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Sumário Executivo  

 
Entre 30 de Julho e 3 Agosto de 2003, 80 incêndios queimaram áreas superiores a 220.000 

hectares em Portugal Continental. No mesmo período em 2 de Agosto de 2003, 36 incêndios queimaram 

áreas superiores a 90.000 hectares apenas num dia. Antes de 2003, essa era a média das áreas ardidas no 

período de um ano. Registou-se uma onda de calor na maior parte da Europa. Considerou-se que esta 

situação rara foi devido a uma anomalia meteorológica, a qual só ocorre de 100 em 100 anos. 

 

Mas em 2005, voltou a repetir-se. Durante esse verão ocorreu um elevado número de incêndios, 

agravados por uma seca prolongada, resultando assim numa extensa área ardida. Duas vezes em três anos 

não é uma anomalia. De facto, muitos climatólogos e investigadores climáticos, olham para a atual 

década como uma nova normalidade; uma nova base de referências e estatísticas sobre o clima, a partir 

da qual perspetivam o futuro. Será que este fenómeno pode repetir-se? Caso aconteça, é importante saber 

quando acontecerá.   

 

Esta avaliação, solicitada pelo Grupo PortucelSoporcel, analisa os níveis dos riscos sistémicos 

em Portugal, relativamente à capacidade de gestão e defesa contra incêndios florestais, através de uma 

primeira avaliação do potencial de anos extremos de incêndios no futuro, ou ainda mais graves do que 

aqueles ocorridos em 2003 e 2005. Em Portugal, os investigadores de incêndios têm estudado esta 

questão, avaliando a atividade de incêndios e as suas graves consequências a partir de uma série de 

perspetivas. O consenso geral é que Portugal tem sofrido uma grande atividade de incêndios e muitos 

incêndios florestais de larga escala. Esta avaliação reforça as três principais conclusões sobre o risco 

futuro de incêndios florestais, partindo dos estudos e análises realizadas em Portugal nesta década.  

 

1. Continua a aumentar o risco de um ano extremo de incêndios (em áreas superiores a 250.000 

hectares por exemplo em 2003 e 2005).   

 

2. Aumento da incidência dos grandes incêndios (>100 hectares) no Verão em condições de 

propagação classificadas de média e graves.  

 

3. Aumento provável da frequência simultânea de múltiplos incêndios de grandes dimensões e um 

elevado número de focos de incêndio, mesmo em anos “normais”, constituindo certamente um 

problema importante nos anos de incêndios extremamente graves.  

A segunda parte da avaliação, analisa as alterações realizadas em Portugal no âmbito da defesa 

contra incêndios e o nível de recursos após as alterações do sistema realizadas a partir de 2003 e 2005. 

Embora se tenham registado progressos ao nível das capacidades de planeamento e implementação do 

tratamento de combustíveis e tenha sido definido um programa de defesa estrutural viável, o nível de 

combustível continua a aumentar muito mais rapidamente do que a quantidade removida. As extensas 

áreas ardidas em 2003 e 2005 podem arder novamente se a gestão florestal não atuar rapidamente nas 

áreas fora do controlo das empresas de celulose. Apesar de terem sido introduzido os mecanismos legais 

para que os pequenos proprietários das terras tomem medidas eficazes, conjuntamente com a Defesa da 

Floresta Contra os Incêndios (DFCI), a maioria das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) encontram-se 

em fase de planeamento e ainda não funcionam adequadamente. O esforço de prevenção estrutural 
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coordenado, relativamente a grandes áreas de terreno por múltiplos pequenos proprietários continua a ser 

raro.  

 

Esta avaliação confirma que existem grandes progressos no que diz respeito à prontidão 

operacional, à coordenação entre os serviços distritais e nacionais e ao nível do comando e controlo das 

ocorrências de incêndios. No entanto, ainda se toleram a existência de mais do que um comandante em 

cada incêndio e a ausência de coordenação tática do espaço aéreo (utilizando múltiplos tipos de meios 

aéreos) contribuindo ambas para o aumento do potencial de falha do sistema. A comissão decisora está 

ainda a avaliar a eficácia do sistema de comunicações da nova Rede Nacional de Emergência e Segurança 

(SIRESP) a qual será totalmente implementada em 2010. 

 

A parte final da avaliação apelou à realização de uma análise ao nível da eficácia de desempenho 

do sistema, através de visitas ao terreno durante a fase mais aguda de incêndios deste ano. Uma vez que a 

atividade de incêndios não foi elevada e não afetou drasticamente o sistema, este relatório tece alguns 

comentários sobre o funcionamento e a eficácia operacional. O sistema de vigilância, a primeira 

intervenção e o ataque inicial são "agressivos" e muito eficazes quando os incêndios são rapidamente 

detetados dos incêndios e a sua localização é indicada com precisão. Contudo, existem ainda grandes ao 

nível do sistema de deteção, especialmente na gestão dos postos de vigia da Rede Nacional de Postos de 

Vigia (RVPV). A deteção lenta e a imprecisão da localização dos incêndios, reduz significativamente o 

sucesso do ataque inicial. A origem dos incêndios e a evidência criminosa são frequentemente afetadas 

devido à chegada das primeiras equipas ao local, reduzindo as probabilidades de determinação da origem 

do incêndio, bem como a identificação dos motivos e captura dos suspeitos.     

 

O sistema melhorou bastante ao nível da capacidade dos meios aéreos, sobretudo no combate a 

incêndios em grandes áreas. No entanto, isto ultrapassa a capacidade dos Bombeiros que operam no 

terreno, na utilização efetiva das descargas de água. Normalmente não são construídos aceiros, para além 

da utilização das estradas existentes. Esta deficiência contribui para um aumento inaceitável dos 

reacendimentos.       

 

A evolução do sistema é evidente, mas pode não ser suficiente para alterar os resultados ao nível 

das áreas ardidas, sobretudo quando ocorrem condições de incêndio acima da média e extremas. Em 

média, Portugal corre o risco de sofrer perdas florestais significativas devido aos incêndios, um em cada 

quatro anos. O sistema de combate aos incêndios florestais português precisa de garantir um planeamento 

estratégico adequado e um processo de gestão de risco, para poder lidar com a probabilidade crescente de 

anos de incêndios extremos e ultra-extremos. Este relatório conclui que, para esse efeito, Portugal tem de 

direcionar uma atenção e investimento adicionais para as seguintes áreas:   

 Aumentar o planeamento estratégico do sistema de combate a incêndios e gestão de riscos  

 Reforçar a prevenção de incêndios, tanto na redução de ocorrências, como no tratamento 

estrutural de combustíveis  

 Reforçar a supressão tática dos incêndios - Coordenação e responsabilização  

 Aumentar o investimento na formação e no processo de desenvolvimento  

 Novos investimentos de Avaliação e Investigação   
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As recomendações específicas de cada área encontram-se no capítulo 4 deste Relatório. A título 

de conclusão, este relatório insiste veementemente que não há espaço para complacência. Ainda há muito 

caminho a percorrer, desde os anos catastróficos de 2003 e 2005. Portugal deve aproveitar para fazer 

mais progressos especialmente nos anos sem ocorrências de incêndios. 
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Perspetiva geral do Relatório  

 
Este relatório tem por objetivo analisar o estado atual do sistema de proteção contra incêndios 

florestais em Portugal à luz do aumento dos níveis de recursos e dos progressos realizados desde 2005. 

Esta avaliação visa comparar os níveis emergentes de risco de incêndios florestais devido à mudança de 

clima e as condições do terreno, com a capacidade do sistema de proteção contra incêndios, avaliando a 

forma de operacionalização do sistema até aos dias de hoje.   

 

O relatório está dividido em três partes. A primeira parte analisa o histórico dos incêndios em 

Portugal, enfatizando a atual década. Avalia as três características essenciais da ocorrência de incêndios 

em Portugal: 

 

 A elevada variabilidade inter-anual entre anos de incêndio e a forma como este “não-padrão” se 

assemelha às condições assimétricas de incêndios; 

 A crescente incidência de grandes incêndios (superiores a 100 hectares) e a possibilidade da 

ocorrência em múltiplas frentes em diferentes áreas geográficas; 

 O impacto causado pelos múltiplos incêndios de grandes dimensões e frequência da sua 

ocorrência, tendo como resultado uma exigência de resposta. 

 

No final destas avaliações, é feita uma análise das principais razões e fatores que contribuem para o 

impacto do risco de incêndios e do recente trabalho de investigação sobre os incêndios associado às 

alterações climáticas e o seu impacto nas alterações climáticas nas áreas florestais e terrenos de Portugal. 

A tabela resumida dos riscos ilustra os cenários futuros, os quais variam entre um ano de incêndios 

benigno com impacto numa área inferior a 75.000 hectares e um ano de incêndios extremo em áreas 

superiores a 250.000 hectares ou um pior cenário causado por alterações climáticas cm um ano de 

incêndios em áreas superiores a 500.000 hectares, ponderando probabilidades e impactos históricos e 

futuros. 

 

A segunda parte do relatório avalia a melhoria da capacidade e dos sistemas de defesa contra 

incêndios, desde a importante reorganização dos recursos nacionais de combate a incêndios, realizada em 

2005/2006. Este capítulo incide sobre o comando e controlo, a primeira intervenção e a capacidade 

alargada de combate, isto é, os atuais sistemas de recursos. Analisa igualmente a estratégia de supressão, 

as táticas, o planeamento e os esforços de prevenção, a fim de determinar o modo como a gestão de 

incêndios integra as várias fases de respostas e coordenação entre os diferentes intervenientes na gestão 

de incêndios.  

 

A terceira parte é uma avaliação operacional do funcionamento do sistema. Compara a complexa 

ocorrência atual dos incêndios, com o reforço dos recursos e a funcionalidade do sistema de combate a 

incêndios. A avaliação considera as capacidades e os obstáculos à implementação bem-sucedida dos 

esforços de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como, a forma como satisfazem os objetivos 

nacionais. A quarta parte, ou seja, o capítulo final, inclui uma conclusão extraídas a partir da análise de 

dados, entrevistas e de uma avaliação operacional no terreno. A partir das conclusões, foram elaboradas 

recomendações que apresentam ideias complementares para uma melhoria do sistema. 
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I  Avaliação do Risco de Incêndios Florestais  

 
Esta análise foi concebida para avaliar o risco, examinando em primeiro lugar a ocorrência e 

intensidade dos incêndios desde 2000, quando os incêndios florestais atingiam níveis sem precedentes, 

nomeadamente nos anos catastróficos de 2003 e 2005. A ameaça dos incêndios florestais é especialmente 

marcada em Portugal, que apresenta um dos rankings mais elevado de incidência de risco de incêndio do 

continente Europeu. Outros estudos realizados em Portugal confirmam este facto, demonstrando que o 

país teve a média mais elevada de incêndios da região do Mediterrâneo, entre 2000-2006 e a maior média 

de área ardida - apesar de, em termos relativos, ter a área florestal mais pequena, estimada em 3.3 

milhões de hectares (Goldhammer & Krause, 2008; (Bassi e Kettunen, 2007). Aliás, os grandes incêndios 

e os seus impactos têm vindo a aumentar. Um recente relatório realizado pelo Instituto Florestal Europeu 

concluiu que, em média, dos mais de 500.000 hectares de área florestal ardida anualmente nos cinco 

países do Mediterrâneo, mais de 75% das zonas ardidas representam um valor inferior a 3% do número 

total de incêndios (Birot, 2009).  

 

Investigadores na área dos incêndios em Portugal têm investigado este problema há décadas, 

avaliando em profundidade as atividades dos incêndios e a sua extensa gravidade a partir de uma série de 

perspetivas: comportamento do incêndio, padrões populacionais, distribuição espacial, ocupação do solo, 

fatores climáticos, e condições meteorológicas, entre outras. Todos os principais investigadores apontam 

para os mesmos fenómenos causados por uma combinação de fatores geoeconómicos: alterações 

demográficas com o êxodo da população das zonas rurais para as zonas urbanas, a alteração da ocupação 

dos solos com a existência de mais áreas agrícolas e florestais abandonadas e sem manutenção e 

fragmentação da propriedade dos terrenos, qual desincentivam o investimento na gestão florestal e do 

planeamento de combate a incêndios. Existe um consenso generalizado de que Portugal regista uma 

atividade de incêndios florestais e uma frequência de grandes incêndios muito mais grave, tal como se 

ilustra abaixo:  
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Figura 1 – Áreas ardidas anuais devido aos Incêndios Florestais em Portugal: 1980-2008  

   
Legenda: Arbustos, Florestas; Média da Década 

Fonte: Avaliação do DICIF: Prevenção dos incêndios florestais 2008, Autoridade Florestal Nacional, 21 

Outubro, 2008.  

 
Basta analisar a tendência do total da área ardida anual nos últimos 30 anos para confirmar um 

novo nível da incidência de incêndios em Portugal. Uma métrica padrão, ou seja, a média móvel de 10 

anos, aumentou de 75.000 hectares durante a década de 80 para 102.000 hectares durante a década de 90 

e 156.000 hectares desde o ano 2000. Outra análise indica que, enquanto entre 1980 e 1999 seis em 20 

anos em que a área ardida excedeu 100.000 hectares, desde 2000, seis em nove anos excederam os níveis 

de 100.000 hectares. Em termos de risco, a probabilidade de 0.30 de ocorrência de um incêndio grave, 

aumentou para 0.67 nesta década. 

 

Verifica-se uma tendência semelhante na incidência dos grandes incêndios florestais. Segundo 

Viegas et al, em Portugal ocorreram 28 incêndios de 2003 a 2007, representando mais de 5000 hectares 

de área ardida, comparativamente com a ocorrência de 5 incêndios semelhantes, num período de dez anos 

de 1993-2002 (Viegas, 2008). Alertam ainda que apesar dos incêndios de 2003 e 2005 representarem 

“…os piores incêndios na história de Portugal, não devem ser encarados como anomalias. De facto, esta 

década pode representar um novo período em que as condições naturais parecem estar a mudar e a 

apresentar uma maior variabilidade”. O mesmo ocorre em termos de duração da época de incêndios e da 

diversidade geográfica. As condições de incêndio – que anteriormente podem ter sido consideradas como 

uma distribuição sensivelmente normal de incêndios, sobretudo no verão, em zonas tradicionais de 

incêndios – têm atualmente novos padrões, com diferentes períodos de duração e afetando diferentes 

territórios (Viegas, 2008).  

 

Figura 2 - Ocorrência de Incêndios em Portugal em áreas superiores a 1 hectare - 2001-2008 
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Com base num resumo de dados extraídos do Plano Operacional Nacional Anual (Ver Tabela 1 

abaixo) 

A figura 2 indica mais detalhadamente a década atual. Ambos os números (áreas ardidas e 
número dos grandes incêndios) indicam a dinâmica da década atual em relação ao comportamento dos 

incêndios.   
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Tabela 1 - Evolução do número de incêndios, em áreas superiores a um hectare, por 

categoria de área ardida 
 
 

Categorias da 
Dimensão dos 
Incêndios 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Total das Ocorrências 
de Incêndios 

24.308 26.416 26.059 20.884 
 
35.195 
 

19.731 11.161 11.914 

1-10 hectares 5.900 
85.9% 

5.549 
85.5% 

3.938 
84.2% 

4.329 
86.0% 

6.642 
84.4% 

2.943 
85.2% 

3.103 
89.8% 

2.277 
89.1% 

10-100 hectares 794 
11.6% 

730 
11.2% 

516 
11.0% 

536 
10.6% 

914 
11.6% 

383 
11.1% 

315 
9.1% 

259 
10.1% 

100-500 hectares 140 
2.0% 

168 
2.6% 

134 
2.9% 

115 
2.3% 

220 
2.8% 

102 
3.0% 

30 
.9% 

17 
.7% 

>=500 hectares 34 
0.5% 

45 
0.7% 

88 
1.9% 

53 
1.1% 

98 
1.2% 

25 
0.7% 

6 
0.2% 

2 
0.1% 

Total  6.868 
100% 

6.492 
100% 

4.676 
100% 

5.033 
100% 

7.874 
100% 

3.453 
100% 

3.454 
100% 

2.555 
100% 

 
Fonte: Relatório da Defesa da Floresta Contra Incêndios – 2007 GRF e Relatório das Áreas ardidas e 

Ocorrências – 2008, AFN. 
 

A característica mais difícil de avaliação é a grande variabilidade inter-anual. Uma variabilidade 

de condições de propagação de incêndios muito superior ao que poderia ser esperado no futuro, tal como 

comprovado pela ampla variação climatérica e dos episódios meteorológicos em Portugal nos Verões de 

2003 (registo mais elevado de calor), e de 2005 (registo de seca) e nos anos 2007 e 2008 (frescos e 

húmidos). O investigador Calado et al, reconheceu também este fenómeno através de uma avaliação 

histórica dos últimos 30 anos em Portugal, afirmando que a tendência positiva na área ardida desde a 

década de 80, indica igualmente um “padrão de grande variabilidade inter-anual” (Calado et al., 2008).    

 

O risco dos incêndios florestais em Condições Assimétricas de Incêndio  

 
Pereira et al. descreveram este padrão extremamente variável da área ardida anual como "uma 

natureza assimétrica da distribuição da dimensão dos incêndios" (Pereira, 2004). Este padrão de anos 

alternados com "elevados altos", como nos anos de 2003 e 2005 e com "baixos", como nos anos de 2007 

e 2008, pode representar uma tensão extrema para o ambiente e um desafio enorme para as entidades que 

combatem os incêndios.   

 

A utilização do termo “assimétrico” como descritor de um ambiente emergente de incêndios 

florestais está a suscitar interesse noutros círculos. No início do ano, as agências federais de incêndios 

florestais dos EUA, debateu na sua 2ª Revisão Quadrienal sobre os incêndios, futuras estratégias de 

gestão dos incêndios em condições assimétricas. Esta é uma construção algo qualitativa, mas que vale a 

pena aprofundar e avaliar. O Anexo A compara a atual década de incêndios em Portugal, com a 

correspondente época na Califórnia a fim de obter maiores detalhes. O Anexo A inclui mais gráficos e 

análises das tendências emergentes na atividade de incêndios semelhantes; tanto em relação ao número de 

dias em que se registam múltiplos incêndios grandes e números elevados de deflagrações, como a 
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comparação gráfica dos incêndios em múltiplas áreas geográficas. Esta informação pode ser útil para 

posicionar os recursos de combate aos incêndios.      

 
 

Fatores contributivos para o aumento do risco de incêndios. 

 
Para elaborar um cálculo projetivo da gestão de riscos, é necessário incluir na avaliação uma 

época de incêndios mais extrema (o pior cenário) de forma a poder prever as condições ambientais na 

próxima década. Os últimos oito anos foram dramáticos, mas existe uma probabilidade acrescida de que 

os piores anos de (2003 e 2005) possam ser excedidos. Apesar deste cenário não prever ativamente a 

incidência de épocas de incêndio em áreas superiores a 500.000 hectares, prevalece o impacto de 

qualquer dos cenários climáticos de elevada temperatura (CE-MCC, 2007), em que se regista um 

aumento de 7 graus centigrados até final do século.  

 

A investigação realizada sobre os incêndios já confirmou estes factos, os quais são 

provavelmente caracterizados como as principais causas das novas circunstâncias de incêndios. Em 

termos quantitativos, apesar dos números de incêndios terem em si mesmos um peso significativo 

relativamente ao número total de hectares ardidos e à frequência dos incêndios florestais de grandes 

dimensões, é provável que o risco de incêndios seja agravado por estes fatores, os quais estão descritos e 

avaliados nos subcapítulos seguintes. As consequências da alteração climática, a acumulação de 

combustível, e as causas dos incêndios, devem ser incluídas nas estimativas dos riscos.      

 

Alterações climáticas e consequências na ocorrência e gravidade dos incêndios e a áreas ardidas.  

 

Atualmente, os estudos climáticos indicam uma tendência preocupante especialmente em 

Portugal e os outros países do Sul da Europa. Um recente trabalho de Moreno, no âmbito do estudo 

alargado sobre os incêndios florestais, do Instituto Florestal Europeu, prevê que os níveis de temperatura 

(especialmente no Verão) em Portugal, serão mais elevados e os níveis de precipitação abaixo da média 

(Moreno, 2009). O aumento das temperaturas está já definido como uma tendência concreta, não se 

verificando sinais de alteração no futuro próximo. Em 2002, os investigadores confirmaram um aumento 

significativo, ("brusco" foi o adjetivo utilizado) das temperaturas mínimas e máximas na Península 

Ibérica (Miranda 2002). Pouco tempo depois, a investigação caracterizava o aumento, tal como indicado 

numa Avaliação Climática Europeia de 2004, como "extremo" (Pereira, 2004). É importante reforçar que 

esta tendência foi especialmente identificada em Espanha e Portugal.   

 

O governo português reconheceu oficialmente a ocorrência de alterações climáticas ao nível 

global, especialmente os seus efeitos mais  relevantes para o aumento do risco de grandes incêndios 

florestais destrutivos. Os relatórios oficiais projectaram para este século um aumento "significativo" da 

temperatura média em todas as regiões de Portugal.  Estimaram igualmente a existência de ondas de calor 

cada vez mais intensas (DGRF, 2007).   O governo reconhece igualmente que estas grandes alterações do 

clima e dos padrões metereológicos sazonais, aumentam o stress da vegetação que, por sua vez, 

estimulam uma nova geração de incêndios mais devastadores e graves.  Moreno concluiu no seu estudo 

do Instituto Florestal Europeu, que nestes terrenos já muito vulneráveis ao risco de incêndios, devido à 

combinação do stress da biomassa e da redução da gestão agricola. “…As alterações climáticas irão 
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muito provavelmente aumentar a gravidade da época de incêndios e a extensão das áreas de risco. As 

condições extremas irão aumentar em muitas zonas, bem como a probabilidade de ocorrência de 

grandes incêndios” (Moreno, 2009 p 72). 

 

A investigação realizada pela Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu já emitiu um alerta 

grave para Portugal – confirmando o aumento significativo da atividade dos incêndios na última década e 

utilizando a métrica da densidade dos incêndios (ver a Figura 3), onde se verifica que Portugal tem uma 

classificação elevada de incidência de incêndios (San-Miguel & Camia, 2009).   

 

Figura 3 – Densidade dos Incêndios na UE – 200 

 
 
Legenda: Densidade dos Incêndios 

Incêndios /ano /10 km
2/
 de floresta 

 

Fonte: Documento de reflexão nº 15 do EFI, 2009, Vivendo com os incêndios Florestais: Living With 
Wildfires: What Science Can Tell Us? 

 
A investigação continua a indicar os vários fatores que contribuem para o aumento da área ardida 

e da densidade de incêndios, incluindo os relacionados com a carga crescente de combustível, a 

continuidade entre vastas áreas de coberto vegetal e o aumento da ignição causada pelo homem (Catry et 
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al 2007); Por outro lado, mais cientistas focam as alterações climáticas globais e os seus efeitos ao nível 

das temperaturas no período do Verão e os padrões de precipitação, os quais são identificados como 

"catalisadores" dos incêndios potenciais catástrofe reais. Lourenço refere que estão reunidas as condições 

para a ocorrência mais frequente de um ano de incêndios "catastrófico", à medida que as condições de 

tempo mais quente e seco aumentam. (Lourenço, 2008).    

 

Os investigadores das alterações climáticas creem que as condições climatéricas são 

particularmente favoráveis a um aumento dos incêndios florestais. O Pereira identificou duas situações 

relacionadas com o clima que conduziriam a isto: em primeiro lugar, os longos períodos de seca, 

seguidos pela ausência de precipitação no final da Primavera e em segundo lugar, a ocorrência de breves 

períodos de ondas de calor, em longos períodos de seca (Pereira, 2004). Para agravar a situação, a 

estimativa a longo prazo é o aumento deste tipo de episódios meteorológicos no Verão. Moreno estimou 

um ciclo de risco crescente com elevada variabilidade de temperatura, ondas de calor intensas e 

frequentes e longos períodos de tempo seco e de seca (Moreno, J., 2009). Qualquer destes fatores 

meteorológicos (seca e ondas de calor) podem contribuir para o aumento da área ardida. No entanto, 

embora não exista grandes hipóteses matemáticas de ambos ocorrerem em simultâneo, a probabilidade é 

cada vez maior. Um estudo recente sobre os modelos de previsão do clima, indica que a probabilidade 

desta escalada de confluência de condições de incêndio potencialmente catastróficos está cada vez mais 

próxima. 

 

Em 2003 e 2005, as condições de propagação dos incêndios eram tão graves que a capacidade do 

sistema de proteção florestal estava claramente sobrecarregada. A investigação sobre os incêndios incidiu 

principalmente nos anos de 2003 e 2005, por um lado, devido à dimensão das áreas ardidas e por outro, 

devido aos fatores meteorológicos anómalos e divergentes em cada ano, nomeadamente a seca em 2005 e 

a elevada precipitação e as episódicas ondas de calor em 2003 (Viegas, 2008). Os fatores meteorológicos 

contrastam com os anos mais recentes, em que os Verões mais amenos e húmidos minimizaram 

grandemente a redução do número de incêndios e da área ardida (Viegas, 2008).  

 

Coloca-se assim a seguinte questão: por que razão os verões amenos constituem um fator 

importante nesta equação de zonas ardidas consideravelmente maiores? A resposta pode ser dividida em 

duas partes. Primeiro, as zonas não ardidas nos anos amenos tornam se mais propensas a arder nos anos 

seguintes com Verões quentes/secos. Segundo, nos verões amenos, há um aceleramento do crescimento 

vegetal, devido a um menor stress da humidade, que fornece mais combustível para a ocorrência futura 

de incêndios, em verões quentes/secos. Este conceito de que anos benignos de incêndios conduzem a 

anos extremos de incêndios, não passou despercebido. O Centro Global de Monitorização de Incêndios, 

baseando-se numa série de fontes sobre os fatores climáticos e os incêndios em Portugal, alerta para uma 

disparidade iminente entre estratégia e recursos: “Nevertheless, fire suppression measures have reached 

to reduce total annual area burned in relatively mild fire seasons but a latent potential for catastrophic 

fire events under adverse weather conditions reveals insufficient structural reforms rather than it reflects 

an increase of large fires driven by climate change, as could be seen in the case of Portugal” [NT: 

Apesar das medidas de supressão de incêndios terem alcançado a redução da área ardida anual total, 

em épocas de incêndio relativamente amenas, existe ainda a potencialidade latente de ocorrerem 

episódios de incêndio catastróficos em condições meteorológicas adversas. Isto revela mais uma 
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insuficiência de reformas estruturais, do que um aumento de grandes incêndios devido a alterações 

climáticas, como no caso de Portugal] (Goldhammer & Krause, 2008, p 2). 

  

Ironicamente os anos com os menores registos de áreas ardidas (por ex. 2008) são tanto um 

indicador dos efeitos das alterações climáticas, como os anos de áreas ardidas extremamente elevadas. É 

fundamental observar a crescente imprevisibilidade do padrão das áreas ardidas anuais que se 

desenvolveu em menos de uma década. De 2003 a 2008, o total da área ardida anual variou entre menos 

de 15.000 hectares em (2008) e mais de 450.000 hectares em (2003): uma diferença de 30 vezes. Isto 

representa uma enorme variação na atividade potencial dos incêndios anuais. Coloca-se a pergunta: qual é 

o nível de incêndios anuais (número de ocorrências e área ardida) e qual a capacidade de combate aos 

incêndios? Será que os serviços de proteção florestal deveriam ser financiados, de forma a obterem 

resultados positivos? Mais importante ainda, será que Portugal espera num futuro próximo, uma época de 

incêndios florestais, ainda mais grave do que em 2003?  

 

Fatores Estruturais de Risco de Incêndio: Condições da Vegetação e Combustíveis 
 

As Alterações climáticas podem constituir o principal perigo global que afeta a ocorrência de 

incêndios, no entanto, embora não seja o único. Nas últimas décadas ocorreram outras mudanças 

significativas, as quais têm consequências negativas persistentes no potencial de incêndios florestais. O 

aumento das áreas ardidas em Portugal tornou-se o mais significativo de toda a Europa. Um estudo 

realizado por Nunes et al, indica que a média anual de área ardida de 1070 km
2  

(superior a 1% do 

território de Portugal). Logo, coloca o país no topo da classificação de incidência de incêndios da Europa 

(Nunes et al., 2005).  

 

Embora as variações climáticas sazonais e a ocorrência de episódios meteorológicos graves 

tenham contribuído para o desenvolvimento de incêndios florestais destrutivos, não foram os únicos 

fatores relevantes. Desde a década de 1990, a pesquisa da gestão de propriedades, atribui 

consensualmente grande parte da culpa ao abandono das matas e áreas florestais de Portugal. Em 2005, 

realizou se uma avaliação das áreas ardidas na década de 1990, na qual os investigadores observaram um 

conjunto único de condições ambientais estruturais que colocaram Portugal tão propenso à ocorrência de 

incêndios florestais. O mosaico geográfico em pequena escala de padrões de vegetação menos inflamável 

que existia graças às parcelas agrícolas privadas e comunitárias bem cuidadas foi invadido por infestantes 

e arbustos altamente inflamáveis. A redução da pastorícia e da remoção de madeira inflamável permitiu a 

acumulação de combustível (Nunes et al 2005). As áreas agrícolas marginalmente produtivas, outrora 

convertidas em plantações florestais, são agora deixadas cada vez mais sem qualquer gestão, devido ao 

custo excessivo da sua manutenção. Estas terras abandonadas são invadidas por arbustos nativos e 

espécies lenhosas, que tornam o país cada vez mais uniforme em termos de características propicias à 

ocorrência de incêndios. As zonas que antigamente detinham os incêndios, hoje alimentam a sua 

intensidade.  

 

O crescente problema estrutural do combustível é ainda agravado pela ausência generalizada de 
gestão da maioria das florestas, devido à:  

  Fraca atratividade económica e subavaliação dos valores não lenhosos nos produtos e serviços. 

 Práticas silvícolas inadequadas em termos de eucaliptos e pinheiros que resultam em povoamentos 

excessivos.  
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 Ausência de incentivo económico para promover oportunidades de remoção da biomassa do sub-

bosque, através de atividades de desbaste e poda. 

 
O mesmo se verifica em relação a quase um milhão de hectares ardidos entre 2002 e 2005, que 

deram lugar a vastas áreas de vegetação de baixa inflamabilidade, que limitaram a dimensão de alguns 

incêndios nos anos seguintes, especialmente em 2007 e 2008, em que as condições meteorológicas 

amenas foram também um fator contributivo. As visitas realizadas a muitas destas zonas ardidas 

confirmam aquilo que muitos comandantes de bombeiros locais afirmam, de que já não constituem 

barreiras à propagação dos incêndios. De facto, a realidade é oposta. Muitas zonas florestais ardidas 

foram substituídas por arbustos mais inflamáveis e tufos densos de pinheiros e eucaliptos. Existe o receio 

de que estas zonas ardam novamente, mas em menos dias, uma vez que os incêndios se propagarão mais 

rapidamente nesta nova paisagem repleta de combustível.    

 

Apesar de se reconhecer há algum tempo esta mudança da paisagem, só recentemente os efeitos 

foram associados ao aumento dos grandes incêndios. Um estudo recente realizado pelo Centro Global de 

Monitorização de Incêndios, designaram os incêndios florestais “devastadores e quase incontroláveis” de 

2003, por mega-incêndios (Goldhammer & Krause, 2007). Seja qual for o termo, a continuidade 

crescente de combustível em grandes áreas de coberto vegetal, potencia claramente a ocorrência de 

incêndios florestais mais destrutivos. Em muitas zonas de Portugal, encontram-se já reunidos os 

principais ingredientes de um incêndio devastador, exceto um: o próximo episódio provocado pelas 

condições meteorológicas, A ocorrência inter-anual crescente de anos húmidos que contribuem para o 

aumento de combustível e anos de seca que tonam esse combustível ainda mais inflamável "preparam o 

terreno" para a próxima geração de incêndios maiores e mais devastadores. Ironicamente, estas mesmas 

condições contribuem para a propagação de insetos e para as doenças florestais que estão a tornar-se 

prevalentes em Portugal, incluindo a doença do sobreiro, o nemátodo do pinheiro, o gorgulho do 

eucalipto, e a pulguinha do carvalho.  

 

Fatores de risco humanos: Ocorrência de incêndios  

 

No entanto, outro fator contributivo que não pode ser ignorado é a ocorrência anormalmente 

elevada de fogo posto em Portugal. Em comparação com outros países mediterrâneos com combustível e 

condições atmosféricas semelhantes, Portugal que tem um número desproporcionalmente elevado de fogo 

posto, em relação à sua população (Beighley, 2008). O seu vizinho da Península Ibérica, Espanha, é cinco 

vezes maior e tem o quádruplo da população e, no entanto, tem menos ocorrências de incêndios. Embora 

estes números indiquem uma redução visível em 2007 e 2008, Portugal continental registou menos 

deflagração de incêndios devido às condições meteorológicas dos verões desses anos. De facto, 2008 teve 

o mais baixo registo de área ardida total de sempre.  

 

Nos últimos anos, foram implementados vários programas novos, a fim de reduzir a ocorrência 

de incêndios, por causas humanas. No entanto, é muito difícil determinar a sua eficácia, 

comparativamente com uma redução resultante de condições meteorológicas amenas. Os investigadores 

fizeram uma tentativa para comparar as áreas ardidas anuais e o número de ocorrências entre os períodos 

de 2001-2005 e 2006-2008, utilizando um método para neutralizar estatisticamente os efeitos climáticas. 

Os resultados sugerem que a melhoria do sistema teve consequências positivas. Um estudo muito recente 

revelou a obtenção de progressos muito positivos em três níveis (prevenção, deteção e resposta inicial aos 
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incêndios) entre a primeira e segunda metades desta década (Fernandes, 2008). No entanto, todos 

concordam que o teste real será quando ocorrerem condições meteorológicas severas, precedidas da 

próxima onda de calor ou de uma seca continuada na Primavera / Verão.    

 

Outra característica preocupante e única em Portugal é a elevada proporção de incêndios de 

origem criminosa e maliciosa. O aumento de incêndios de causa humana nas últimas décadas tem várias 

origens, que são frequentemente desencadeadas por alterações na política de propriedade, os conflitos 

permanentes de uso das terras e as tensões socioeconómicas de natureza prolongada e até cultural 

(Oliveira 2005). Enquanto os incêndios não intencionais ou acidentais podem ser significativamente 

reduzidos através de programas de educação e sensibilização, estes programas não são eficazes na 

redução do número de fogos postos. Este é considerado um ato criminoso cujas causas são 

maioritariamente de natureza psicológica. Outros países implementaram sanções penais graves para este 

tipo de crime. Em junho deste ano, a Califórnia condenou à morte uma pessoa que causou um incêndio, 

no qual faleceram 5 bombeiros, que tentavam salvar uma casa. 

 
A maioria da causa dos incêndios em Portugal está diretamente associada com centros 

populacionais e infraestruturas. 98% destes incêndios ocorrem a cerca de 2 km das zonas urbanas. Tal 

como os investigadores observaram, existe uma correlação elevada entre a ocorrência de incêndios e os 

indicadores demográficos (Catry et al 2007). O elevado número de deflagrações está associado a políticas 

públicas contraditórias, incluindo políticas e subsídios de pastoreio, licenças de caça, expansão urbana e 

os conflitos de interesse resultantes. Em oposição, as zonas mais remotas e não cultivadas de floresta, 

mato e pastagem, que representam cerca de 46% do país, registam menos de 15% de deflagrações de 

incêndios. No entanto, é frequentemente nestas zonas mais remotas que as deflagrações resultam em 

grandes incêndios. A deteção é mais difícil, os tempos de resposta do ataque inicial são geralmente mais 

longo e o terreno é mais acidentado e menos acessível para as equipas e para o equipamento de combate.   
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Sumário – Tabela dos Riscos de Incêndios Florestais na Próxima Década em Portugal  

 

Os vários fatores de risco analisados nesta avaliação estão coligidos em quatro cenários de 

incêndio para a próxima década.  

  

O cenário T 0 ilustra o cenário de um ano de incêndios normal, em que o teto da área 

ardida é normal – dentro de 25% da média anual de 100k hectares considerada normal. 

Este cenário ocorreu em 4 dos 8 anos década atual. 

  

O. cenário T-1 representa um ano de incêndios extremamente baixo ou benigno, em que a 

área ardida é mais de 50% inferior à média anual normal prevista. Este cenário ocorreu 

nos últimos dois anos (2007 e 2008).  

  

 O cenário´ T1 apresenta o cenário de um ano de incêndios extremo, em que o mínimo da 

área ardida é de 250.000 hectares, como no caso dos anos 2003 e 2005. Este cenário 

ocorreu duas vezes nos últimos oito anos  

  

O cenárioT4 descreve um ano de incêndios ainda não registado na atual época. Esta 

hipótese, designada por o “pior cenário de alteração climática", excederia o teto de 

500.000 hectares, traduzindo-se em perdas superiores a 10% das áreas de floresta, mato e 

pastagens naturais de Portugal. A possibilidade de ocorrência deste cenário aumenta ao 

longo do tempo, á medida que o impacto das alterações climáticas se intensifica.  

  

A Figura 4 apresenta uma quantificação geral da evolução da ocorrência anual dos cenários 

de risco prevista para a próxima década. Projeta a probabilidade de evolução da ocorrência anual 

para cada cenário ao longo do tempo de Fator de Risco Recente para Fator de Risco Futuro 

(linha azul). Segundo a hipótese assimétrica de incêndios, os anos extremos irão ultrapassar os 

anos normais. Assim, o novo termo “normal” aplica-se aos anos cuja área ardida anual será 

bastante inferior ou bastante superior ao limite de 100.000 hectares definido para 2012.  

 

 Por exemplo, o fator de risco recente para “ano extremamente baixo " (Cenário T-1) está 

classificado com 25% de hipóteses, tal como o fator de risco para “ano extremamente elevado " 

(Cenário T1). O fator de risco para um ano de incêndios normal (Cenário T0) baixa ligeiramente 

para 0.45. A completar o cenário, um fator de risco para o ano de incêndios extremo na década” 

aumenta de zero (ausência de registos) para 5% (1 em 20) na próxima década. Na próxima 

década, o risco catastrófico de uma época de incêndios potencial, consumindo uma área igual ou 

superior a 500.000 hectares, em Portugal, deve ser levado muito a sério.  

 

Qual o valor desta informação? Nos últimos 3 anos, em que se registou um progresso 

significativo no sistema, quais os cenários de risco que prevaleceram? 2006 enquadra-se no 

cenário de “Ano de Incêndios Normal " e 2007 e 2008 no cenário de “Ano de Incêndios 

Extremamente Baixo”. Coloca se, assim, a questão: o planeamento e a preparação têm sido 

suficientes para dar resposta aos Anos Extremamente Elevado e Extremo na Década? Vale a 

pena refletir nestas escalas de grandeza, face ao prognóstico de alteração climática. 
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Figura 4 – Tabela de Risco de Incêndios em Portugal na próxima década  

 

 
Clima 
Cenário 
meteorológico 
 
 
Ponderado segundo   
experiência recente  
(Desde 2001) 
 
 
Fatores de risco 
Recentes  

T-1 
Ano 

Extremamente  
Baixo 

 
 

Gravidade 
Baixa 

Assimetria  
Ano dos 

Incêndios  
 
 

2 em 8 

T0 
Ano de Incêndios 

Normal* 
 

Gravidade 
Moderada 

(Aproximadamente 
100.000 hectares 

média de 10-anos) 
 

4 em 8 

T1 
Ano 

Extremamente 
Baixo 

Elevado 
 

Gravidade 
Elevado 

   Assimetria 
Ano dos 

Incêndios  
 
 

2 em 8 

T4 
Ano 

Extremo 
na Década 

 
 

Pior caso  
de Ano de 
Incêndios  

 
 

Sem 
registo  

 
+/- 100k  hectares 
(01,02,04,06,07,08) 

 
10% 

 
90% 

 
0% 

 
0% 

 
Mais de 250k 
hectares  
(2003 ou 2005) 

 
0% 

 
10% 

 
80% 

 
10% 

 
Mais de 500,000 
hectares 
 

 
0% 

 
0% 

 
10% 

 
90% 

Fatores de risco 
futuro 

0.25 0.45 0.25 0.05 
 

 

 

Conclusões sobre o Risco de Incêndio Futuro em Portugal  

 

 O risco de um Ano Extremamente Elevada (mais de 250,000 hectares – ou seja, 2003 e 

2005) continua aumentar. A tabela de riscos estima um aumento relativo de 0,2 nos últimos 10 

anos para 0,25-0,3 na próxima década. A probabilidade mais elevada (0,3) seria fortemente 

influenciada pelos impactos negativos das alterações climáticas e da acumulação de biomassa As 

alterações climáticas poderão também provavelmente ampliar a época dos incêndios, para além 

do período crítico (15 de Maio - 15 Out). 

 

 A ocorrência de grandes incêndios (>100 hectares) está a aumentar no Verão com níveis 

médio a grave; quer em termos anuais, quer em número de dias com múltiplos e grandes 

incêndios e manterá esta tendência. 
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 É provável que a frequência simultânea de múltiplos incêndios de grandes dimensões e de 

um número elevado de ocorrências de incêndio aumente, mesmo em anos classificados 

como normais, constituindo seguramente um problema grave nos anos de incêndios 

extremos. Embora ainda não exista um padrão, a probabilidade de ocorrer uma atividade de 

incêndios elevada em simultâneo em múltiplas regiões e de aumentar o número de incêndios 

prolongados (de duração superior a 72 horas) não é uma questão trivial.  
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II  Avaliação da Capacidade de Proteção contra Incêndios.  
 

Por um curto período de tempo nos Verões de 2003 e 2005, o sistema de defesa da floresta contra 

incêndios em Portugal foi claramente sobrecarregado tanto pelo elevado número de ocorrências diárias 

incêndios como pela sua duração, com mais 500 novos incêndios, e uma área ardida superior a 10.000 

hectares. Estes dois fatores estão de certa maneira correlacionados. Um número excessivo de ocorrências 

diárias pode conduzir a um atraso na resposta do ataque inicial, tornando a dimensão de alguns incêndios 

excessiva para as capacidades dos bombeiros locais. Da mesma forma, os grandes incêndios, reduzem a 

capacidade inicial de ataque e os recursos de combate. Esta relação torna-se muito importante em 

condições meteorológicas e de incêndio mais adversas.  

 

Avaliações prévias da funcionalidade do sistema 

 

Nos últimos 30 anos, Portugal tem sido sujeito a avaliações realizadas por peritos em incêndios 

florestais, de outros países, em especial dos EUA. Os resultados destas avaliações têm sido relativamente 

consistentes, identificando 3 grandes áreas a melhorar; (1) prevenção de causas de ignição humanas não 

planeadas, (2) criação de um sistema estrutural de defesa formado por aceiros e redução do combustível 

em zonas criticas e (3) melhoria da capacidade de combate a incêndios, implementando estratégias de 

controlo perimetral, através da formação e reconfiguração de alguns corpos de bombeiros em equipas 

especializadas. Mais uma vez, Portugal reagiu à devastação ocorrida em 2003 com uma forte motivação 

para melhorar a capacidade de defesa contra os incêndios florestais. Outras avaliações realizadas por 

peritos nacionais e internacionais facultaram uma série de recomendações. Algumas delas foram 

implementadas imediatamente em 2004, foram levadas a cabo melhorias a nível da coordenação da 

resposta de emergência, instalando serviços do Centro de Prevenção e Deteção (CPD) nos Centros 

Distritais de Operações de Socorro (CDOS) em muitos Distritos. 

 

Durante a época de incêndios de 2004, realizaram se mais avaliações, de que emanaram muitas 

recomendações. O relatório do Programa de Cooperação Técnica em Incêndios Florestais EUA-Portugal, 

identificou seis categorias de recomendações, incluindo: 

 

Estrutura de controlo e comando de incêndios florestais — uma determinação para integrar todos os 

recursos da maneira mais eficaz. Atualmente existem três organizações separadas e distintas que podem 

atuar independentemente no mesmo fogo 

 

Comunicação nos Incêndios - um sistema de rádio que possa imediatamente atribuir frequências 

estratégicas e táticas para um teatro de operações limitado e temporário, permitindo a comunicação sem 

restrições entre todos os recursos dentro desse mesmo teatro 

 

Recursos de Combate ao Incêndio — os recursos necessários estão disponíveis, com a visível exceção de 

equipas especializadas em trabalho com ferramenta manual de sapador. Recursos adicionais de qualquer 

natureza podem sempre ser úteis, mas a ausência de uma fonte segura de equipas com material de 

sapador constitui um handicap significativo. 
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Estratégias e Táticas de Controlo do Perímetro do Incêndio - muito do esforço do combate ao fogo é 

dirigido à proteção de habitações, negligenciando o perímetro do incêndio. Como resultado, o fogo 

continua a sua expansão e ameaça novas áreas. Há também uma percentagem muito alta de 

reacendimentos porque os perímetros não são completamente extintos. 

 

Um Programa Equilibrado de Gestão do Fogo -| que valorize igualmente as atividades de prevenção 

assim como as de deteção e combate. A maioria dos incêndios é de origem humana e muitos são 

evitáveis. A redução de combustíveis e os tratamentos silvícolas são muito necessários nalguns distritos. 

A continuidade e combustibilidade da vegetação estão a aumentar rapidamente na paisagem. 

 

Um Programa Completo de Formação em Gestão do Fogo - com capacidade de abarcar as necessidades 

de conhecimento e competências, do bombeiro em formação ao comandante de brigada, do planeamento 

municipal e líderes locais. 
 

Em 2005, Portugal desenvolveu uma estratégia técnica para implementar todas estas 

recomendações (ISA, 2005). No ano seguinte, surgiu uma nova versão técnica "bastante alterada" que 

impulsionou o plano estratégico nacional sobre a questão dos incêndios florestais. A principal diferença 

entre as duas versões consistia no facto de o plano técnico salientar a estratégia de prevenção, ao passo 

que a versão “bastante alterada” promovia uma estratégia que aumentava a capacidade de controlo. Esta 

última, o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) foi aprovado e publicado, 

tendo a forte intenção de implementar as recomendações.  

 

Reformas institucionais 

 

Entre 2003 e 2006, foram feitas diversas tentativas para reformar as entidades do estado, de 

forma a diminuir o problema dos incêndios florestais. As autoridades fizeram tudo para responderem 

politicamente àquilo que se designa por "reestruturação consecutiva” (DSVPF 2008). Algumas entidades 

novas, como a Agência para a prevenção de fogos florestais (APIF) criada através do Ministério de 

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP) teve um breve período de existência antes de ser 

sumariamente   

 

Atualmente, a Autoridade Florestal Nacional (AFN) é responsável pela coordenação da 

prevenção estrutural (faixas de gestão de combustível e respetivo tratamento), sensibilização, 

planeamento, organização da área florestal, estrutura e infraestrutura florestal. A Guarda Nacional 

Republicana (GNR) é responsável pela coordenação das ações de prevenção operacional nas zonas de 

vigilância, deteção e cumprimento da lei. A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) é 

responsável pelo ataque inicial e supressão, limpeza e coordenação pós incêndio. 

 

A lei que criou estas reformas também acrescentou regulamentos, políticas e finalmente planos 

de defesa da floresta contra os incêndios, ao nível nacional, distrital e municipal. Algumas das novas leis 

e políticas sobrepuseram se às existentes, criando mais confusão. Os proprietários das terras que 

pensavam que conheciam o funcionamento do sistema descobriam que esta alternativa era difícil de 

seguir. Apesar de muitas reformas terem aparentemente melhorado o sistema de defesa contra incêndios, 

todas tinham a mesma limitação "raramente incluíam outras políticas públicas, as medidas empreendidas 
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reforçaram sucessivamente a capacidade de supressão, através da mecanização do combate, em 

detrimento da resolução das causas estruturais há muito identificadas. (ISA, 2005)  

 

Apesar de terem sido feitos esforços no sentido de angariar fundos para todos os programas da 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, não se disponibilizaram registos suficientes. No entanto, algumas 

estimativas financeiras indicam que mais de 76% dos fundos para as atividades da DFCI são gastos no 

combate aos incêndios (IdESEE 2009). Isto é como tratar o sintoma e não a doença. Por exemplo, é como 

afetar a maior parte dos fundos ao tratamento dos sintomas de uma doença, depois das crianças estarem 

doentes, em vez de as vacinar, prevenindo a doença. Embora já estejam a ser tomadas medidas para 

colmatar estas deficiências, as mesmas podem não ser implementadas a tempo. 

 

Atualmente, a divisão tripartida do programa da DFCI entre a ANPC, a AFN e a GNR permite 

que o sistema seja apenas parcialmente responsável. Deveria existir um departamento único do estado 

responsável pela gestão e melhoria da política da DFCI, pela coordenação dos programas da DFCI entre a 

ANPC, a AFN e a GNR, pela gestão financeira total e pela comunicação anual da dos objetivos e 

resultados do PNDFCI. Esta unidade independente de gestão deverá ter acesso a todos os registos 

financeiros relacionados com os programas e atividades da DFCI. A eficácia do programa da DFCI não 

pode ser avaliada sem uma perspetiva completa de todas as despesas, realizações e resultados alcançados, 

abrangendo as atividades a todos os níveis governamentais, incluindo os municípios. Atualmente a 

informação necessária para realizar a avaliação de qualquer programa relevante encontra-se dispersa entre 

as várias organizações, é medida de forma inconsistente, ou está inseparavelmente associada a 

informação irrelevante sobre esta questão. Um exemplo disso, é o caso da GNR. Os gastos da DFCI são 

inseparáveis dos custos de todos os serviços da SEPNA, os quais cobrem outras áreas de intervenção, 

para além dos incêndios florestais, tornando impossível calcular os custos específicos da DFCI. É difícil, 

senão impossível ter um programa contínuo de melhoria do sistema integrado, sem o controlo de uma 

única entidade estatal.   

 

Melhoria recente da capacidade do sistema  

 

Em 2008, teve lugar uma conferência organizada pela Liga de Proteção da Natureza (LPN), a fim de 

identificar especificamente a melhoria do sistema desde os incêndios devastadores de 2003 e abordar 

futuras melhorias necessárias. As melhorias do sistema incluíam: 

 

 A reforma do sistema, a fim de criar uma melhor coordenação e integração do programa entre as 

entidades governamentais, incluindo a recente criação da Agência de Meios Aéreos (AMA); 

 Aumento da especialização e profissionalização das forças de combate aos incêndios florestais, 

através da criação de Grupos de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPs) e das Forças Especiais 

de Bombeiros Canarinhos (FEB), que incluem 35 equipas de helicópteros com 5 a 9 bombeiros 

por equipa.  

 Aumento das equipas operacionais no pico sazonal para mais de 9.500 pessoas, com um número 

superior a 2.200 veículos e 56 meios aéreos (helicópteros e aeronaves de asa fixa) 

 Aumento das equipas dos Sapadores Florestais para mais de 260 pessoas, para a tão necessária 

prevenção, ataque inicial e operações de limpeza. 
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 Melhoria dos conhecimentos especializados em uso do fogo, tanto ao nível dos incêndios 

controlados como da sua supressão, através da criação dos Grupos de Análise e Uso do Fogo 

(GAUF) compostos por 21 técnicos especializados em comportamento de incêndios bem como 

na formação de 120 guardas florestais sobre técnicas de combate a incêndios.  

 Melhoria do planeamento local em 234 municípios que desenvolveram planos de Defesa da 

Floresta contra Incêndios e dotaram os serviços do GTF essencialmente com engenheiros 

florestais. 

 Implementação de um programa de gestão estratégica de combustível e tratamento de áreas. 

 Criação de um programa de sensibilização nacional “Portugal sem fogos, depende de todos” 

 Reforço do cumprimento das leis sobre incêndios com mais de 4.000 ações individuais contra os 

infratores.   

 O PNDFCI inclui objetivos que podem ser revistos, uma vez que são baseados na experiência 

adquirida e nas conclusões feitas por peritos presentes no workshop da LPN em outubro de 2008. 

 

Estas ações representam apenas uma lista parcial das melhorias do governo português, desde a 

implementação do PNDFCI. É bastante claro que a maior parte do esforço operacional, ao contrário do 

esforço de planeamento, foi aplicado no aumento da capacidade de intervenção e combate, o que se torna 

ainda mais evidente quando os recursos da Afocelca do (Grupo PortucelSoporcel e Altri) são incluídos 

(ver Tabela 2). A capacidade de resposta aos incêndios aumentou bastante, mas será suficiente sublinhar 

melhorias que representam apenas um terço da solução? O problema consiste na descoordenação entre a 

estratégia e os recursos. Os outros dois terços da solução estratégica, que passam pela prevenção da 

ignição de um número alarmante de incêndios e pela redução do combustível, que continua a aumentar 

sem restrições, registaram um esforço muito menor. 

 

Limites da capacidade de combate aos incêndios florestais 

 

Qualquer sistema tem um limite de capacidade A proteção contra os incêndios florestais é 

frequentemente determinada pelo número de incêndios que ocorrem num dia e pela gravidade do tipo de 

incêndio que podem complicar ou contribuir para o sucesso do ataque inicial. De 2003 a 2007 a avaliação 

sobre os incêndios e os dados das condições meteorológicas, apresentam episódios com múltiplas 

ignições de incêndios. Verificou-se um limite ao nível do ataque inicial, uma vez que os objetivos foram 

excedidos, atingindo o nível de 400 incêndios nalguns dias (Viegas, 2008). Este facto constitui a máxima 

capacidade de combate de incêndios, no atual enquadramento, mesmo se o sistema funcionar 

perfeitamente.  

 

Isto não significa uma ausência de capacidade da atual deteção, e ataque inicial. Qualquer sistema 

de gestão de incêndios deve reconhecer um limite na reorganização e ampliação de recursos, 

especialmente se os desafios são “geográficos e demográficos” (Lourenço, 2008). O número total de 

ocorrência de incêndios é um fator significativo na capacidade de combate aos incêndios, especialmente 

com condições meteorológicas graves e combustível, contribuindo para a propagação de grandes 

incêndios.  O número elevado da ocorrência de incêndios é problemático em termos da deteção e agrava 

se quando os incêndios são propagados. (Catry, 2007).   



Beighley Consulting LLC. 

  
25 

Tabela 2 – Recursos de Combate aos Incêndios em Portugal 

 

Meios operacionais da DFCI, Fase Charlie, 1 de julho- 30 de setembro de 2009 

Entidade 

Equipas/ 
Unidades 

Pessoal de 
Combate 

aos 
incêndios 

Veículos Helicópte
ros 

 

Aviões 
tanques 

 

Recursos nacionais da ANPC    5 16 

GNR-      

a) Ataque inicial -GIPS 92 638 92 20  

b) Protecção do ambiente 
(SEPNA) 

306 819 404   

Bombeiros-      

a) Forças especiais (FEB) 50 259 35 15  

b) Equipas permanentes  120 600 120   

c) Bombeiros Voluntários 983 4255 983   

d) Comando Operacional dos 
Bombeiros 

0 78 79   

Forças Armadas  
Suporte aos Incêndios florestais (FA) 

20 240 20   

AFN-      

a) Primeira intervenção (ESF) 261 1305 261   

b) Agentes florestais (CNAF) 75 300 75   

c) Análise dos incêndios e Uso do 
Fogo (GAUF) 

8 24 8   

ICNB-Monitorização e Ataque inicial 60 238 60   

Pessoal dos Postos de Vigilância 
Florestal 

237 711 0   

Polícia de Segurança Pública (PSP) 28 216 28   

 

Afocelca (GPS/Altri) -      

a) Equipas de Combate aos 
Incêndios florestais Heltack* 

4 20 0 4  

b) Equipas de Ataque inicial 51 225 51   

c) Supervisores Operacionais 3 3 3   

d)  Pessoal dos Postos de 
Vigilância 

6 8 0   

      

Total 2304 9939 2219 44 16 
 

Fontes: Diretiva Operacional Nacional da ANPC nº 2/2009 e *Afocelca   
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Os registos indicam claramente que o sistema de resposta aos incêndios de Portugal pode detetar, 

responder e extinguir diariamente e com sucesso mais de 500 incêndios, em condições de fogo amenas.  

No entanto, quando estas condições se agravam, muitos incêndios atingem grandes dimensões (>100 

hectares), sugerindo que a capacidade de ataque inicial do sistema foi excedida.   Infelizmente, é nestas 

condições que deflagram os grandes incêndios, dominando a paisagem circundante e causando uma 

extensa área ardida (JRC-IES, 2007). 

 

O número de grandes incêndios que o sistema pode combater é altamente variável e parcialmente 

dependente do número total de ignições diárias ocorridas com condições meteorológicas e de combustível 

conducentes à propagação de grandes incêndios. Tal como mencionado na primeira parte, entre 2001 e 

2008, Portugal registou 68 dias com pelo menos 5 grandes incêndios e 28 dias com 10 ou mais grandes 

incêndios. Uma vez que os grandes incêndios podem ocorrer mesmo nos dias de risco reduzido, focámos 

a nossa atenção nos dias em que ocorreram 5 ou mais incêndios (os dias conducentes à propagação de 

grandes incêndios) e comparámos com o total de ocorrências nesses dias. Os resultados estão indicados 

na Figura 5. Quando as condições de propagação contribuem para a ocorrência de grandes incêndios, 

existe uma forte correlação entre os dias com múltiplos grandes incêndios (> 5 grandes incêndios) e os 

dias com um número elevado de ocorrências totais de incêndios. Desenhámos esta relação graficamente e 

depois definimos uma tendência. Embora fosse vantajoso apresentar as variáveis de condições 

atmosféricas e risco de incêndio com estes dados, isso teria de ser feito em relação a cada grande incêndio 

(até 36 fogos por dia). Isto poderia ilustrar melhor a capacidade do sistema. Suspeitamos que as mesmas 

condições meteorológicas e de presença de combustível que contribuem para o desenvolvimento de 

grandes incêndios, também promovem deflagrações a partir de uma fonte de ignição potencial. 
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Figura 5 - Grandes incêndios e Frequência de Incêndios – Seleção de Meses 

 

 
Legenda: (Em cima) Grandes incêndios múltiplos vs. Ocorrências diárias de incêndios 

(Esquerda) Número de grandes incêndios (superior a 100 h) 

(Em baixo) Número de ocorrências diárias 

 
 

O sistema de combate parece funcionar efetivamente nos dias com menos de 250 incêndios, 

mesmo quando as condições meteorológicas contribuem para o desenvolvimento de grandes incêndios. 

Quando ocorrem cerca de 400 incêndios apenas num dia, o número de dias com um número igual ou 

superior a 10 incêndios, aumenta significativamente. Nestas condições, parece que o ponto de rutura do 

sistema ocorre quando as condições meteorológicas e a presença de combustível contribuem bastante 

para a propagação de grandes incêndios. Porque é que esta informação é importante? A prevenção de 

ignições reveste-se de importância crucial quando as condições meteorológicas contribuem para a 

propagação de grandes incêndios, sendo ainda mais importante do que aumentar as forças de combate. Se 

nestes dias, o número de incêndios, for inferior a 250, o número de grandes incêndios irá diminuir. 

 

A redução total de ignições é essencial para aumentar a eficácia na deteção e supressão dos 

incêndios em Portugal. Esta questão é particularmente importante no país, porque à medida que as 

ignições aumentam, aumenta também a densidade de ocorrência de incêndios, a qual prolonga e dispersa 

o ataque inicial, bem como os recursos de supressão, reduzindo a eficácia do sistema. (Catry, 2007). 

Essencialmente, o aumento da ocorrência de incêndios em grandes áreas, dispersa as equipas, tornando-se 

mais difícil concentrar os esforços apenas num incêndio. Esta sobrecarga do sistema conduz à 

necessidade de priorizar a resposta do ataque inicial. De acordo com o Plano Operacional de 2009, as 

prioridades de resposta a emergência são definidas pela ANPC, a qual é responsável por todo o controlo 
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de incêndios. As prioridades são definidas de forma a proteger a vida humana e as infraestruturas da 

seguinte forma:   

 

1. Vida 

2. Edifícios e outras infraestruturas 

3. Parques nacionais e áreas de conservação 

4. Florestas e charnecas 

Infelizmente, isto tem implicações significativas na eficácia da supressão de incêndios em áreas 

florestais comerciais e áreas silvestres não classificadas. Parece que aquilo que é melhor para as 

populações e comunidades, constitui uma ameaça para as florestas portuguesas. Quando a situação se 

agrava e o número de incêndios excede a capacidade de gestão do sistema, é difícil impedir a propagação 

do perímetro dos incêndios florestais. Esta situação verifica-se sobretudo em condições graves de 

incêndios, nomeadamente incêndios propagados em vastas áreas e que não têm controlo. Um relatório 

recente confirma esta preocupação: “Este facto é particularmente relevante em Portugal, onde a 

prioridade do combate a incêndios, é dada à proteção de casas e infraestruturas, enquanto se fazem 

esforços mínimos para combater o perímetro em áreas de vegetação densa (Nunes et al, 2005 p. 665). 

Qual é o valor real das florestas e das áreas florestais e silvestres? Existe uma melhor forma de garantir 

que estas não sejam sempre as últimas a ser protegidas, quando os recursos de combate aos incêndios são 

escassos? Algumas pessoas sugeriram que é necessária uma organização profissional dos incêndios 

florestais que responda apenas a este tipo de incêndios. 
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Requisitos de Prevenção Estrutural 

 

A área florestal ocupa cerca de 68% do território de Portugal continental. Apenas 6% da floresta 

portuguesa pertence ao Estado, enquanto a maior parte pertence ao sector privado ou às comunidades, 

sobretudo em lotes pequenos. A maioria destas áreas não pode ser aproveitadas para a agricultura e 

agropecuária, devido às características dos solos e geográficas. (Predosa, 2006). No entanto, estas áreas 

florestais contribuem enormemente para a riqueza e qualidade do país. Considerando que: 

 

 O sector florestal da economia cria cerca de 260.000 postos de trabalho diretos (representando 

3.3% da população ativa) e 300.000 postos de trabalho indiretos. 

 Os produtos silvícolas garantem a atividade de mais de 7000 empresas.  

 Os produtos florestais representam 4% do PIB Português e 11% das exportações. 

 O valor extraído da floresta é cerca de 344 Euros/hectare em Portugal, comparando com 90 

Euros/hectare em Espanha, e 292 Euros/hectare em França. (Mendes, 2004)  

 

Tendo em conta a importância económica e ambiental da floresta portuguesa, a implementação de 

medidas de prevenção estruturais alargadas, que contribuam para o aumento da sua resiliência aos 

estragos causados pelos incêndios deveria ser uma obsessão nacional. Embora uma área florestal “à prova 

de incêndios”, não seja economicamente viável ou prática, a mesma pode ser gerida de forma a aumentar 

amplamente a sua capacidade de resistir aos incêndios. A criação de uma defesa florestal contra incêndios 

credível e sustentável não passa apenas por reduzir as ignições e melhorar a capacidade de combate. Há 

mais florestas que carecem de uma gestão que melhore a sua capacidade de resistir e sobreviver aos 

incêndios. Geralmente, isto implica três características de florestas: 

 

 Seleção de espécies e métodos de silvicultura   

 Características estruturais do povoamento florestal  

 Padrões de nível da paisagem, de diferentes classes de idade e diversidade de espécies. 

 

A criação de uma área florestal defensável envolve a gestão das três características durante o período de 

vida florestal. Infelizmente, em muitos casos, alguns proprietários e gestores florestais ignoram ou 

omitem intencionalmente a gestão ativa de uma ou mais destas características, aumentando o risco destas 

florestas aos danos causados pelos incêndios. 

 

Portugal parece atribuir uma elevada prioridade ao método de prevenção estrutural e às faixas de 

gestão de combustíveis. Os recentes relatórios indicam que mais de 250.000 hectares de florestas são 

“protegidas” pelas atividades de gestão de combustíveis (Mateus & Acadia, 2008). Existe uma rede de 

gestão primária e secundária das faixas de gestão de combustíveis, que tem como objetivo fornecer dados 

sobre as localizações seguras e estratégicas no combate eficaz dos incêndios. No entanto, se o incêndio 

for considerado grave, a aplicação deste tipo de gestão não extingue o incêndio, nem reduz as 

consequências danosas nestas zonas (Gould 2007). As faixas de gestão de combustíveis oferecem uma 

estratégia designada por "ponto de ancoragem" para a criação de tratamentos de combustível alargados, 

como a queima controlada dos resíduos do sub-bosque de pinheiros ou a remoção de resíduos dos cortes 

nas plantações comerciais de eucaliptos. Contudo, os especialistas em incêndios há muito que alertam 

que a estratégia de tratamento das faixas de gestão de combustível não deve ser encarada como uma 
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solução isolada, mas sim integrada num esforço de prevenção mais abrangente, alinhado com uma 

capacidade de supressão de incêndios apropriada (Agee, 1999). Tendo presente essa advertência, os 

tratamentos a nível da área devem ser suficientemente amplos para impactarem os incêndios que 

pretendem influenciar. Uma unidade de tratamento de 10 hectares terá pouco impacto numa área de 

incêndio de 500 hectares.  Os tratamentos devem ser suficientes em termos de números e dispersão entre 

em áreas não tratadas de forma a evitar que os incêndios se tornem excessivamente intensos.  

 

Nos últimos 5 anos, verificou-se em Portugal uma melhoria substancial da capacidade para 

planificar e implementar um programa diversificado e alargado de tratamento de combustível. O país 

conta atualmente com 120 guardas florestais formados em incêndios controlados e criou um grupo de 

especialistas em uso do fogo, designado por Grupos de Análise e Uso do Fogo (GAUF), os quais têm 

registado extremo sucesso. Algumas empresas do sector privado, como o Grupo PortucelSoporcel, 

promovem a gestão do tratamento de combustível nas áreas florestais e formam equipas experientes 

constituídas por especialistas em incêndios florestais, especialmente ativas em explorações florestais 

comerciais. Apesar de todo este talento, o número de hectares queimados utilizando o método de 

incêndios controlados é ainda muito inferior ao consumido nos incêndios florestais. E enquanto se 

exploram anualmente milhares de hectares de floresta comercial são poucos os terrenos onde se aplicam 

métodos de redução de combustível, antes de se efetuar a reflorestação, prolongando o perigo do aumento 

de combustível   

 

Um dos objetivos a que Portugal deveria aspirar é a realização de tratamentos de gestão de áreas 

arbustivas e florestais, cobrindo uma área com uma dimensão superior à área ardida anualmente. 

Considera-se que esta abordagem é agressiva, mas sem este tipo de intervenção, a floresta portuguesa 

continuará a enfrentar um risco elevado de danos causados por incêndios. Obviamente que existem 

muitos obstáculos a ultrapassar para implementar um programa robusto de tratamento de combustível e 

de gestão da vegetação. Provavelmente, o maior obstáculo é a reduzida dimensão e a grande diversidade 

de proprietários da maioria das áreas florestais, nomeadamente no centro e norte do país. Embora tenham 

sido definidos alguns mecanismos legais para facilitar a organização dos numerosos pequenos 

proprietários, de forma a tomarem medidas coletivas, como por exemplo as Zonas de Intervenção 

Florestal— ZIF, poucos avançaram ao nível de ações concretas. A lei que permitiu a criação das ZIF foi 

aprovada em 2005 e apesar de 150 ZIF se encontrarem em processo de planeamento e formulação, a 

AFN, aprovou apenas 3, não tendo sido realizada até ao momento qualquer intervenção no terreno. Este é 

o principal resultado do regime financeiro que financia abundantemente o planeamento e formação, mas 

exige que os proprietários concluam e paguem o trabalho real, antes de submeterem um pedido de 

reembolso parcial. Mesmo com a implementação destes mecanismos legais, ainda há muitos aspetos em 

falta, nomeadamente: 

 

 O desejo dos proprietários individuais efetuarem trabalhos nas suas terras, que sejam uma mais-

valia coletiva. 

 A atratividade económica dos produtos e serviços florestais.  

 Uma liderança comunitária, municipal e distrital eficaz.  

 Incentivos financeiros (redução de impostos, etc.) que reconheçam o benefício público das 

intervenções dos proprietários privados na defesa contra os incêndios florestais.  
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As ZIF não produzirão resultados tangíveis, enquanto estas questões não forem resolvidas. 
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Sumário – Tabela de desempenho da capacidade atual de gestão de incêndios.  
 

Ao analisar o problema dos incêndios em Portugal, a partir de uma perspetiva de oferta e procura, 

a tabela da Figura 6 indica um resultado misto. O progresso do sistema é evidente, mas pode não ser 

suficientemente significativo para alterar os resultados das áreas ardidas, quando existem condições de 

incêndio acima da médio e extremas. Em média, cada um em quatro anos, Portugal corre o risco de 

sofrer perdas significativas devido aos incêndios florestais.  

 

 

Figura 6: Quadro de desempenho da Gestão de Incêndios 

 

Oferta Procura 
A capacidade de intervenção e combate 
progrediu, especialmente ao nível da primeira 
intervenção, ataque inicial e meios aéreos. 

…mas o risco ambiental da ocorrência em 
alguns anos de condições de incêndio graves 
está a aumentar, contrariando o esforço de 
extinção de fogos, enquanto estes são de 
pequena dimensão. 

Existem mais meios aéreos de apoio ao 
combate aos grandes incêndios; a capacidade 
de largar água aumentou apreciavelmente; 
estão disponíveis buldózeres na maioria das 
áreas; as estruturas de comando e controlo 
progrediram positivamente. 

…mas o sistema não dispõe ainda de equipas 
especializadas de sapadores que são 
fundamentais na estratégia de controlo do 
perímetro em áreas florestais remotas. 
Registam-se muitos reacendimentos e o 
sistema de ataque ampliado ainda não foi 
testado por dias sucessivos de grandes 
incêndios.  

Os esforços para reduzir o número de fogos 
de origem humana revelam resultados 
positivos. 

…mas o número de ocorrências anuais ainda 
é elevado comparativamente com países que 
têm condições semelhantes.  

As técnicas de planeamento e implementação 
do tratamento de combustíveis estruturais 
melhorou e em algumas zonas foram iniciados 
um programa embrionário de defesa estrutural 
viável.  
 

…mas acumulação dos combustíveis é muito 
mais rápida do que a sua remoção. As 
extensas áreas ardidas em 2003 e 2005 
podem arder novamente se a gestão das 
áreas florestal fora do controlo das empresas 
de celulose for deficitária.   

Foram implementados mecanismos legais 
para organização dos proprietários, com vista 
à adoção de medidas eficazes e coletivas na 
DFCI. 

…mas a maioria das ZIF encontra-se em fase 
de planeamento e ainda não funcionam como 
requerido. Continuam a ser raros os esforços 
de prevenção estruturais coordenados em 
extensas áreas por múltiplos pequenos 
proprietários.  
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III. Avaliação da Eficácia Operacional  
 
 

Apesar de algumas das ideias sobre a capacidade operacional poderem ser retiradas das leis, 

políticas, planos, orientações operacionais e da análise de dados, nada dá uma visão tão clara como 

observar a resposta do sistema em condições reais. Sistemas dotados de especificações fantásticas, são 

frequentemente ineficazes em condições de sobrecarga. Noutros casos, modelos mais básicos são 

frequentemente mais eficazes do que a sua simplicidade poderia sugerir. Qualquer coisa pode ter uma boa 

aparência num slogan ou num documento de planeamento, pelo que é essencial observar o desempenho 

do sistema de defesa da floresta contra incêndios, quando se encontra pressionado.   

 

De 28 de julho a 21 de agosto de 2009, no âmbito da avaliação operacional, foram entrevistadas 

muitas pessoas chave, incluindo Comandantes Distritais da ANPC, Comandantes dos Bombeiros 

Voluntários, o Diretor Executivo da Afocelca, Supervisores Regionais, Gestores de Fogo, Supervisores 

de terreno do GPS e da Altri, diversos Chefes de equipa da GAUF, pilotos de helicópteros da ANPC e 

Afocelca, um Piloto de um avião tanque, Chefes das equipas de helicópteros do Grupo de Intervenção 

Proteção e Socorro (GIPS), a Força Especial de Bombeiros (FEB) e a Afocelca. Foram efetuadas 

observações in loco de 6 incêndios que não tiveram um ataque inicial nos distritos do Algarve, Porto, 

Castelo Branco, Vila Real, Viseu e Lisboa. As condições meteorológicas da altura foram consideradas 

como médias para o mês de Agosto.   

 

Embora a época de incêndios de 2009 tenha sido inferior ao cenário de um ano de incêndios 

normal, permitiu que o sistema fosse testado em condições estivais normais (final de agosto e setembro), 

que incluíram 17 dias com mais de 250 ocorrência de incêndios. Esse período abrangeu 12 dias com um 

número igual ou superior a 350 ocorrências diárias. O sistema deu uma boa resposta e não teve falhas. No 

entanto, ainda existem áreas essenciais que devem melhorar, nomeadamente no sistema de defesa da 

floresta contra incêndios, sobretudo em condições meteorológicas adversas.    

 

Recursos Humanos e Funcionalidade do Sistema de Gestão de Incêndios  

 

Níveis de Preparação do Sistema   

Os níveis de preparação operacional das fases Alfa, Bravo, Charlie, Delta, e Echo são bem 

compreendidos e são eficazes na maioria dos casos, embora não respondam prontamente a padrões 

meteorológicos sazonais atípicos. Os 5 níveis são estipulados por datas pré-definidas baseadas sobretudo 

no histórico de incêndios. Com padrões climáticos sazonais cada vez mais variáveis, o histórico de 

incêndios pode não ser um indicador tão fiável como era anteriormente. Em março de 2009, ocorreram 

períodos sazonais com padrões climáticos atípicos, em que a resposta de ataque inicial foi insuficiente, 

nos períodos de risco elevado de incêndio (níveis Alfa e Echo). O aumento da flexibilidade poderia 

também promover uma oportunidade para libertar algumas equipas do ataque inicial para realizarem 

tratamentos de combustíveis nos períodos de baixo risco estivais. 

 

Coordenação Operacional  

O Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) mantém reuniões semanais de 

coordenação com representantes chave de todas as organizações de cooperação da DCFI, durante as fases 
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Bravo, Charlie e Delta. Estas reuniões assentam na premissa de que “ninguém é indispensável, uma 

cooperação completa é essencial e uma função de comando única é necessária para dar a resposta mais 

eficaz aos incêndios” (Gil Martins, comentário pessoal). Realizaram se outras reuniões semelhantes nos 

Centros Distritais de Operações de Socorro, as quais incluíram representantes de organismos públicos e 

grandes empresas do sector privado e municípios. Estas reuniões de coordenação são essenciais para 

facilitar a comunicação no sistema da DFCI, e definir uma coordenação de resposta eficaz entre as 

organizações. 

 

Até 3 sistemas de comandos e coordenação podem controlar diferentes recursos que dão resposta 

aos incêndios florestais. A ANPC gere a coordenação e mobilização da maioria dos recursos de combate 

aos incêndios; no entanto, tanto o GPS como a Afocelca implementaram sistemas independentes que 

funcionam em paralelo com os CNOS e CDOS. Isto é dispendioso, ineficaz e menos eficiente do que a 

gestão de todos os recursos por um único sistema de coordenação.  

 

Sistema de Comando e Controlo de Incidentes.  

O CDOS possui atualmente postos de comandos móveis e muitos dispõem de equipas de suporte 

definidas. Os postos de comando mais sofisticados estão equipados com a mais recente tecnologia de 

mapeamento GIS, rastreamento de recursos por GPS, sistema de comunicação por satélite, máquinas de 

fotocópias e de Faxes, grandes monitores que mostram mapas e dados e geradores portáteis. Falta ainda a 

elaboração e distribuição de um plano tático para uso dos Comandantes e das equipas. Este plano é 

especialmente útil para os comandantes e para os bombeiros provenientes de outros distritos.  

 

Cada incêndio deve ter apenas uma única autoridade de comando, que pode ser individual, como 

por exemplo o Comandante Distrital da ANPC ou consistir num "comando unificado" de diversas 

autoridades que falam a uma só voz. O sistema em Portugal permite frequentemente múltiplas 

autoridades de comando. Por exemplo, alguns incêndios tiveram um comandante da ANPC/BV e outro 

da Afocelca, controlando uma parte diferente do incêndio em terreno da empresa de celulose. As equipas 

do GIPS têm frequentemente um Comandante adicional para o seu sistema operacional. Um sistema de 

coordenação múltiplo e paralelo no mesmo incêndio é ineficaz e pode até acarretar problemas de 

segurança se não for perfeitamente coordenado.  

 

Sistema de Comunicações  

Os sistemas de comunicações registam uma melhoria geral com a implementação do novo 

sistema SIRESP, cuja conclusão está prevista para 2010. Este sistema deverá melhorar substancialmente 

a funcionalidade do sistema de rádio. No entanto, mesmo com o novo sistema de comunicação, as 

questões dos protocolos de radiocomunicações podem comprometer a segurança e eficácia nos incêndios. 

Por exemplo, algumas das brigadas helitransportadas do GIPS comunicam diretamente com a sua base e 

não com o comandante de operações. A informação é então transmitida da base do GIPS para o CDOS e, 

em seguida, ao comandante de operações. Isto envolve muitas oportunidades de más interpretações e 

erros humanos e contribui para aumentar o período de transmissão da informação.  

 

Coordenação Aérea Tática  

Devido ao aumento tremendo do número de recursos aéreos táticos, surgiu o problema de 

coordenação do espaço aéreo nos incêndios. Não é rara a intervenção de vários aviões-tanques e 
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helicópteros de diferentes tipos no mesmo incêndio. A utilização mista destes recursos aéreos pode ser 

arriscada, ou mesmo perigosa, devido às suas características diferentes. Os pilotos reportaram manobras 

de helicópteros no sentido dos ponteiros do relógio, e vice-versa, no mesmo incêndio, com comunicação 

via rádio em diferentes frequências. 

 

 

 

Resposta do ataque inicial  

 

Vigilância. Foram efetuadas numerosas melhorias, incluindo um maior envolvimento dos 

Sapadores, equipas da Afocelca, Bombeiros voluntários, a GNR, as Associações Florestais e funcionários 

das empresas de celulose na vigilância ativa durante os períodos de risco elevado. Alguns municípios 

aumentaram ainda a sua participação. Por exemplo, em Mortágua, a associação cultural contribui com 

patrulhas de controlo, as quais estão preparadas para realizarem o ataque inicial. As equipas de vigilância 

do GIPS e SEPNA, altamente mediáticas, fornecem informações atualizadas sobre a prevenção de 

incêndios. No entanto, durante os períodos de risco elevado de incêndios florestais, nem sempre existem 

equipas de vigilância móveis para garantir uma cobertura adequada em áreas florestais mais remotas com 

fraca cobertura da RNPV. 

 

Deteção e primeiro alerta. A eficácia do sistema da RNPV é um ponto fraco, tendo sido 

apelidada o "calcanhar de Aquiles” do sistema da DFCI. As lacunas incluem: (1) pessoal das torres de 

vigia constituído por desempregados de longa duração, com uma formação mínima, que abandonam 

frequentemente os seus postos de vigia, (2) manutenção e a fiabilidade irregulares da videovigilância 

(devido ao vandalismo das câmaras, e (3) distribuição geográfica inadequada dos postos de vigia. A 

deteção tardia dos incêndios e a comunicação imprecisa da localização dos incêndios continuam a 

comprometer o sucesso do ataque inicial. 

 

Ataque inicial. A redução do tempo médio de respostas do ataque inicial é a melhoria mais 

significativa do sistema. Com o acréscimo das 35 equipas profissionais dos helicópteros do GIPS/FEB 

dedicadas ao ataque inicial, o tempo médio de resposta diminuiu para 11 minutos (Gil Martins, contacto 

pessoal). O tempo de resposta é igual ou inferior a 20 minutos, em cerca de 90% das ocorrências e os 

bombeiros estão no local numa hora. O ataque inicial é a primeira prioridade dos meios aéreos táticos, e 

os bombeiros são frequentemente posicionados a partir da informação recebida sobre os riscos e ameaças 

do incêndio. A única deficiência da cobertura das equipas nacionais helitransportadas proporcionada pela 

FEB e pelo GIPS situa-se na zona costeira sudoeste do Alentejo. Seria mais eficaz se a gestão destas 

equipas fosse efetuada pela mesma entidade governamental. 

 

São necessárias mais equipas no terreno nalgumas zonas. Para manter a prontidão do ataque 

inicial, as equipas helitransportadas têm 90 minutos de intervenção no terreno antes de voltarem à base 

para reabastecer. Nas zonas mais remotas, existem menos equipas no terreno, logo o controlo dos 

incêndios é reduzido, especialmente quando as equipas helitransportadas partem. Este facto contribui 

para o aumento da possibilidade da ampliação da fase de ataque dos incêndios. 

 



Beighley Consulting LLC. 

  
36 

Investigação sobre as causas de incêndios. A determinação efetiva da origem do incêndio e a 

aplicação da ação penal correspondente apenas podem ser conseguidas se os indicadores de propagação e 

as evidências junto do ponto d origem do incêndio não forem alterados, até os investigadores reunirem 

toda a informação necessária. Demasiadas vezes, os bombeiros na sua agressividade para extinguir o 

incêndio, destroem evidências valiosas e indicadores críticos. Assim, os investigadores não têm muita 

matéria para reunir provas suscetíveis de identificar suspeitos e motivos. O ponto de partida do incêndio 

deve ser considerado como cena de crime, até os investigadores dizerem o contrário. Só a partir dessa 

fase, é que se reúne a informação útil para melhorar a prevenção dos incêndios.  

 

Resposta de Supressão de Longo Prazo 

 

Combate alargado e reforçado. Registou-se uma melhoria impressionante na capacidade do 

ataque inicial, bem como na capacidade sistema ao nível da organização do ataque ampliado, embora em 

menor grau. Mais uma vez, a melhoria mais óbvia foi o aumento dos meios aéreos pesados, como os 5 

helicópteros Kamov e 4 aviões tanque de combate a incêndios. Estes novos meios aéreos, em conjunto 

com os 2 Aviões tanque Canadair, contribuem para o aumento da capacidade de descarregar água que 

pode ser utilizada quando os helicópteros do ataque inicial abandonam o teatro das operações, mas muitas 

vezes não há equipas no perímetro do incêndio para utilizarem a água descarregada. O problema agrava-

se se o perímetro do incêndio estiver afastado da estrada.  

 

Tal como existem os meios aéreos para intervenções de ataque ampliadas, são também 

necessárias mais equipas especializadas no terreno, especialmente em áreas florestais onde os 

combustíveis mais pesados ardem durante mais tempo e são mais difíceis de extinguir. Embora muitas 

equipas, incluindo equipas dos BV, GIPS, FEB, Afocelca e Sapadores Florestais estejam aptas a 

utilizarem ferramentas manuais e aplicarem métodos de construção de aceiros, este método é pouco 

utilizado. Se existir um abastecimento de água suficiente, evita-se a construção de aceiros, o que é um 

mau hábito, sobretudo nas florestas. As equipas no terreno têm frequentemente de permanecer na zona, 

depois do período de ataque inicial. São as mesmas equipas que devem estar disponíveis para intervir em 

novos incêndios. Esta dupla função enfraquece o sistema de ataque inicial e é uma das razões que 

explicam a elevada percentagem de reacendimentos, uma vez que as equipas abandonam prematuramente 

um incêndio para intervirem em novos ataques iniciais. 

 

Apesar da existência de muitas máquinas de rastro, os meios para sua deslocação imediata são 

limitados. Quando chegam ao local do incêndio, não se sabe como e onde podem ser utilizadas. E face o 

reduzido número destas máquinas utilizado em grandes incêndios, os seus operadores têm pouca 

experiência do seu funcionamento nestes contextos e os comandantes dispões de poucas fontes 

especializadas para obterem aconselhamento tático nesta área. 

 

Limpeza e Reacendimentos. Cerca de 2% a 6% das ocorrências anuais de incêndios são devido 

ao incompleto controlo do fogo por parte dos bombeiros. Em 2008, 321 das ocorrências foram 

reacendimentos, depois de os bombeiros pensarem que o fogo estava extinto. Embora este número seja 

inferior aos 537 reacendimentos registados em 2007, as ocorrências ainda representam mais do dobro do 

objetivo <1% do PNDFCI. Muitos destes reacendimentos ocorrem em áreas inacessíveis, as quais não são 

devidamente limpas. Esta intervenção deve ser realizada com a aplicação conjunta de água e de 
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ferramentas manuais. Esta é outra justificação da necessidade de um ataque especializado por parte das 

equipas de sapadores. A maioria destes incêndios é evitável!  
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Sumário das Observações & Resultados 
 

 Pessoal e Funcionalidade do Sistema de Gestão de Incêndios  

Verificaram-se grandes melhorias na preparação operacional, na coordenação entre organismos ao 

nível nacional e distrital, e no comando e controlo das ocorrências de incêndios. No entanto, a 

existência continuada de mais do que uma autoridade a controlar as ocorrências de incêndios, e a 

ausência de coordenação tática do espaço aéreo (utilizando múltiplos meios aéreos) aumenta o 
potencial de falhas do sistema. Ainda não foi determinada a eficácia do novo sistema de comunicação 

do SIRESP, pelo menos até à sua implementação total prevista para 2010. 

 

 Resposta do ataque inicial  

Quando os incêndios são rapidamente detetados e a sua localização é indicada com precisão, a 

vigilância e o ataque inicial são "agressivos" e muito eficazes. No entanto, existem ainda grandes 
deficiências ao nível da deteção, especialmente na gestão da RVPV. A deteção lenta e a comunicação 

imprecisa da localização reduzem significativamente o sucesso do ataque inicial. A origem dos 

incêndios e a evidência criminosa são com frequência afetadas pela chegada das primeiras equipas, 
resultando numa fraca probabilidade de determinação da origem do incêndio e captura dos suspeitos.      

 

 Resposta de supressão de longo prazo 

O sistema aumentou a capacidade dos meios aéreos no combate aos incêndios. No entanto, esta pode 

exceder largamente a capacidade dos bombeiros que operam no terreno de utilizarem eficazmente as 

descargas de água mangueiras de água. A construção de aceiros, para além das estradas, ainda é 

relativamente rara. Esta lacuna contribui para uma percentagem inaceitável de reacendimentos.       
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IV Recomendações Finais 
 
 
 
Cada capítulo deste relatório tem uma avaliação resumida dos resultados principais. Não temos intenção 

de os repetir neste capítulo. Este último capítulo inclui 6 áreas de recomendações essenciais que 

abrangem aspetos estratégicas, táticos e investimentos futuros.   

 
 
I. Planeamento da Estratégia de Combate a Incêndios e Gestão de Risco 

 
O sistema de gestão de incêndios português precisa de garantir a implementação de 

processos adequados de planeamento estratégico e gestão de risco, de modo a enfrentar a crescente 

probabilidade de anos de incêndios extremos e ultra-extremos, devido às alterações climáticas, o 

contexto dos incêndios florestais, as condições dos terrenos e os fatores demográficos irão registar um 

aumento do risco de anos de grandes incêndios, da ocorrência de grandes incêndios, incêndios 

simultâneos e épocas de incêndio alargadas. A solução não passa por uma força de supressão maior, mas 

sim pelo investimento numa prevenção melhor (incluindo os incêndios controlados e outras formas de 

redução de combustível) e pelo desenvolvimento e reforço do atual do sistema de combate aos incêndios, 

de forma a responder adequadamente às exigências do próximo ano de incêndios extremos.   

 

II. Prevenção reforçada dos incêndios - Preparação e Apoio  

 

Os níveis de preparação para combate aos incêndios devem corresponder mais de perto ao 

risco real de incêndio. Os níveis de prontidão para combate a incêndios impostos por datas rígidas e pré-

definidas pelo plano anual da Diretiva Operacional Nacional (i.e. a Fase Charlie) frequentemente não 

correspondem de forma adequada ao atual risco de incêndio. Os padrões históricos sobre o risco de 

incêndios estão a mudar e os níveis de preparação devem estar associados ao risco real, tal como medido 

pelo Índice de Risco de Incêndio ou outro indicador, independentemente da estação do ano.  

 
Priorizar o financiamento de ações de prevenção das ZIF em zonas de risco elevado ou 

muito elevado. Os esforços para organizar os pequenos proprietários com vista à adoção de medidas 

conjuntas eficazes estão estagnados na fase de planeamento e formação. Poucas ou nenhumas ZIF 

realizam tratamentos de combustível que reduzam o risco de incêndio. Garantir mais especialização, 

apoio e incentivos aos proprietários, de forma a que concluam os tratamentos de combustível. O conceito 

das ZIF é inútil, se não obtiver resultados significativos de prevenção dos incêndios florestais. O aumento 

das épocas assimétricas de incêndio oferece mais oportunidades de concluir os tratamentos de 

combustível nos anos de baixo risco de incêndio do que garantir uma maior proteção em anos de alto 

risco. 

 
III. Reforço do combate tático do fogo - Coordenação e Responsabilização  
 

Os sistemas de comando e coordenação independentes do GIPS e Afocelca devem estar 

integrados no sistema de comando e coordenação da ANPC ao nível do CNOS e do CDOS. Estes 

centros de coordenação operacionais devem incluir pessoal do GIPS e da Afocelca com autoridade de 
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decisão, embora todas as comunicações e apoio decisório devam ser canalizados através de um único 

centro. 

Os Comandantes dos BV têm de responsabilizar os chefes das suas brigadas pela proteção 

do ponto de origem até o SEPNA e os agentes da PJ chegarem ao local e protegerem uma potencial 

cena de crime. As equipas dos BV não respeitam a importância da determinação da origem do fogo na 

resolução do problema dos incêndios florestais em Portugal. Na ansiedade de extinguirem os incêndios, 

destroem os indicadores da origem dos mesmos e as provas essenciais, tornando quase impossível 

determinar a origem do incêndio e instaurar uma ação penal.     
 

A ANPC deve ser responsável pela gestão operacional dos meios aéreos utilizados no 

combate aos incêndios florestais. No âmbito das suas atribuições, deve fornecer meios aéreos, 

coordenando de imediato o espaço aéreo sobre incêndios, envolvendo mais de duas aeronaves. Isto é 

especialmente importante quando se utilizam helicópteros e aviões tanques. Todas as brigadas 

helitransportadas devem operar sob uma única autoridade: GIPS ou FEB. A ANPC deve colocar na zona 

de Odemira uma brigada helitransportada adicional, completando a cobertura de todas as principais áreas 

florestais.    
 

São necessárias mais equipas de terreno, especializadas no controlo perimetral, posicionadas 

para chegar ao local antes de ser atingido o limite de 90 minutos das brigadas helitransportadas. Estas 

equipas especializadas devem estar equipadas para 24 horas e ter uma capacidade operacional 

sustentável. O equipamento e formação das equipas reforçadas de ataque apoiará o GAUF na supressão e 

controlo dos incêndios.   

 
IV. Formação & Investimento no Desenvolvimento  
 

Reorganizar o programa dos Sapadores Florestais sob uma estrutura de gestão 

centralizada capaz de garantir um sistema consistente de responsabilidade e preparação 

operacionais. O programa é bem-intencionado, mas sofre de falta de consistência e normalização ao 

nível da gestão. A rotação anual de funcionários é elevada em muitas zonas e os municípios e as 

associações de proprietários florestais não providenciam, frequentemente, formação regular aos novos 

membros. Muitas vezes, apenas um membro da equipa recebeu formação.  
 

O SEPNA precisa de rever a sua gestão da RNPV. Atualmente o SEPNA está a tentar dotar as 

estruturas da RNPV de pessoal, recorrendo a desempregados de longa duração e investindo pouco em 

formação.  Estes indivíduos abandonam frequentemente os postos de vigia em alturas críticas, criando 

lacunas no sistema de deteção. Muitos incêndios que começam depois de anoitecer não são detetados 

durante horas, porque não há ninguém nos postos de vigia durante anoite. 
 

Definir um programa efetivo de regresso ao trabalho. Se um dos objetivos do governo 

português é contratar desempregados de longa duração, então deve organizar conjuntamente com a AFN, 

um programa de prevenção estrutural dos incêndios, semelhante ao dos Sapadores Florestais. Esta é uma 

forma mais produtiva de utilizar os desempregados do que a prática atual de os recrutar para os postos de 

vigia. 
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V. Investimento na Avaliação e Pesquisa  
  

Portugal necessita de uma entidade gestão central responsável que tenha o acesso aos 

registos financeiros e relatórios de execução de todas as atividades associadas com a DFCI. Portugal 

não possui um sistema central de responsabilização pelas despesas e realizações relacionadas com os 

objetivos e metas do PNDFCI. Assim, é quase impossível apreciar o valor dos diferentes componentes do 

programa (combate a incêndio, prevenção de ignições, prevenção estrutural de combustíveis) em relação 

aos seus custos.   

 

Estabelecer uma comunidade científica constituída por cientistas e por profissionais com 

vista a identificar as necessidades de conhecimento e tecnologia específicas para melhorar o 

problema dos incêndios florestais em Portugal. Não existe uma relação entre a comunidade de 

investigação e os profissionais. Apesar de estarem a ser feitas novas investigações, os seus resultados 

podem não ter utilidade imediata para os profissionais que não expressaram as suas necessidades 

específicas.   

 

Observações finais 

 

O governo português fez grandes investimentos para aumentar a capacidade de combate, 

especialmente ao nível do ataque inicial e em meios aéreos. Embora ainda existam oportunidades de 

melhoria, é necessário um esforço mais intenso – podendo esperar-se uma maior compensação dos 

futuros investimentos - ao nível da melhoria dos sistemas de deteção e prevenção estrutural coordenada. 

Mesmo na Califórnia, que possui o sistema de combate aos incêndios florestais mais sofisticado e caro do 

mundo, a tecnologia moderna é, frequentemente, dominada pelos incêndios extremos. Isto não significa 

que há uma falha no sistema de combate; revela apenas que existem limitações físicas na capacidade de 

qualquer sistema de combate. É por este motivo que a prevenção estrutural é tão importante. As nações e 

estados não podem controlar a meteorologia, as secas e ondas de calor. No entanto, podem controlar a 

quantidade de combustível pronto a arder e a sua distribuição no terreno. É a única forma de reduzir a 

intensidade dos incêndios para um nível em que os sistemas de combate podem ser eficazes nas 

condições meteorológicas mais extremas que irão certamente ocorrer.    

 

A Sociedade Portuguesa deve aprender a apreciar a importância dos seus recursos florestais. 

Apenas assim ocorrerá uma mudança de comportamento, no que diz respeito aos descuidos e utilização 

indevida do fogo. Os portugueses são o problema dos incêndios florestais, mas são também a sua solução. 

 



Beighley Consulting LLC. 

  
42 

Anexo A: Risco em condições assimétricas de incêndio 
 

Portugal não é o único país do mundo que regista novos níveis dramáticos de frequência e 

gravidade de incêndios Nos EUA, a Avaliação Quadrienal de Incêndios de 2009 descreveu os elevados 

níveis de variabilidade nesta década e a ausência de previsão de padrões de alerta suficientes para cunhar 

o novo termo "incêndio assimétrico" utilizado para avaliar o futuro ambiente da gestão de incêndios 

florestais (NWCG-EB, Hyde, 2009). A assimetria é utilizada para identificar um padrão de dados em que 

o enviesamento dos dados é mais significativo do que a tendência central. Resumindo, quando não existe 

uma norma óbvia e ocorre uma grande variação ao longo do tempo, intra- e inter-regiões.   
 

Isto aplica-se especialmente às diferenças regionais comparadas com as normas nacionais. 

Basicamente a AQI de 2009 reconheceu que o uso das médias dos números de incêndios, e o total da 

extensão ardida nos EUA em 2000-2008 é incerta e pouca significativa, exceto, talvez para transmitir a 

enorme diferença entre as regiões. As Figuras A1-A4 ilustram às frequências de incêndios e as áreas 

ardidas em Portugal, comparativamente com as regiões do Norte e Sul da Califórnia de 2001 a 2008.  

Estas figuras que destacam a frequência dos incêndios e a áreas ardidas, revelam os pontos altos e baixos 

estimados da última década de incêndios em Portugal e na Califórnia, prevalecendo os extremos. Apesar 

apresentarem uma boa demonstração visual dos incêndios na última década, não têm muito valor para 

antecipar incêndios futuros.  

 

Figura A-1 Espetro de Risco dos Incêndios em Portugal  

 

 
 
Legenda: (Em cima) Incêndios em Portugal 2001-2008 

(Esquerda) Área ardida anual; (Em baixo) Ocorrências anuais 
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Figura A-2 – Ocorrência de incêndios & Área Ardida em Portugal   

 
 

Legenda: (Em cima) Incêndios florestais em Portugal 2001-2008 

(Esquerda) Total de Ocorrências 
(Em baixo) Área ardida (ha) por ano  
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Figura A-3 & A-4 – Ocorrência de incêndios & Área ardida na Califórnia 

 
 

Legenda: (Em cima) Incêndios florestais no Norte da Califórnia 2001-2008 

(Esquerda) Nº de Incêndios;  
(Em baixo) Área ardida (ha) por ano 
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Legenda: (Em cima) Incêndios florestais no Sul da Califórnia 2001-2008 

(Esquerda) Nº de Incêndios;  
(Em baixo) Área ardida (ha) por ano  

 

Uma dimensão significativa de assimetria dos incêndios é a alta variabilidade anual dos grandes 

incêndios. Esta tendência surgiu nos EUA, tal como constava na AQI - os grandes incêndios (numa 

extensão superior a 50.000 acres) aumentaram significativamente desde 2000. Em Portugal, esta 

tendência é mais pronunciada tal como indica a Figura A-5. O número de grandes incêndios (com uma 

extensão de 100 hectares) foi efetivamente muito acentuado 2005, embora a área ardida total tenha sido 

superior em 2003.  O fator de risco a considerar é se as equipas nacionais terão de intervir em múltiplas 

frentes de incêndios, em áreas geográficas distintas. Em metade dos oito anos desde 2001, ocorreram 50 

grandes incêndios pelo menos em duas regiões, no mesmo ano.  

 

Os anos de 2004 e 2006 foram anos com reduzida ocorrência de incêndios, mas pelo menos uma 

área geográfica registou mais de 50 grandes incêndios. Apenas nos últimos 2 anos, em que o número total 

de incêndios ficou bastante abaixo da média da década, os grandes incêndios não foram classificados 

como um fator determinante. Resumindo as variáveis de risco, os últimos 8 anos revelaram uma 

probabilidade de 0,5 de pelo menos duas regiões registarem um número superior a 50 grandes incêndios.    

 

O fator de risco de grandes incêndios em múltiplas regiões é agravado pelo fator de múltiplas 

ocorrências de grandes incêndios no mesmo período. Quanto maior for o número de incêndios em 

condições meteorológicas adequadas à propagação de grandes incêndios, maior será a probabilidade da 

ocorrência de grandes incêndios no mesmo período de tempo. A Figura A-6 indica um gráfico com duas 

linhas distintas, representando dias selecionados nos meses de julho e agosto (60 dias), de 2002 a 2006, 

quando ocorreram mais de100 incêndios e o número correspondente de grandes incêndios em áreas 
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superiores a 100 hectares. A probabilidade do risco de se registarem situações específicas durante os 

meses de julho e agosto é ilustrada na Figura A-5. 

 
 
Figura A-5 – Distribuição Regional de grandes incêndios (mais de 100 hectares) em 

Portugal  

 

  
 
Legenda: (Em cima) Grandes incêndios (100 ha) por área geográfica em Portugal (2001-2008 

 
Fonte: Direção Geral das Florestas Legenda DGRF Registos de 2001-2006 e 2007-2008 (Base de dados 

agregada de todos os incêndios em Portugal – transferido do DGRF) classificado por região. 

 
 
O período de Julho e Agosto, 2002-2006 (240 dias) Dias Risco 
Número de dias com mais de 200 ocorrência de 
incêndios  

120 .5 

Número de dias com 200-300 incêndios & 5-10 grandes 
incêndios (100 hectares)  

8 .067 

Número de dias com 300-500 incêndios &10-20 grandes 
incêndios (100 hectares)  

13 108 

Número de dias com mais de 500 incêndios & 20 grandes 
incêndios (100 hectares)  

3 .025 

 
Fonte:  Direção Geral das Florestas. Legenda de Registos da DGRF 2001-2006 e 2007-2008.  
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Figura A-6 - Dias com ocorrência múltiplas de incêndios vs. Dias com mais de 5 grandes 
incêndios (100 hectares.) 

 
Legenda: (Direita) Total diário de ocorrência de incêndios; Incêndios superiores a 100 ha 

 
Para encerrar este breve resumo sobre a dinâmica dos incêndios em Portugal, é importante realçar aquilo 

que este capítulo do relatório não aborda. Há um debate crescente sobre a investigação dos incêndios, o 

seu impacto e os efeitos da sua devastação. A questão foi colocada pela primeira vez talvez no final da 

década de 1980: os grandes incêndios foram responsáveis pela maioria da área ardida em cada ano – ou 

por outras palavras, “1% dos incêndios representam 99% dos danos” (Strauss et al. 1989, p. 319). Isto 

tem sido reformulado em termos de esforço de supressão através de validações dos USA, indicando que 

mais de 1% dos grandes incêndios são responsáveis por 95% dos custos dos incêndios (Holmes et al 

2008). Embora seja interessante, esta não é a questão mais importante para Portugal. Em 2003, os 

grandes incêndios (superiores a 500 hectares) representaram 2% do total dos incêndios florestais e 80% 

da área ardida - Ver a Tabela 1 do relatório principal.  

 

O ponto fulcral da assimetria dos incêndios é que a capacidade de supressão se depara com um não 

padrão, difícil de antecipar e ainda mais difícil de adaptar para lidar com anos de incêndios extremos 

numa época e épocas benignas no ano seguinte. Em termos de gestão de risco, a melhor estratégia será a 

combinação de uma capacidade de resposta concertada de supressão dos incêndios e um esforço maior na 

prevenção dos incêndios e gestão de combustível. Devido ao padrão demográfico e da propriedade em 

Portugal, qualquer solução estratégica deve incluir a prevenção das ignições humanas, uma vez que estas 

causam números alarmantes de incêndios, e também a redução do combustível que continua a aumentar 

sem restrições. 
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Tabela A1    Total anual da área ardida em Portugal 1980-2008 

Ano 
Área 
ardida  Ocorrência   Ano 

Área 
ardida Ocorrência 

1980 
              
44,251  2349  2000 

           
159,604  33526 

1981 
              
89,798  6730  2001 

           
112,166  24038 

1982 
              
39,556  3626  2002 

           
124,409  26416 

1983 
              
47,811  4539  2003 

           
425,726  26059 

1984 
              
52,710  7356  2004 

           
129,539  20884 

1985 
           
146,254  8441  2005 

           
338,262  35195 

1986 
              
89,522  5036  2006 

              
75,509  19731 

1987 
              
76,269  7705  2007 

              
31,450  11161 

1988 
              
22,434  6131  2008 

              
14,411  11914 

1989 
           
126,237  21896         

1990 
           
137,252  10745  

1980-89   
Média 73,484 7,380 

1991 
           
182,468  14327  

 1990-99   
Média 102,201 22,023 

1992 
              
57,012  14954  

2000-08   
Média 156,786 23,214 

1993 
              
49,963  16101     

1994 
              
77,323  19983     

1995 
           
169,612  34116     

1996 
              
88,867  28626     

1997 
              
30,535  23497     

1998 
           
158,368  32790     

1999 
              
70,613  25095         

Fonte: AFN 
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Anexo B Lista de entrevistas 
 
Paulo Mateus, AFN, Diretor Nacional Incêndios, 29 Maio 2009 (Coimbra) 

João Pinho, AFN, Diretor Nacional do Planeamento, 19 Maio 2009 (Lisboa) 

Rui Almeida, AFN, Diretor Unidade DFCI, 29 Maio 2009 (Coimbra) 

Manuel Rainha, AFN, Cf. Área Florestal, Porto, 22 Maio 2009 (Valongo) 

António Salgueiro, AFN, GAUF, 21 Maio 2009 (Lousa) 

Pedro Palheiro, AFN, GAUF, 21 Maio 2009 (Lousa) 

Jose Rosendo, AFN, Distrito no Algarve, 27 Maio 2009 (Odemira) 

André Rebelo, AFN Gauf e Associação Florestal Minho, 23 Maio 2009 (Porto) 

Silvino de Sousa, AFN, Distrito no Porto, 22 Maio 2009 (Valongo) 

Paulo Albino, AFN, Distrito da Guarda, 26 Maio 2009 (Manteigas) 

 

Gil Martins, ANPC, Comandante Nacional de Operações de Socorro, 28 Maio 2009 (Lisboa) 

Joaquim Chambel, ANPC, Comandante Operacional, Distrito de Santarém, 26 Maio 2009 (Tomar) 

Rui Natário, ANPC, Segundo Comandante Operacional, Distrito de Santarém 19 Agosto, 2009 

(Constância)  

Rui Esteves, ANPC, Comandante Operacional, Distrito de Castelo Branco, 11 Agosto, 2009 (Castelo 

Branco) 

Vaz Pinto, ANPC, Comandante Operacional, Distrito de Faro, 8 Agosto 2009 (Tavira)  

 

Gabriela Fernandes, Presidente, Bombeiros Voluntários de Almoçageme, 31 Julho 2009 (Almoçageme) 

Bruno Tomas, Comandante, Bombeiros Voluntários de Almoçageme, 28 Julho 2009 (Almoçageme) 

Rodolfo Batista, Comandante, Bombeiros Voluntários de Merceana, 7 Agosto 2009 (Merceana) 

“Bismark”, Comandante Bombeiros Voluntários de Albergaria -a-Velha, 25 Maio 2009 (Albergaria) 

Vitor Matos, 2
nd

 Comandante, Bombeiros Voluntários de Almoçageme, 28 Julho 2009 (Almoçageme) 

 

Tenente Coronel Antonio Paixão, GNR, Comandante GIPS, 28 Maio 2009 (Lisboa) 

Major Amado, GNR, Comandante SEPNA, 19 Maio 2009 (Lisboa) 

Major Fernando Jorge Miranda, GNR, Castelo Branco, 12 Agosto, 2009 (Castelo Branco) 

 

José Lopez, Polícia Judiciaria, Castelo Branco, 12 Agosto, 2009 (Castelo Branco) 

 

Luís Grilo, ICNB, Coimbra, 26 Maio 2009 (Seia) 

Rafael e António, ICNB, Serra da Estrela, 26 Maio 2009 (Seia) 

 

Teresa Abrantes, IM, Chefe de Departamento, 28 Maio 2009 (Lisboa) 

Pedro Viterbo, IM, Coordenador Científico, Gestor do Projeto de Terras SAF, 28 Maio 2009 (Lisboa) 

 

Viriato Soromenho-Marques, Fundação Calouste Gulbenkian F, Coordenador Científico, 28 Maio 2009 

(Lisbon) 

 

Miguel Galante, Engenheiro Florestal, Gabinete do S.E. - Distrito de Lisboa, 7 Agosto 2009 (Sintra) 

Afonso Sequeira Abrantes, Presidente da Câmara Municipal de Mortágua 25 Maio 2009 (Mortágua) 
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Pedro Carrilho, Tapada Nacional de Mafra, 7 Agosto, 2009 (Mafra) 

 

Rosario Alves, Florestis, 22 Maio 2009 (Penafiel) 

Antonio Loureio, Unimadeiras Associação dos Proprietários Florestais, 25 Maio 2009 (Albergaria) 

Luís Sarabando, Associação dos Proprietários Florestais do Baixo Vouga, 25 Maio 2009 (Albergaria) 

Mariana Ribeiro Teles, Associação Florestal de Coruche, 20 Maio 2009 (Coruche) 

Patrícia Matos, ACHAR (Almeirim/Alpiarça/Chamusca), 17 Agosto, 2009 (Chamusca) 

Amália Neto, Associação dos Proprietários Florestais de Vale do Sousa, 22 Maio 2009 (Penafiel) 

Paulo Bessa, Município de Penafiel, Gabinete GTF, 22 Maio 2009 (Penafiel) 

Nuno Calado, Associação Florestal de Coruche, 20 Maio 2009 (Coruche) 

 

Orlando Ormazabal, Director, Afocelca, 25 Maio e 13 Agosto 2009 (Figueira da Foz) 

Pedro Pedrosa, Piloto Helibravo, Afocelca, 9 Agosto, 2009 (Odemira) 

Francisco Aruta, Supervisor zona sul, Afocelca, 9 Agosto, 2009 (Odemira) 

Oliveira Martins, Supervisor da zona centro, Afocelca, 11 Agosto, 2009 (Castelo Branco) 

 

Tiago Oliveira, Gestor da Proteção Florestal, Grupo PortucelSoporcel, 18 Agosto, 2009 (Caniceira) 

José Luis Carvalho, Director Comercial, Enerforest, Grupo PortucelSoporcel, 6 Agosto 2009 (Lisboa) 

Francisco Inacio, Supervisor Local, Grupo PortucelSoporcel, 18 Agosto, 2009 (Caniceira) 

José Guerreiro, Supervisor Local, Grupo PortucelSoporcel,18 Agosto, 2009 (Caniceira) 

Melo Bandeira, Supervisor Local, Grupo PortucelSoporcel, 18 Agosto, 2009 (Caniceira) 

Ricardo Mendes, Supervisor Local, Grupo PortucelSoporcel, 18 Agosto, 2009 (Caniceira) 

António Colaço, Supervisor Local, Grupo PortucelSoporcel, 7 Agosto 2009 (Torres Vedras) 

 

Pais de Oliveira, Gestor da Proteção Florestal, Altri Group, 14 Agosto, 2009 (Constância)  

 

Paulo Fernandes, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 22 Maio 2009 (Vila Real) 

José Miguel Cardoso Pereira, Instituto Superior de Agronomia, 29 Maio 2009 (Lisboa) 

Francisco Castro Rego, Instituto Superior de Agronomia 20 Maio 2009 (Lisboa) 

Xavier Viegas, Universidade de Coimbra, 20 Maio 2009 (Lisboa) 

Carlos Câmara, Universidade de Coimbra, 20 Maio 2009 (Lisboa) 

Ricardo Trigo, Universidade de Coimbra, 20 Maio 2009 (Lisboa) 

Guillermo Julio Alvear, Professor Titular, Universidade De Chili, 18 Agosto, 2009 (Caniceira) 
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Anexo D Autores do Relatório 
 
Mark Beighley 

 

Mark Beighley é um consultor independente na área da assessoria do sector público e privado, 

especializado na gestão de incêndios florestais, planeamento estratégico, orçamento e análise de custos. 

Em 2008 fundou a empresa de Consultoria Beighley Consulting LLC.  

 

Tem mais de 34 anos de experiência na gestão de incêndios nos EUA. Mark começou por desempenhar 

as funções de bombeiro no Serviço Federal e mais tarde de Comandante, antes de se reformar em 2008, 

como Diretor do Gabinete de Coordenação dos Incêndios Florestais, a mais alta patente dos serviços de 

incêndios florestais do Departamento da Administração Interna em Washington DC.  Neste cargo, foi 

responsável pela coordenação dos programas de incêndios florestais do Departamento. Coordenou o 

orçamento nacional e as políticas de desenvolvimento dos quatro gabinetes de incêndios florestais do 

Ministério da Administração Interna e do Serviço Florestal dos EUA. Elaborou relatórios e reuniu com o 

Secretário dos Assuntos Internos, o Gabinete de Gestão e Finanças e membros e pessoal da Comissão de 

Orçamento do Congresso sobre questões, orçamento e políticas relacionadas com incêndios florestais.        

 

Antes de ser promovido a Diretor do Programa Nacional de Incêndios Florestais do Departamento da 

Administração Interna, desempenhou várias funções séniores de gestão no Serviço Florestal dos EUA. 

Exerceu o cargo de Diretor Adjunto do Orçamento e Planeamento, Gestão Aérea de Incêndios. As suas 

principais funções incluíram a formulação e execução do orçamento dos Serviços Florestais para os 

incêndios florestais; a coordenação do programa de assistência internacional aos incêndios florestais; a 

identificação e coordenação das necessidades de investigação na área dos incêndios florestais; a 

coordenação dos programas de assistência estatais e voluntários dos incêndios florestais; e supervisão da 

planeamento da tecnologia de informação dos incêndios florestais.   

 

Antes de ser membro da Equipa Nacional de Liderança de incêndios, foi Diretor Adjunto do Planeamento 

Florestal e Silvicultura nos Serviços de Gestão Florestal. Foi responsável pelo desenvolvimento da 

política nacional, uniformização e diretivas do planeamento florestal e silvicultura, incluindo a 

reflorestação, melhoria do povoamento florestal, genética florestal, planeamento da gestão de recursos 

florestais e da terra (FLRMP, e Lei da Política Nacional do Ambiente. (NEPA). 

 

Desde que se reformou do Serviço Federal, foi assessor sénior e co-consultor do Center for Public Policy 

Education da Brookings Institution, tendo gerido o projeto do relatório final sobre o futuro do programa 

nacional de incêndios florestais da Avaliação Quadrienal sobre Incêndios, publicado em janeiro de 2009. 

O seu trabalho na área da assistência a programas internacionais, incluiu um estudo completo em 2004, 

para Portugal, no âmbito do projeto de cooperação técnica em incêndios florestais EUA | Portugal. 

(Visitou recentemente Portugal em 2008 para apresentar um relatório de avaliação na conferência 

nacional sobre incêndios).  
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O Dr. Albert C. Hyde é atualmente assessor técnico e consultor independente. Colabora com o Governo e 

com Organizações não-governamentais na área do planeamento estratégico e gestão da inovação.  

 

Nos últimos 16 anos, geriu os serviços de consultoria do Center for Public Policy Education da Brookings 

Institution em Washington D.C. Nos últimos cinco anos, dirigiu vários projetos de grande dimensão na 

área da inovação estratégica nos Serviços Florestais e Agências do Ministério da Administração Interna, 

na área da gestão de incêndios florestais, incluindo:   

 

Avaliação Quadrienal de Incêndios de 2005 e 2009   

Avaliações dos Custos dos Grandes Incêndios de 2006 e 2007  

Estudos Modelo de Mega-incêndios para Operações de Incêndios & Planeamento de Recursos  

Painel de Questões Estratégicas sobre Contenção de Custos dos Incêndios Florestais de 2004  

 

Realizou vários estudos e projetos de consultoria para agências federais de gestão de incêndios florestais, 

nomeadamente os estudos do capital humano: formação e desenvolvimento da substituição da mão-de-

obra, análises de segurança dos meios aéreos nos incêndios florestais e cenários de planeamento 

estratégico. Antes do seu envolvimento em assuntos relacionados com a gestão de incêndios florestais, o 

seu trabalho na Brookings centrava-se em projetos de consultoria de reengenharia de processos 

comerciais e planeamento estratégico para o Serviço Alfandegário, Biblioteca Nacional de Medicina, 

Administração Federal de Aviação e a Agência de Segurança Nacional dos EUA.  Nos anos 80, trabalhou 

(10 anos) como consultor no sector privado na área da gestão de qualidade e nas avaliações de 

desempenho com grandes empresas de petroquímica e engenharia nos EUA e na Europa.  

 

O Dr. Hyde tem uma longa carreira académica, De 1992 a 1997, foi Professor convidado do 

Departamento de Administração Pública da Universidade Americana em Washington D.C. (1988-1991) - 

Diretor dos Departamentos de Politica e de Gestão Pública da Universidade de Pittsburgh. (1988-1991) e 

da Universidade Estatal de São Francisco. (1984-1988). Diretor do Programa de Gestão de Recursos 

Humanos da Universidade de Houston-Clear Lake (1979-1984). Antes da carreira académica, foi 

Assistente Sénior na área da Revisão de Despesas da Comissão Legislativa do Estado de Nova Iorque, e 

Funcionário dos Negócios Estrangeiros dos EUA. (1974-1978) Departamento do Estado. 

 

É coautor e coeditor de seis livros e publicou mais de 75 artigos científicos na área da Gestão e 

Administração Pública do Governo. Doutorou-se em Ciências Políticas na Universidade Estatal de Nova 

Iorque em Albany, onde obteve igualmente um Mestrado em Administração Pública na área do 

Orçamento Público e uma licenciatura em História Medieval. 

 

 

 

 
 


