, para o período de
vigência do PMDFCI
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EIXOS

AÇÕES

ESTIMATIVAS PMDFCI

ESTRATÉGICOS
1.º Eixo Estratégico

Aumento da resiliência

2015

2016

2017

2018

2019

Total

517.0000,00€

575.000,00€

653.000,00€

705.000,00€

910.000,00€

8.013.000,00 €

16.850,00€

18.100,00€

19.250,00€

18.500,00€

21.050,00€

93.750,00 €

128.000,00€

19.500,00€

198.500,00€

200.500,00€

228.000,00€

774.500,00 €

25.000,00€

30.000,00€

35.000,00€

40.000,00€

50.000,00€

180.000,00 €

600,00€

500,00€

471.00,00€

3.050,00€

545.00,00€

105.750,00€

5.340.450,00 €

643.100,00 €

952.850,00€

967.050,00 €

126.3550,00€

9.167.000,00 €

do território aos
incêndios florestais

2.º Eixo Estratégico

Redução da incidência
dos incêndios

3.º Eixo Estratégico

Melhoria da eficácia do
ataque e da gestão dos
incêndios florestais

4.º Eixo Estratégico

Recuperar e reabilitar
ecossistemas

5.º Eixo Estratégico

Adaptação de uma
estrutura orgânica
funcional e eficaz
Total/Ano
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26. ANEXO I – CARTAS
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27. Anexo II - Casos Particulares de sobreposição de perigosidade alta e muito alta em solo urbano em Plano de Urbanização.
Caso particular da Carta de Perigosidade do PMDFCI Sobreposição de Perigosidade Alta e Muito Alta em Espaços do PDM, em solo
urbano em Plano de Urbanização

Enquadramento legal
- Decreto – Lei n.º124/2006, de 28 de junho, com redação dada pelo Decreto – Lei n.º17/2009, de 24 de janeiro – Definição das medidas e ações
a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
- Decreto – Lei n.º55/2007, de 12 de março, terceira alteração ao Decreto-Lei n.º327/90, de 22 de outubro, alterado por ratificação, pela Lei
n.º54/91, de 8 de agosto, e pelo Decreto – Lei n.º34/99, de 5 de fevereiro, que estabelece medidas de proteção aos povoamentos florestais
percorridos por incêndios.

Ordenamento do Território
- Plano Diretor Municipal de Valença
O processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Valença foi finalizado em junho de 2010 e publicado em Diário da República, 2.ª série –
n.º 117 de 18 de junho de 2010. Entre as várias opções estratégicas apresentadas pelo PDM, salienta-se a construção de uma plataforma logística
no concelho de Valença, que já tinha sido referenciada como um investimento estratégico do Governo de Portugal e uma oportunidade de
dinamização da economia regional e de captação de investimentos estrangeiros.
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Proposta de Ordenamento do Território no PUAEV – Reconversão de solo rural em solo urbano

A área do PUAEV está classificada como espaço florestal, na sub categoria de espaço florestal de produção, segundo a Carta de Ordenamento do
PDM de Valença, ocupa uma área de 49,9 ha (Carta 19).
Segundo o PDM de Valença, o espaço florestal de produção é constituído por áreas de coberto florestal destinadas preferencialmente à produção
florestal. São áreas delimitadas a partir do uso atual do solo, que na sua maioria, não se encontram submetidas a qualquer condicionante, com
exceção de algumas áreas que cumulativas com a área afeta à Rede Natura 2000 para as quais deverão ser atendidas às orientações de gestão
específicas.
O uso preferencial é o uso florestal, admitindo funções de enquadramento a outros usos, como silvo-pastorícia, caça, pesca, recreio e estética da
paisagem. São ainda admitidos usos habitacionais, e comércio e serviços, industriais, turísticos, de equipamentos e infraestruturas, e pecuários,
desde que cumpram uma série de requisitos enunciados regularmente e, se tenha em consideração que tais intervenções só poderão ser permitidas
caso não afetem negativamente as áreas envolventes, quer do ponto de vista paisagístico, que na sua utilização.
Assim, segundo o Decreto – Lei n.º55/2007, de 12 de março no artigo 1.º, n.º1, “Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por
incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território como urbanos, ficam proibidos pelo prazo
de 10 anos as ações definidas na alínea a) a e)”.
Para o presente proposta neste plano pretendeu-se a alteração do uso do solo nas áreas delimitadas para a Plataforma Logística (PL), ou seja, a
reconversão de solo rural em solo urbano, de um território atualmente composto por “espaço predominantemente florestal”, assim, elaborou-se a
análise da sobreposição das áreas ardidas para um período de 10 anos, análise de 2003 a 2013.
Dentro da área da PL arderam 67,54ha, uma área classificada como espaço florestal, na subcategoria de espaço florestal de produção.
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Trata-se de uma área ardida, na sua maioria categorizada como área de povoamento florestal e entende-se por povoamento florestal a mesma
definição de floresta, mas excluindo os terrenos correspondentes a cortes únicos, povoamentos ardidos e áreas em regeneração. Terreno onde se
verifica a presença de árvores florestais que tenham atingido, ou que pelas suas caraterísticas ou forma de exploração venham atingir, uma altura
superior a 5m, e cujo grau de coberto (definido pela razão entre a área de projeção horizontal das copas das árvores e a área total da superfície de
terreno) seja maior ou igual a 10%, (6.º IFN). Tendo em conta a definição e a classificação da área segundo o PDM e o estipulado no Decreto –
Lei n.º55/2007, de 12 de março, art.º1, n.º1, n.º2 e n.º4, elaborou-se um levantamento no terreno de parcelas de amostragem com o objetivo de:
 Avaliar as parcelas ocupadas pelos povoamentos e formações florestais, e sua distribuição no espaço;
 Caraterização das parcelas de amostragem, relativamente aos povoamentos florestais quanto à fase de desenvolvimento, potencial e
produtivo e económico;
 Caraterização dos povoamentos e formações florestais quanto à sua diversidade vegetal;
 Avaliação do estado sanitário dos povoamentos florestais e sinais de fogo e erosão.

Justificação e alteração do uso do solo

O concelho de Valença situa-se na região Norte de Portugal sendo a mais setentrional das sub-regiões portuguesas. Insere-se no distrito de Viana
do Castelo e faz a Norte – Noroeste fronteira fluvial com a região espanhola da Galiza, sendo limitado a Sudoeste por Vila Nova de Cerveira, a
Sul por Paredes de Coura e a Este por Monção.
A sua localização geoestratégica fez com que Valença se tornasse, a par de Vilar Formoso numa das principais fronteiras entre Portugal e
Espanha e aquela que desenvolveu mais relações culturais, sociais e económicas.

115

Valença assume hoje um caráter central na relação internacional e inter-regional entre o Norte de Portugal e a Galiza. Com efeito Valença na
Rede de Cidades e Vilas Norte Atlântico revela a condição periférica relativamente à área central Sul (Porto – Braga – Viana) da mesma forma
que revela o seu caráter periférico em relação à área central Norte (Vigo – Corunha – Santiago). Mas é, justamente, esta dupla condição
periférica que lhe confere uma centralidade única elemento de desenvolvimento sócio - económico e cultural.
O projeto de PL de Valença cumpre integralmente todos os objetivos estratégicos que presidiram à sua inclusão no “Portugal Logístico”:
 Servir de proximidade económica a Região Norte ao Sul da Galiza;
 Alargar o hinterland do porto de Leixões e do porto de Viana do Castelo a toda a região Nordeste da Península Ibérica;
 Dinamizar a atividade económica do Minho, através da captação de investimento português e galego e da dinamização da indústria local,
facilitando a distribuição da sua produção; e reordenar plataformas e tráfegos da região, através do potenciamento do modo ferroviário.
De facto, o Governo considerou que a Plataforma Logística de Valença é um elemento estruturante para a Região Norte, articulando no centro
intermodal de mercadorias:
 A ligação a eixos rodoviários estruturantes, designadamente o IPI/A3;
 A ligação à rede ferroviária convencional através da linha do Minho;
 Do mesmo que tendo considerado a ligação à rede ferroviária de alta velocidade através do eixo misto Porto – Vigo, também como
elemento estruturante (mas que o atual governo retirou da agenda das intervenções).
Ainda na mesma ocasião ficou viabilizado o interface entre a rede ferroviária convencional e a rede ferroviária alta velocidade, e por outro lado, a
articulação do sistema portuário constituído pelos portos de Leixões e de Viana do Castelo, alargando os seus hinterlands a toda a Galiza.
Aquando aprovação do PDM, ainda não existia uma forma definitiva, nem um programa de ação/execução totalmente definido para a instalação
da Plataforma Logística no concelho.
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Assim sendo, ficou previsto no regulamento do PDM de Valença (2010) a possibilidade dessas áreas serem urbanizadas, vindo classificadas na
legenda da planta de ordenamento do PDM, como solo de urbanização programada para indústria, armazenagem, serviços e logística –
Plataforma Logística.
Com vista à reconversão das áreas apresentadas em solo urbano e tendo em conta o Decreto-Lei n.º55/2007, de 12 de março, onde certas
situações manifestem o interesse público pode proceder-se ao levantamento das proibições determinadas no art.º1, “tratando-se de uma ação de
interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do Governo competente em razão da
matéria, o levantamento das proibições opera por defeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo”, (art.1º, n.º5 do
referido Decreto – Lei).
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Carta 17 – Caso Particular n.º1 – Ortofotomapa
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Carta 18 – Caso Particular N.º2 – Ortofotomapa
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Carta 19 – Carta de Ordenamento, extrato PDM de Valença (Espaço Florestal de
Produção)

**O pedido do levantamento das áreas ardidas teve seguimento conforme estabelecido
no presente Decreto-Lei e foi enviado o mesmo para o MAOTE em 2014, tendo tido
favorável.
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