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PESSOAS E FOGO 
Reduzir o Risco, Conviver com o Risco 

O projeto de investigação Pessoas e Fogo visa 
desenvolver e testar um quadro analítico de 
apoio ao desenvolvimento e avaliação de 
políticas de gestão florestal e de 
desenvolvimento territorial que, centradas nas 
pessoas, procuram a redução do risco de 
incêndio rural-florestal no Pinhal Interior. 

Até recentemente, tem sido dada prioridade ao 
combate direto aos incêndios ativos. A sua 
prevenção, através da gestão de combustível, e 
a diminuição da exposição e vulnerabilidade das 
pessoas e bens têm sido relegadas para 
segundo plano. Não se conseguiu, assim, uma 
redução das áreas ardidas, nem sobretudo uma 
redução dos danos causados pelos incêndios, 
cujo aumento reflete, em larga medida, o 
declínio da gestão da floresta e a contração da 
área agrícola. 

Face a este cenário, o projeto Pessoas e Fogo 
pretende, entre outros objetivos, envolver mais 
de perto as partes interessadas e o seu 
conhecimento local na conceção conjunta de 
políticas e estratégias para promover práticas 
de redução de risco. 

Este projeto é financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (PCIF/AGT/0136/2017) e 
decorre entre 2019 e 2023 na Universidade de 
Lisboa, com a participação do Instituto Superior 
de Agronomia (ISA), Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território (IGOT) e Instituto de 
Ciências Sociais (ICS). 

EQUIPA DO PROJETO 

ISA-ULisboa: José Lima Santos (coord.), 
Francisco Moreira (co-coord.), Ana Novais, 
Maria João Canadas, Miguel Alfaia Leal, Paulo 
Flores Ribeiro 

ICS-ULisboa: Luísa Schmidt, Ana Delicado, Filipa 
Soares, João Mourato, Paulo Madeira 

IGOT-ULisboa: José Luís Zêzere, Eusébio Reis, 
Rafaello Bergonse, Sandra Oliveira 

 

WORKSHOPS PARTICIPATIVOS  

Em junho/julho de 2021, realizaram-se quatro 
workshops participativos na região do Pinhal 
Interior, com o intuito de: aferir as perceções 
institucionais sobre o impacto e adequação das 
soluções políticas existentes para o problema 
dos incêndios e de conceber conjuntamente 
soluções de políticas e estratégias para a 
floresta e território. 

Os workshops decorreram online, através da 
plataforma Zoom, nos dias 24, 28 e 29 de junho 
e 8 de julho de 2021, nos concelhos de Proença-
a-Nova, Oliveira do Hospital, Figueiró dos 
Vinhos e Vila de Rei, respetivamente. No total, 
participaram 104 pessoas, representantes de 73 
entidades. 

Estes workshops foram divididos em duas 
discussões de grupo, em salas virtuais, seguidas 
de sessões plenárias para apresentação das 
principais conclusões. Em cada sala, um(a) 
moderador(a), com o apoio de um(a) relator(a), 
dinamizou o debate a partir de um guião 
estruturado em duas partes: 

• Política de fogos bem-sucedida; 

• Discussão temática sobre a gestão de 
espaços florestais ou a redução do risco de 
incêndio nos aglomerados populacionais. 

Todas as discussões foram integralmente 
gravadas e posteriormente analisadas 
qualitativamente. No final dos workshops, foi 
enviado um inquérito por questionário a todos 
os participantes para avaliação dos mesmos. 

Este relatório apresenta uma análise sumária 
dos resultados destes quatro workshops. No 
website do projeto está disponível um relatório 
com uma análise mais exaustiva dos resultados 
e uma descrição detalhada dos procedimentos. 

Moderadores: Filipa Soares, João Mourato, 
Luísa Schmidt, Mónica Truninger, Paulo 
Madeira, Susana Valente, Verónica Policarpo 

Relatores: Augusta Correia, David Travassos, 
Filipa Soares, Joana Sá Couto, João Estevens, 
Leonor Prata, Miguel Leal, Susana Valente 

Apoio técnico: Ana Delicado 

  

https://pessoasefogo.files.wordpress.com/2021/12/pf-relatorio-workshops.pdf
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POLÍTICA DE FOGOS BEM-SUCEDIDA 

A primeira discussão teve por base a questão: “Imaginemos que estamos em 2031, daqui a 10 anos. 

Qual é que seria o principal sinal ou indicador de que houve uma política de fogos bem-sucedida no 

município?” Entre os indicadores referidos e as medidas necessárias para os alcançar, destacam-se: 

• Estatísticas de incêndios (menor número de ignições e menos área ardida) 
Para a redução do número de ignições serão necessárias mais ações de sensibilização para diminuir 

os comportamentos de risco e uma maior eficácia na vigilância e combate, através do aumento do 

número de efetivos e de infraestruturas de apoio (ex.: postos de vigia, pontos de água). Por seu 

turno, o decréscimo da área ardida passa pelo ordenamento, revitalização e valorização da floresta 

e do território, pela criação de faixas de descontinuidade e por uma maior aposta em recursos de 

vigilância e combate. 

• Gestão florestal 
Algumas medidas sugeridas para a execução ou melhoria da gestão florestal incluem: o aumento 

da sensibilização e da fiscalização, apoios ou incentivos fiscais para a limpeza e manutenção, 

medidas de compensação dos custos, penalizações para os proprietários absentistas e/ou 

benefícios ou mais-valias para os cumpridores, a efetivação e conclusão do cadastro, incentivos do 

Estado para o emparcelamento e/ou para a gestão florestal coletiva. 

• Ordenamento florestal e compartimentação da paisagem 
O ordenamento requer, por um lado, a diversificação das espécies florestais, através da plantação 

de espécies folhosas autóctones (ex.: sobreiro, carvalho, castanheiro) nas faixas de gestão de 

combustível, mediante aconselhamento técnico, e, por outro lado, a reconversão dos usos do solo. 

Para esta última, foram sugeridos: o aumento da área agrícola, através de indemnizações do Estado 

para a cedência de terrenos para a agricultura e de incentivos para os agricultores atualmente no 

ativo e para atrair as camadas mais jovens; a aposta em espécies agroflorestais rentáveis (ex.: 

medronheiro); e a promoção de outras atividades ligadas aos recursos naturais (ex.: turismo, 

produção de mel, cogumelos). 

• Indicadores económicos 
A fraca rentabilidade da floresta constitui um entrave à execução da gestão florestal e um 

“incentivo” ao abandono do Interior, contribuindo fortemente para a acumulação de combustível. 

Os participantes consideram premente reverter esta situação através de políticas de 

desenvolvimento económico e de valorização do território que potenciem as atividades existentes 

ou promovam outras com viabilidade económica. Tal passa, por exemplo, pelo desenvolvimento de 

políticas que incentivem a atividade ligada à floresta, à agricultura e ao turismo; pela promoção de 

emprego na região; por medidas de compensação dos custos da gestão florestal (ex.: melhor 

aproveitamento da biomassa); pela garantia do escoamento dos produtos (ex.: madeira, mel) 

através de planos de gestão em conjunto com as indústrias; ou ainda pela valorização dos produtos 

agrícolas e agroflorestais através de uma estratégia integrada de desenvolvimento rural. 
 

• Indicadores sociodemográficos 
A aposta no desenvolvimento económico permitirá criar condições para o repovoamento da região, 

considerado central em termos de política de fogos. Este repovoamento requer também a 

implementação de políticas que criem condições para a fixação das pessoas, tanto os (poucos) 

residentes atuais, sobretudo os mais novos, como os habitantes de grandes cidades e até 

imigrantes. Foi também mencionada a necessidade de uma discriminação positiva e de incentivos 

apelativos para novos residentes, bem como uma política de formação e educação ambiental e 

cívica dos residentes sobre os riscos, a necessidade de limpeza e medidas de autoproteção. 
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GESTÃO DE ESPAÇOS FLORESTAIS 

A discussão temática sobre a gestão de espaços florestais incluiu vários temas: 

a) Gestão dos baldios e desenvolvimento local  

Para os participantes, um dos fatores mais críticos em termos de gestão dos baldios diz respeito às 

dificuldades inerentes ao regime de cogestão com o Estado (ICNF), nomeadamente a falta de 

investimento ou apoio técnico. Assim, muitas entidades gestoras dos baldios têm optado pelo regime 

de autogestão, o qual está, contudo, associado a outro tipo de dificuldades, nomeadamente a falta 

de meios financeiros e de apoio técnico. Para contornar alguns destes fatores críticos, foi proposto 

um maior envolvimento das autarquias enquanto mediadoras entre as entidades gestoras e o ICNF, 

bem como uma maior intervenção do Estado em termos de financiamento e incentivos à constituição 

de agrupamentos de baldios (ex.: redução da área mínima). 

Relativamente às fontes de rendimento dos baldios, as rendas anuais pagas pela instalação de 

aerogeradores constituem uma das principais fontes, seguidas das receitas provenientes da venda 

de material lenhoso e de outros produtos agroflorestais e da instalação de torres para telemóveis. 

Como forma de rentabilizar ou aumentar os rendimentos, foi sugerida a plantação de espécies mais 

resistentes ao fogo e com valor económico (ex.: medronho, sobreiro), a aposta em produtos que dão 

rendimento anual intermédio (ex.: frutos vermelhos, mel, cogumelos), a instalação de centrais 

fotovoltaicas nos baldios com aerogeradores, ou ainda a remuneração dos serviços dos ecossistemas. 

As receitas geradas são aplicadas em dois tipos de projetos: iniciativas de cariz social/ 

desenvolvimento local (ex.: investimentos em obras locais, cedência de dinheiro a entidades locais,) 

e gestão florestal (ex.: reflorestação com espécies autóctones, reconversão dos usos do solo). 

Quando inquiridos acerca do papel dos baldios relativamente à problemática dos fogos rurais, a 

maior parte dos participantes considerou-os parte da solução. Foram, inclusive, considerados como 

um eventual bom exemplo para os proprietários e produtores florestais. Uma das principais funções 

consiste na proteção das aldeias em caso de incêndio, impedindo a sua progressão. Isto, claro, se 

existir ordenamento e gestão ativa dos mesmos. Caso contrário, os baldios tornam-se um problema 

em matéria de incêndios, à semelhança das propriedades privadas. 

b) Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) 

Os participantes consideraram que, pelo menos a nível teórico, as ZIF têm benefícios: nos casos em 

que existe gestão ativa, servem de proteção e facilitam o combate, para além da captação de 

financiamento para a gestão, uma vez que os quadros comunitários estão direcionados para as 

entidades gestoras. Não obstante, destaca-se um descontentamento generalizado dos participantes 

em relação ao presente modelo das ZIF. Foram referidos três fatores críticos:  

• Tamanho da propriedade e ausência de cadastro predial 

Para a constituição de ZIF numa região com propriedades de dimensões tão reduzidas são 

necessárias muitas propriedades para perfazer a área mínima legalmente estipulada do núcleo 

fundador e, como consequência, um número muito elevado de proprietários, muitas vezes com 

interesses e objetivos distintos. Acresce a esta dificuldade o facto de muitos destes 

proprietários estarem ausentes ou serem desconhecidos, dada a ausência de cadastro predial. 

Para contornar estas dificuldades, os participantes propuseram a adequação da área mínima 

para constituição de ZIF ao contexto local e regional, a implementação ou atualização do 

cadastro ou ainda a possibilidade de emparcelamento pelas entidades gestoras. 
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• “Sentido de posse” relativamente às propriedades 

Este aspeto dificulta a cedência da gestão a uma entidade gestora. Segundo os participantes, é 

necessário reforçar a participação dos proprietários e a proximidade com os mesmos, 

auscultando-os e integrando-os nos processos de tomada de decisão. Foi também sugerida 

uma política de gestão com diferentes tipos de vínculos e relações entre os proprietários e as 

entidades gestoras (ex.: delegação da gestão florestal na entidade gestora; gestão pelos 

proprietários com o auxílio da entidade gestora para a captação de apoios públicos; terrenos 

sem dono conhecido geridos pela entidade gestora, etc.). 

• Dependência de apoios públicos e instabilidade das políticas públicas florestais 

As ZIF não são autossuficientes, estando fortemente dependentes do financiamento público 

que, contudo, não cobre a totalidade dos investimentos. Cabe, assim, aos proprietários uma 

parte desse investimento, muitos dos quais não têm essa capacidade. Algumas sugestões 

propostas passam pela criação de apoios para a manutenção dos povoamentos, bem como a 

repartição dos rendimentos com base na dimensão de cada parcela, ou ainda a aposta numa 

lógica de desenvolvimento rural. A estes entraves de cariz financeiro acresce a falta de 

continuidade do apoio público e das próprias políticas florestais. Foi, assim, destacada a 

necessidade de os estabilizar, envolvendo também os municípios ou as CIM, e de alargar o 

horizonte temporal das próprias políticas públicas, geralmente pensadas a curto prazo. Estes 

aspetos condicionam a própria execução dos planos de gestão florestal. 

Apesar do descontentamento generalizado face às ZIF, muitos participantes consideraram, contudo, 

que ainda é cedo para “desistir” das mesmas em detrimento de Entidades de Gestão Florestal ou de 

outras entidades de natureza mais empresarial. Foi referido, por exemplo, que estas entidades 

poderão retirar ao proprietário poder de intervenção nas propriedades e estão mais distantes dos 

proprietários, diminuindo a confiança. 

c) Rede primária de faixas de gestão de combustível e indemnização por expropriação 

Uma das medidas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português consiste no 

alargamento das faixas de gestão de combustível da rede primária. Para alguns participantes, este 

alargamento é bem-vindo; outros consideram-no irrelevante, dado que é muito reduzido. 

O PRR prevê ainda indemnizar os proprietários dos terrenos por onde passam essas faixas. Apesar 

de esta medida não ser conhecida por todos, as opiniões tendem a ser favoráveis. Existem, contudo, 

alguns aspetos que poderão condicionar a sua implementação e concretização, tais como: os custos 

elevados, a eventual insustentabilidade dos apoios a médio e longo prazo ou o incumprimento da 

gestão por parte do Estado. Foram propostas indemnizações regulares ou, em alternativa, a 

atribuição do mesmo montante à gestão ativa, em detrimento da expropriação. 

O alargamento hipotético desta indemnização às faixas da rede secundária não reuniu consenso. A 

maioria dos participantes frisou que tal indemnização seria demasiado dispendiosa e incomportável 

no quadro do orçamento público, para além de considerarem que a gestão dessas faixas é da inteira 

responsabilidade dos proprietários. Não obstante, outros participantes concordam com a 

indemnização alargada à rede secundária, sobretudo no caso dos proprietários com terrenos por 

onde passa a rede viária, limpa pelo município. 
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d) Medidas de compensação dos custos da gestão de combustíveis 

Centrais de biomassa: as perceções da maioria dos participantes são eminentemente negativas, 

devido aos materiais utilizados pelas centrais de grande dimensão (madeira ao invés de sobrantes de 

material lenhoso) e aos elevados custos operacionais, nomeadamente o transporte do material. Para 

contornar esta questão, foi sugerida a aposta em unidades de pequena dimensão, mais dispersas e 

localizadas, ou pontos de consumo locais, bem como uma melhor articulação entre as centrais e os 

proprietários. Os impactos ambientais e ecológicos destas grandes centrais também foram 

destacados, sobretudo ao nível dos solos, emissões de carbono, desflorestação e consumo de água. 

Alguns participantes consideram as centrais de biomassa uma medida importante para aumentar a 

rentabilidade das propriedades. 

Remuneração dos serviços de ecossistemas: as perceções dos participantes são claramente 

favoráveis. Para que esta medida seja concretizada, é necessário sensibilizar e informar os 

proprietários e garantir apoio e acompanhamento técnico, uma vez que as associações de produtores 

florestais carecem de capacidade para apoiar os proprietários nesta matéria. Segundo os 

participantes, a remuneração poderá ser feita através de um mecanismo direto ou de medidas 

agroambientais, ressalvando-se a importância de incentivar serviços específicos, não genéricos, e de 

garantir que o pagamento chegue, de facto, aos proprietários. Foram apontadas, contudo, eventuais 

dificuldades de implementação, nomeadamente em termos financeiros e metodológicos. 

Benefícios fiscais: foi proposta, por exemplo, a dedução dos custos da gestão no IRS. Contudo, tal 

não terá os mesmos efeitos positivos para todos e poderá não ser suficientemente atrativo para os 

proprietários, como o demonstra o caso das ZIF, cujo regulamento preconiza reduções e isenções 

fiscais em determinados tipos de impostos. Uma outra proposta foi a possibilidade de o Estado 

assumir o pagamento da gestão de combustíveis, por um determinado período, a partir de uma 

percentagem dos impostos – fossem públicos (IMI), fossem aplicados aos privados. 

Incentivos para a diversificação dos usos e atividades económicas: ao promover a melhoria do 

rendimento, estes apoios incentivam a gestão ativa e, por consequência, reduzem o risco de 

incêndios. Tal poderá passar, por exemplo, pela valorização dos produtos agroflorestais locais (ex.: 

madeira de espécies autóctones, cortiça, medronheiro, esteva para produção de óleos, acácia-

vermelha, outras produções frutícolas), através da concessão de apoios financeiros e técnicos para a 

sua exploração e da garantia de mercado de escoamento. Um outro tipo de incentivos poderá passar 

pela valorização da agricultura familiar e/ou biológica, através da celebração de contratos-

programa ou da concessão de apoios simplificados suportados por fundos europeus adaptados à 

dimensão da propriedade, de apoio técnico e de formação para revitalizar as áreas agrícolas 

abandonadas. Por último, foram sugeridos incentivos para a diversificação da atividade económica 

(ex.: turismo, produção de cogumelos, atividade cinegética) e a criação de um sistema de 

arrendamento de propriedades privadas, semelhante aos bancos de terra, com base no valor de 

rentabilidade de cada parcela. 

e) Programa de Transformação da Paisagem 

Planos de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP): os concelhos de Proença-a-Nova e Vila de 

Rei estão abrangidos pelo PRGP do Pinhal Interior Sul, cuja elaboração está em curso. Em ambos os 

concelhos, muitos dos participantes revelaram desconhecer, ou pelo menos não conhecer em 

profundidade, o PRGP. Entre os que têm algum conhecimento sobre o mesmo, as expectativas são 

elevadas, destacando-se o potencial para resolver o problema dos incêndios, caso seja bem planeado 
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e bem executado. Inclui, por exemplo, alterações de uso e ocupação do solo através do 

desenvolvimento de atividades agrícolas, florestais e silvo-pastoris.  

Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP): são ainda menos conhecidas do que o PRGP. Entre 

os participantes que têm mais conhecimento sobre as mesmas as expectativas são também elevadas, 

tendo sido destacados o modelo de financiamento, o apoio à execução do cadastro predial e a 

natureza jurídica das entidades gestoras. Por forma a garantir a adesão dos proprietários, foram 

sugeridas ações de sensibilização e o envolvimento de associações locais ou da GNR, mais próximas 

da população, como forma de transmitir a mensagem. No entanto, foram referidos alguns fatores 

críticos: a falta de coerência entre PRGP e AIGP, a qual é priorizada no Regime Jurídico da 

Reconversão da Paisagem; o facto de se tratar de um instrumento top-down, desfasado do contexto 

local; a atribuição do mesmo valor para todas as parcelas, independentemente da rentabilidade; e a 

instabilidade e falta de continuidade das políticas florestais. 

REDUÇÃO DO RISCO NOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS 

A discussão temática sobre o risco de incêndio nos aglomerados populacionais centrou-se em 

diversos aspetos ligados ao mesmo: 

a) Perceções e fatores de risco de incêndio 

Foi unânime entre os participantes que o risco de incêndio nos concelhos é elevado/muito elevado, 

com tendência a agravar, apesar de se verificar uma maior preocupação e vigilância desde 2017. 

Quando comparados com a média dos restantes concelhos do Pinhal Interior, destaca-se a 

consideração de que o risco parece ser semelhante (na média). 

Relativamente aos fatores de risco, foi unânime o caráter multifatorial dos incêndios na região, 

destacando-se os seguintes fatores de risco e as medidas para os ultrapassar: 

• Decréscimo e envelhecimento populacional: para aumentar a atratividade e o investimento no 

Interior do país e, consequentemente, fixar a população, foi sugerida uma maior intervenção 

política através da implementação de um plano de desenvolvimento regional, bem como a 

criação de incentivos para fixar e/ou captar a população, sobretudo as camadas mais jovens e 

população estrangeira, através dos diversos setores económicos; 

• Falta de gestão florestal: para garantir a gestão ativa, foram propostas ações de sensibilização, 

a concessão de incentivos e apoios à população mais idosa e/ou com parcos recursos, a 

implementação de projetos com ‘cabras sapadoras’ para limpeza dos terrenos, a disponibilização 

à comunidade local de terrenos abandonados para agricultura de subsistência por parte dos 

Municípios, ou ainda incentivos à criação de mais associações (ex.: associações de produtores 

florestais, de caçadores, de apicultores, etc.) e apoios às mesmas para que contribuam para a 

gestão florestal; 

• Ocupação florestal (proliferação de eucaliptos, mimosas e giestas): foram sugeridos incentivos 

para a plantação de outro tipo de espécies em redor dos aglomerados, incluindo espécies que 

dão mais rendimento (ex.: medronheiro), bem como ações de sensibilização sobre as melhores 

espécies a plantar em cada território e um planeamento a longo prazo; 

• Orografia do território e condições atmosféricas (vento, temperatura e humidade), para além 

das alterações climáticas; 

• Comportamentos de risco (negligência, descuido, fogo posto): a alteração destes 

comportamentos passa acima de tudo pela sensibilização. 
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b) Segurança e proteção dos residentes: iniciativas e medidas implementadas após os 

incêndios de 2017 
Foram referidas várias iniciativas promovidas ao nível do município, freguesias ou aldeias 

promovidas por diversos atores locais, tais como: 

• Administração local (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia): operacionalização dos 

Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (ex.: manutenção da rede viária 

florestal, manutenção/ implementação de faixas de gestão de combustível), ações de 

sensibilização, implementação de medidas de proteção dos residentes (ex.: identificação de 

pontos de encontro nas aldeias, distribuição de kits de primeira intervenção), 

reforço/melhoria do Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 

• Autoridades oficiais: ações de sensibilização, identificação de situações de risco (ex.: casas 

e pessoas em locais isolados), para a eventualidade de evacuações; 

• Organizações da sociedade civil: ações de reflorestação, ações de sensibilização, programa 

“Aldeias Resilientes” (promovido pela Associação das Vítimas dos Incêndios de Pedrogão 

Grande), constituição de Zonas de Proteção à Aldeia (Casal de São Simão, Figueiró dos 

Vinhos, e Ferraria de São João, Penela); 

• Agentes económicos: ações de (re)arborização; 

• Escolas : ações de reflorestação, ações de sensibilização, EcoEscolas. 

Ao nível da administração central, foram promovidos os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras 

pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os quais foram implementados em Figueiró 

dos Vinhos, Proença-a-Nova e Vila de Rei, tendo sido referido que vão ser implementados em Oliveira 

do Hospital. 

A implementação e/ou expansão destes programas, bem como a aplicação de medidas no âmbito 

dos mesmos, deparam-se com algumas dificuldades, tais como: as características das próprias 

freguesias e aldeias (ex.: área, distância entre aldeias, concentração ou dispersão das edificações); o 

número reduzido de residentes nas aldeias e o facto de ser uma população idosa, o que dificulta a 

capacidade de auto-organização; a falta de recursos humanos e materiais, que condicionam a 

operacionalidade; a renitência em assumir a função de Oficial de Segurança, dada a elevada 

responsabilidade que acarreta; ou ainda questões de cariz cultural e social (ex.: desconfiança inicial, 

antipatia pelos dinamizadores, conflitos interpessoais). Como forma de ultrapassar algumas destas 

dificuldades, foi sugerido um maior envolvimento do poder político local, nomeadamente das Juntas 

de Freguesia, bem como a realização de campanhas porta-a-porta. 

Um último aspeto relacionado com a questão da segurança e proteção dos residentes diz respeito à 

descentralização e reforço do papel das autarquias no âmbito da proteção civil. Foi consensual 

entre os participantes que o reforço de competências dos órgãos municipais nesta matéria é positivo, 

nomeadamente das Juntas de Freguesia, devido à maior proximidade da população local, ao 

conhecimento aprofundado sobre as vulnerabilidades territoriais e sociais e à capacidade de envolver 

e motivar os cidadãos em ações de sensibilização e situações de emergência. Contudo, em termos 

práticos, as Juntas de Freguesia da região debatem-se com dificuldades estruturais que poderão 

condicionar a sua intervenção: a escassez de recursos (humanos, materiais e financeiros), a ausência 

ou o número reduzido de funcionários efetivos e/ou habilitados para exercer algumas das funções 

de proteção civil e o facto de os presidentes de Junta exercerem uma segunda profissão. 
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Assim, foi proposto um trabalho complementar entre as Câmaras Municipais e as Juntas de 

Freguesia na área da proteção civil, ao invés da simples transferência de competências das primeiras 

para as segundas. Foi também sublinhada a necessidade de garantir a transferência de meios e 

assegurar a formação permanente para quem integra a proteção civil local. No caso dos presidentes 

de Junta, foi ainda sugerida a sua dedicação exclusiva ao cargo. Por último, deverá ser priorizada 

uma melhor gestão dos meios disponíveis e uma melhor organização logística, com definição clara 

do papel que cada um deve desempenhar e da localização dos meios, em função do risco. 

c) Rede secundária de faixas de gestão de combustível (FGC) 

Muitos dos participantes consideraram estas faixas importantes para a defesa e proteção de pessoas 

e bens em situações de incêndio, para diminuir a intensidade e impactos do mesmo e para a 

apicultura. Contudo, tal só acontece se a gestão for efetuada corretamente. Não obstante, foram 

tecidas algumas críticas. Foi referido, por exemplo, que a abertura de clareiras decorrente do corte 

de mato pode criar condições propícias ao crescimento de espécies altamente inflamáveis, 

agravando as condições para que haja incêndios. Foram também criticados o incumprimento por 

parte dos proprietários, o caráter coercivo da lei e as expectativas de cumprimento da mesma sem 

que estejam reunidas as condições para tal (ex.: falta de recursos financeiros e humanos). 

Algumas destas críticas estão relacionadas com as principais dificuldades para a execução da gestão 

de combustíveis por parte dos proprietários privados, nomeadamente: os custos elevados, a fraca 

rentabilidade da floresta relativamente aos custos (embora não seja consensual), a falta de mão-de-

obra, a falta de cadastro predial, o absentismo dos proprietários e fatores naturais (elevada 

produtividade primária favorecida pelo período do ano estipulado). Na tabela abaixo estão 

sistematizadas algumas das propostas dos participantes para ultrapassar estas dificuldades. 

Fatores críticos Propostas 

Custos elevados  • Incentivos públicos, apoios ou ajudas financeiras para cobrir os custos 

• Critérios distintos de fiscalização (ex.: não aplicação de coimas a proprietários sem 
recursos para limpar) 

• Mecanismos de compensação ou benefícios fiscais para quem cumpre (ex.: dedução da 
fatura no IRS, redução do IMI) 

• Incentivos à gestão coletiva ou associativa em redor dos aglomerados 

• Repartição das despesas pelos residentes 

• Execução das FGC em redor dos aglomerados pelas autarquias 

Fraca rentabilidade 
da floresta 

• Investimento em espécies agroflorestais rentáveis (ex.: medronheiro) 

• Mecanismos de compensação ou benefícios fiscais para proprietários com parcelas nas 
FGC (ex.: redução do IMI) 

• Regulação dos preços da madeira 

• Aposta numa floresta mais biodiversa, sem necessidade de manutenção frequente 

• Apoios à agricultura familiar para compartimentar a paisagem 

• Criação da figura do jovem produtor florestal 

• Mercado de carbono como oportunidade 

Falta de cadastro 
predial 

• Implementação/ atualização do cadastro predial 

• Compilação centralizada dos registos de propriedade 

Absentismo dos 
proprietários 

• Incentivos à fixação de população (ex.: compensação para quem vive no Interior, 
melhoria da rede de telecomunicações) 

• Maior investimento do Estado no Interior 
Fatores naturais • Datas legalmente estabelecidas flexíveis, adaptadas às condições atmosféricas 

• Investimento em espécies folhosas nas redes viárias, em áreas com maior humidade e 
nas linhas de água (criação de “barreiras naturais”) 

• Reclassificação do uso do solo nos instrumentos de gestão territorial (ex.: de espaço 
florestal produtivo para área agrícola em redor dos aglomerados) 



 9 

Um último aspeto discutido relativamente à rede secundária diz respeito às normas legalmente 

estipuladas para a execução da gestão das FGC: 

• Dimensões das FGC: ao contrário dos representantes das autoridades de segurança, nem todos 

os participantes concordam com as mesmas, alguns alegando a ‘falta de evidência científica’ 

sobre a sua eficácia para a redução do risco de incêndio e outros o facto de não considerarem 

aspetos contextuais específicos, como a orografia do território ou o tipo de povoamento 

florestal predominante em redor dos aglomerados, que poderão aumentar ou diminuir o risco. 

Foi sugerido tornar as dimensões das FGC flexíveis, dando poder de decisão a quem executa a 

gestão localmente, bem como reformular as dimensões para diminuir os impactos ao nível da 

segurança do solo e resistência à erosão e ao nível económico. 

• Período do ano: foi consensual que terá de ser ajustado às condições atmosféricas de cada ano, 

sobretudo considerando a pluviosidade, que potencia o rápido crescimento dos combustíveis, 

aumentando, consequentemente, o risco de incêndio. Os participantes defenderam o 

alargamento do período estabelecido e/ou o seu ajuste anual às condições atmosféricas e ao 

próprio risco. A gestão de combustíveis no período do ano estabelecido também acarreta, 

segundo os participantes, impactos económicos e ecológicos: ao favorecer o crescimento 

acelerado dos matos, torna-se necessário executar a limpeza mais do que uma vez, aumentando 

os custos, que constituem uma das principais dificuldades para a execução da gestão de 

combustíveis. Por outro lado, o facto de se realizar na primavera pode ter impactos na 

biodiversidade, ao coincidir com a época de reprodução, e pode originar problemas de 

fitossanidade (ex.: surgimento de pragas). 

• Penalizações sob a forma de coimas: apesar de terem sido consideradas um “mal necessário” 

para garantir o cumprimento, muitos participantes não concordam com a sua aplicação nem com 

os valores definidos. Foi alegada, por exemplo, a falta de capacidade de muitos proprietários 

para efetuar ou pagar a limpeza e, consequentemente, para pagar a coima. Foi considerado, 

assim, necessário haver alguma flexibilidade na aplicação da lei mediante, por exemplo, uma 

avaliação dos motivos na base do incumprimento da lei, nomeadamente a falta de capacidade 

financeira. Em alternativa às coimas, foi sugerida uma maior aposta ao nível da sensibilização, o 

que aliás tem sido feito nalguns casos. 

• Intervenção das Câmaras Municipais em situações de incumprimento: foi destacada a sua 

relevância, sobretudo nos casos de terrenos abandonados. Contudo, a falta de capacidade dos 

Municípios em termos de meios, recursos humanos e capacidade financeira poderá dificultar a 

intervenção, bem como a falta de capacidade financeira dos proprietários para o ressarcimento 

da despesa efetuada e a falta de cadastro predial, o que dificulta a identificação dos 

proprietários para esse ressarcimento. 

d) Apoios à reconversão dos usos do solo nas FGC em redor dos aglomerados 

Programa Municipal de Apoio à Reconversão de Áreas Florestais em Áreas Agrícolas Geridas 

(Proença-a-Nova): apesar de nem todos os participantes conhecerem este programa, foi unânime a 

sua importância, destacando-se os incentivos à reflorestação com espécies agrícolas e a cadeia de 

valor a ser explorada neste programa. Contudo, foram referidas potenciais dificuldades para a sua 

implementação, nomeadamente o decréscimo e envelhecimento populacional, o tamanho da 

propriedade, a ausência de cadastro, o absentismo de muitos proprietários e a falta de iniciativa e 

capacidade de liderança. 
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Condomínio de Aldeia: o programa não é muito conhecido pelos participantes, embora tenha sido 

considerado promissor. Contudo, a sua implementação depara-se com algumas dificuldades: o 

cadastro desatualizado ou inexistente, a oposição de alguns proprietários à gestão conjunta e à 

reconversão dos usos do solo, a falta de pessoas com capacidade de iniciativa e liderança nas aldeias 

e o curto horizonte temporal do financiamento (5 anos). Algumas das propostas para contornar estas 

dificuldades passam, por exemplo, pela atualização do cadastro, pelo emparcelamento, pelo reforço 

legal da capacidade de atuação da maioria dos proprietários ou pela aposta em receitas que possam 

superar as despesas de manutenção (ex.: instalação de painéis solares). A nível de políticas públicas, 

foi também defendida a coincidência entre os programas Condomínios de Aldeia e Aldeia Segura ou 

a integração dos primeiros em instrumentos legislativos já existentes, como os PIER (Planos de 

Intervenção em Espaço Rústico). 

e) Programa de Revitalização do Pinhal Interior (PRPI) 

Eixos prioritários Medidas (sugestões) Fatores críticos 

1. Espaço rústico 

ordenado, resiliente 

e sustentável 

- Emparcelamento 

- Constituição de AIGP e Condomínio de Aldeia 

- Aposta na continuidade de instrumentos e 

políticas públicas (ex.: ZIF) 

- Efetivação e conclusão do cadastro predial 

- Gestão e ordenamento florestal (ex.: controlo 

de espécies invasoras, regeneração natural da 

vegetação autóctone) 

- Oposição ao emparcelamento, 

sobretudo pelas populações 

mais idosas 

- Falta de cadastro predial 

- Elevado número de 

proprietários 

2. Prevenção 

estrutural dos 

incêndios rurais 

- Aposta na informação sobre a gestão do fogo 

- Ações de educação e sensibilização 

 

3. Território atrativo, 

competitivo e 

inovador 

- Criação de emprego e melhoria das condições 

de vida para fixar as populações 

- Apoio ao investimento e empreendedorismo 

- Mercado de arrendamento 

- Pouca mão-de-obra local para 

dar resposta ao crescimento do 

tecido empresarial 

f) Pastorícia, animais de pastoreio e prevenção de incêndios 

Muitos dos participantes consideraram o papel dos animais de pastoreio importante e até essencial 

para a gestão de combustíveis e, consequentemente, para a prevenção de incêndios rurais. Foi, 

contudo, criticada por alguns a ênfase nas ‘cabras sapadoras’, ao invés da pastorícia e dos pastores 

propriamente ditos. 

Perante a falta de pastores, sobretudo jovens, associada à pouca atratividade da profissão, a aposta 

no aumento do número de pastores e/ou de rebanhos foi tida como crucial. Tal poderá passar, por 

exemplo, por incentivos para a criação de novos rebanhos ou aumento do número de cabeças nos 

rebanhos já existentes, pela melhoria da remuneração e das condições de trabalho dos pastores ou 

ainda pela formação profissional dirigida às gerações mais jovens. 

Foram ainda referidas duas outras dificuldades. Em primeiro lugar, a falta de escala e dificuldades 

de gestão, nomeadamente em termos das espécies mais adequadas para zonas de mato e a 

necessidade de vedação dessas áreas. O acesso dos rebanhos a propriedades privadas, com a 

permissão dos proprietários, foi uma das soluções propostas. Em segundo lugar, foi referida a falta 

de mercado para escoamento de gado e dos derivados e a necessidade de o garantir. 
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