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A procura aumenta onde? 

Desenvolvimento 
tecnológico 

Formação de 
técnicos e 

especialistas 

Execução de ações 
minimizadoras de 

dano 

Incremento do 
conhecimento 



Cenários de maior incerteza e maior 
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Um exemplo:   

Após os incêndios de outubro de 2017 o governo “apela” á 

execução de faixas de gestão de combustível como forma de 

proteção do edificado e de outras infraestruturas. 

Dez 2017  

750 €/ha 

Fev 2018 

1500 €/ha 

Abril 2018 

1800 €/ha 

Preço da gestão 

de combustível 

moto manual 

+ 

Aumenta a procura de formação em 
fogo controlado 

Aumenta a procura de meios mecânicos 
de gestão de combustível  

Aumenta a necessidade de informação 
sobre estado das faixas e sobre o seu 

desenho 



O que se espera de um engenheiro florestal 
para trabalhar em DFCI? 

Rui Almeida - 2018 

Conhecimento em 
comportamento 

do fogo em 
espaço rural 

meteorologia e 
humidade dos 
combustíveis 

Impacto do 
fisiografia do 
terreno nos 
incêndios 

efeito dos 
combustíveis no 
comportamento 
dos incêndios 

1. 
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O que se espera de um engenheiro florestal 
para trabalhar em DFCI? 

Capacidade de 
planeamento e 

execução/orienta
ção de obra 

Capacidade de 
utilização de 

GIS e 
realização de 

análises 
estatísticas 

Capacidade de 
orientação de 

obra 

Capacidade de 
preparação e 
orientação de 
dispositivos de 

vigilância e 
deteção 

Conhecimento 
das técnicas de 

intervenção 
silvícola 

2. 
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O que se espera de um engenheiro florestal 
para trabalhar em DFCI? 

Apoio á resposta e 
recuperação 

Capacidade de 
preparação e 
orientação de 
dispositivos de 

supressão 

Capacidade de 
estabelecer um 

plano de 
recuperação de 

uma área 
florestal 

Capacidade de 
identificação de 

locais e tipologias 
de intervenção de 
estabilização de 

emergência  

3. 
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O que se espera de um engenheiro florestal 
para trabalhar em DFCI? 

Saber potenciar 
a redução de 
risco e defesa 

das populações  

Estabelecer 
ações de 

sensibilização 
de redução de 

ignições 

Orientar ações 
de defesa de 
pessoas e bens  

Conhecer e 
saber 

interpretar o 
enquadramento 
legal de DFCI 

4. 



-Necessidade de verificar  a lista de causas e o seu 

quadro penal 

-Necessidade de avaliar os impactos das condicionantes  

no ordenamento do território 

- Necessidade de avaliar os impactos de condicionantes 

de actividades  

 
-Necessidade de definir os métodos mais 

adequados de avaliação do impacto da 

sensibilização 

 

 

-Necessidade de definir os 

métodos de monitorização da 

taxa de execução e estado de 

conservação. 

-Desenvolvimento de técnicas de 

intervenção mais eficazes 

-Desenvolvimento de métodos de 

priorização de intervenção 

-Desenvolvimento de meios 

técnicos para realização de 

queimas em segurança 

-Desenvolvimento de estudos 

para avaliação do impacto de 

condicionantes orográficas na 

defesa de infra-estruturas 

 
-Métodos expeditos para 

avaliação do valor 

- Integração do treino na formação  técnicos 

e operacionais 

- Avaliação custo-benefício da video vigilância 

- Avaliação de métodos de otimização de troços de vigilância 

-Avaliação do impacto de não termos 

um sistema integrado da prevenção e 

supressão 

-Métodos para determinar a 

necessidade por tipo e 

quantidade de recursos 

-Métodos para determinar as 

técnicas mais eficazes de 

recuperação das áreas ardidas  

Exemplos de alguns trabalhos em curso: 
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