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O Município de Soure, através da respectiva Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (CMDFCI), elabora o presente Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PMDFCI), o qual é aprovado pela Direcção-Geral de Recursos Florestais 

(nº 10, art. 2/3, Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho). 

 

O PMDFCI deve cumprir as directrizes presentes no Plano Nacional de Prevenção e 

Protecção da Floresta Contra Incêndios (Resolução do Concelho de Ministros nº 65/06 de 

26 de Maio). E no Plano Operacional Distrital de Combate a Incêndios Florestais (PODCIF 

06 – Maio/06). Deve também respeitar o DL nº 124/2006 de 28 de Junho e, quanto à sua 

estrutura, a Portaria nº1139/06 de 25 de Outubro.  

 

Este Plano pretende contribuir para: 

 

� A redução da incidência de incêndios; 

� Aumento da resistência do território aos incêndios florestais; 

� A melhoria de eficácia e eficiência do ataque e gestão dos incêndios; 

�  A construção de uma estrutura orgânica, funcional e eficaz. 
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a) Localização1 
 

O Concelho de Soure pertence ao distrito de Coimbra e tem por limites, a Norte o Concelho 

de Montemor-o-Velho; a Nascente, os Concelhos de Condeixa-a-Nova e Penela; a Sul, os 

Concelhos de Pombal e Ansião, e a Oeste o Concelho de Figueira da Foz. É parte 

integrante do agrupamento de concelhos da Sub-região denominada de Baixo Mondego – 

corresponde a uma NUT de ordem III2.  

 

 

 

 

Mapa 1 – Enquadramento do Município de Soure a nível Nacional e Regional 

 

 

 

Tem uma área total de 265,1 Km² e uma população de, sensivelmente, 21 mil habitantes3.  

                                            
1 Carta Educativa do Concelho de Soure, Capitulo 3, Câmara Municipal de Soure 
2 As NUT (Nomenclatura de Unidade Territorial Estatística) foram estabelecidas pelo EUROSTAT tendo em vista o 
desenvolvimento de um esquema único e coerente de repartição territorial para o estabelecimento de estatísticas regionais da 
União Europeia.  
3 De acordo com CENSOS 2001. 
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Está dividido administrativamente em doze freguesias – Alfarelos, Brunhós, Degracias, 

Figueiró do Campo, Gesteira, Granja do Ulmeiro, Pombalinho, Samuel, Soure, Tapéus, 

Vinha da Rainha e Vila Nova de Anços. 

 

 
Mapa 2 – Mapa do Concelho de Soure 

 

Geograficamente o Concelho de Soure apresenta duas zonas com características bem 

diferenciadas: 

A Zona serrana, que integra a «sub-região» de Sicó, é constituída pelas freguesias de 

Tapéus, Degracias e Pombalinho. A produção de queijo de qualidade continua a ser uma 

das actividades mais características. De referir também, o funcionamento de unidades de 

extracção de calcário e uma unidade industrial de torrefacção de frutos secos. 

 
O resto do concelho, mais plano, dominado pelas bacias de aluvião dos rios Anços, Arunca 

e Pranto, com maior riqueza de solo e uma maior proximidade dos principais eixos de 

comunicação da região e do país, naturalmente, tem apresentado um maior índice de 

desenvolvimento, assente num quadro diversificado de actividades no plano sectorial. 



PMDFCI – Soure 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

5 
   

b) Clima 

 

O concelho de Soure insere-se numa região de clima temperado marítimo, dada a 

influência dos ventos do quadrante W no Verão e frente polar marítima no Inverno.  

 

O clima neste concelho é caracterizado pela existência de temperaturas amenas durante 

todo o ano. A média da temperatura máxima nos meses de Julho e Agosto é de 28,6ºC, 

enquanto que nos meses de Dezembro a Fevereiro ronda os 14,7ºC.  

 

É um clima marcado essencialmente pela irregularidade sazonal da precipitação e onde os 

nevoeiros são frequentes, principalmente nas regiões de leito dos rios.  
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Gráfico 1 – Termo-Pluviométrico (Coimbra) – 1961-90   

Fonte: www.meteo.pt  

 

Relativamente à temperatura mínima, os valores variam gradualmente desde Janeiro, 

sendo este o que regista a temperatura mais baixa com 5,7ºC, até Julho quando atinge o 

seu valor mais elevado com 15,3ºC.  

 

Podemos concluir que entre Outubro e Março/Abril chove com grande regularidade, 

atingindo o seu valor máximo em Fevereiro com 139mm; os valores mais baixos de 

precipitação ocorrem entre Maio e Setembro, sendo o seu mínimo de 13mm que se regista 

em Agosto. 

 

Utilizaram-se as “Normais Climatológicas” de Coimbra, uma vez que é a estação 

meteorológica que se encontra mais perto do concelho de Soure.  
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C) Relevo  
 
O concelho de Soure tem uma composição fisiográfica diversificada, sendo possível 

distinguir três aspectos fundamentais e que sinteticamente podemos assim esquematizar:  

 

� A serra – desenvolve-se em relevo muito acentuado com vertentes muito 

inclinadas e cotas elevadas, principalmente nas freguesias das Degracias, 

Pombalinho (cota máxima – 532 metros, na Serra do Rabaçal). É uma área 

que se destaca pelo Sistema Montanhoso da Serra das Degracias.  

 

� A colina – desenvolve-se em relevo ondulado com declives geralmente 

suaves e abrange a maior parte da sua superfície agrícola de sequeiro. As 

cotas médias andam por volta dos 80-90metros e os declives possibilitam 

frequentemente o cultivo das encostas.  

 

� A planície – é constituída pelas baixas aluvionares do Pranto, Arunca, Anços 

e Ega. Com as cotas e declives mínimos do concelho, está sujeita a 

inundações frequentes e prolongadas no período Outono – Inverno, 

nomeadamente na parte correspondente ao curso inferior do Arunca, aos 

campos do Pranto, assim como, aos do Ega.    

 

 

 

 

d) Hidrografia  
 

O concelho de Soure apresenta três bacias hidrográficas distintas (rio Arunca, rio Pranto e 

rio Ega) que correspondem a bacias hidrográficas secundárias pertencentes à bacia do rio 

Mondego. Esta rede hidrográfica instalou-se durante o Quaternário e deu origem a vales 

alongados e pouco profundos. 

 

O rio Pranto constitui o limite ocidental do concelho e é marcado por uma zona deprimida, 

com altitudes inferiores a 50m, até desaguar no rio Mondego a uma altitude de cerca de 

2m, no denominado Vale do Pranto. A sua bacia hidrográfica recebe o contributo de várias 

ribeiras e valas e corre sobre aluviões que se depositam sobre calcários, margas e argilas. 
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O rio Arunca é o de maior importância no concelho que divide praticamente a meio. Tem 

uma extensão de cerca de 52 km desde a sua nascente no concelho de Pombal até 

desaguar no Mondego a uma altitude de 2m. Ao longo do seu curso, corre basicamente 

sobre aluviões que se sobrepõem a rochas calcárias, calco-margosas, gresosas e 

argilosas. 

 

O outro grande rio do concelho é o rio Anços , com nascente no concelho de Pombal, e que 

se junta ao rio Arunca na vila de Soure, contribuindo deste modo para o aumento do seu 

caudal. Estes cursos de água superficiais apresentam pequena capacidade de 

armazenamento de água e os seus caudais variam em função da precipitação atmosférica. 

 

e) Solos 
 

A composição litológica do concelho tem alguma variedade, mas está organizada por áreas 

bem definidas.  

 

Na área da sede de concelho, estendendo-se para oeste, encontra-se uma grande zona de 

arenitos. Nas freguesias das Degracias e Pombalinho predominam os calcários e margas. 

No restante concelho predominam as areias, grés, argilas e conglomerados, não havendo 

distinção entre eles. Junto ao limite Norte, ocorrem áreas que correspondem a depósitos de 

terraços. 

 

A existência de diversos rios e grandes zonas de leito associadas a aluviões, marca em 

grande parte a topografia (plana e de pouco relevo) de grande parte do concelho. 

 

f) Ocupação do solo  
 

Para definir políticas de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), é essencial o 

conhecimento actualizado do uso do solo e ocupação (ver Anexo 4). 

 

Na cartografia de uso do solo e ocupação pretende-se categorizar os diferentes elementos 

da paisagem num certo número de classes temáticas. Neste caso, e por uma questão de 

uniformização optou-se por se utilizar a nomenclatura da CORINE Land Cover (CLC). Os 

mapas de ocupação do solo podem resultar de dados recolhidos no terreno, de fotografia 

aérea ou de imagens obtidas por satélites, tendo neste caso sido utilizada esta ultima 

técnica. 
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Para fins de DFCI, a nomenclatura utilizada a diferentes escalas deve permitir aos 

decisores a identificação, análise e fiscalização das diferentes áreas e respectivas 

vulnerabilidades. 

 

A razão pela qual as imagens de satélite podem, e são, utilizadas para a produção de 

cartografia temática está relacionada com a forma diferenciada com que as várias 

ocupações do solo reflectem a energia solar. De facto, os elementos da paisagem 

apresentam diferentes reflectâncias nas diferentes frequências do espectro 

electromagnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Uso e Ocupação do Solo no Município de Soure 
 

 
 
 

g) Património Natural 
 

Em todo o município existem diversas áreas de grande valor natural, nomeadamente a 

serra, as áreas de leito dos rios, as matas, mantendo as características mediterrânicas.  

 

Ao nível de ecossistema aquático, destaca-se uma área reconhecida a nível mundial – O 

Paul da Madriz-, que desde Maio de 1996 se encontra na Lista de Zonas Húmidas de 

Importância Internacional, no âmbito da Convenção de Ramsar. Situa-se imediatamente a 

Sul da povoação do Casal do Redinho, a cerca de 3 Km a SE de Alfarelos. O Paul situa-se 

no vale inferior do Rio Mondego, na margem esquerda, na baixa do Rio Arunca e tem uma 

área de aproximadamente 226 ha (ver Anexo 4).  

 

0
750

1500
2250
3000
3750
4500
5250



PMDFCI – Soure 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

9 
   

O Paul possui grande valor como santuário para as aves aquáticas no baixo Mondego, 

indispensáveis como refúgio, principalmente em épocas de maior pressão cinegética nas 

zonas adjacentes, e como área amena em períodos de seca. É considerado um local 

importante de migração de diversas espécies a nível regional e nacional. Este Paul está 

classificado como Zona de Protecção Especial (89 ha), ao abrigo  da Directiva Aves (ZPE – 

Directiva Aves 79/409/CEE). Os terrenos abrangidos por esta área são na sua maioria 

propriedade privada, pertencentes a diferentes proprietários.  

 

Uma outra área de interesse do ponto de vista da conservação é o sito de Sicó. 

Caracteriza-se pela sua riqueza florística sobretudo graças às comunidades de orquídeas 

que se desenvolvem nos substratos calcários. É importante realçar, no que concerne ao 

coberto vegetal, as manchas de carvalho português lá existentes. É uma zona sensível do 

ponto de vista da conservação e está classificada pela Directiva Habitats – 92/43/CEE.   

 

 

h) Acessibilidades4  
 

A rede viária local possui uma estrutura radial com centro na sede do Concelho – Soure. 

 

O acesso da sede do Concelho às diferentes Freguesias é efectuado por: 

 

ESTRADAS NACIONAIS (EN) 

 

EN 348 � Tapéus 

  � Degracias 

  � Pombalinho 

 
EN 342-1 � Vila Nova de Anços 

     � Alfarelos 

     � Figueiró do Campo 
 

EN 342-1/EN 341/ EN347 � Granja do Ulmeiro 

 
EN 342 � Vinha da Rainha 

�
�
�

                                            
4 Carta Educativa do Concelho de Soure, Capitulo 3, Câmara Municipal de Soure 
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ESTRADAS MUNICIPAIS (EM) 

 
EM 348 � Gesteira 

   � Samuel 
 

EM 348/ EM 616 � Brunhós 

 
 
As Estradas Nacionais e Municipais cruzam-se com Caminhos Municipais que 

garantem a ligação entre os, sensivelmente, duzentos lugares das doze Freguesias do 

Concelho. 

 
Também é importante referir que o Concelho de Soure é atravessado por uma via 

fundamental a nível nacional – o IC2. É esta via que faz a ligação à Zona Serrana que 

integra a Sub-Região de Sicó – freguesias de Tapéus, Degracias e Pombalinho. 

 
 
 
Aliás, na Zona Serrana existem particularidades interessantes de referir: 

 
• A localização de Casas Novas, um lugar que pertence à freguesia de Pombalinho, 

mas que geograficamente se apresenta como uma ilha que tem como limites os Concelhos 

de Ansião e Penela. Esta situação geográfica levou à formalização de um Protocolo, em 

2001, entre as Câmaras Municipais de Soure e Ansião que conjugaram esforços no sentido 

de executar uma obra de beneficiação do Caminho Municipal de acesso a Casas Novas 

através da EN 347-1. 

 
• O acesso da Sede do Concelho aos Lugares de Malavenda e Cabeça da Corte que, 

a partir de 2005, se tornou muito mais rápido após a beneficiação do troço que liga 

Malavenda/ Cabeça da Corte a Anços, investimento resultante de um Acordo de 

Colaboração entre os Municípios de Soure e de Pombal. 

 
Mais uma vez a conjugação de esforços entre Municípios vizinhos contribuiu para a 

melhoria da qualidade de vida das populações. 

 
Soure faz fronteira com seis Concelhos, estando ligado aos mesmos por Estradas 

Nacionais e Municipais: 

 
� A Norte liga-se ao Concelho de Montemor-o-Velho pela EN 342-1 e também pela EN 

347. 
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� A Este faz a sua ligação com Condeixa-a-Nova pela EN 342 e EN 347 e a Penela pela 

EM 563. 

� A Sul estabelece fronteira com Ansião pela EN 348 e a Pombal pelo IC2 e pela EN 342. 

� A Oeste a ligação ao Concelho de Figueira da Foz estabelece-se pela EM 622. 

 
O Concelho de Soure é também significativamente servido pela Rede Ferroviária Nacional, 

sendo atravessado pela Linha do Norte que serve, basicamente as Freguesias de Soure, 

Vila Nova de Anços, Alfarelos e Granja do Ulmeiro; nesta estação de Alfarelos/ Granja do 

Ulmeiro situa-se um importante entroncamento ferroviário, pois nela se cruzam as linhas do 

Norte e do Oeste. 

 
Globalmente e em síntese, é bem visível a realização de um muito significativo 

investimento por parte do Município, também, no que toca à melhoria da rede viária e das 

acessibilidades ao Concelho de Soure. 

 

Esta, aliás, tem sido mais uma aposta evidente, que tem procurado responder às 

necessidades das populações, independentemente do lugar onde vivem, e contribuído, de 

forma decisiva, para o acréscimo do número de famílias residentes que se tem vindo a 

verificar. 

 

 
 

Mapa 3 – Rede de Acessibilidades  
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i) População 
 
A população é um elemento estratégico que se inter-relaciona com o sistema económico, 

social e territorial, interferindo na definição de uma política e de um esquema de 

ordenamento florestal.  

 
No sentido de caracterizar a população deste concelho, analisa-se a população por 

freguesia, densidade populacional, índice de envelhecimento populacional e as respectivas 

variações entre 1991 e 2001.  

 
 
 
Divisão Administrativa e Área Territorial 

Pode verificar-se, através da análise do gráfico seguinte, que área territorial de cada 

freguesia varia entre os 88,84 (Km2) e os 3,04 (Km2). 
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Gráfico 3 – Área territorial de cada freguesia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DGRF, 2005 
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População Residente no Concelho de Soure e Sua Evolução5  
 

Segundo os dados dos Censos 2001 disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), a população residente no Concelho de Soure, em 2001, era de 20940 habitantes, 

verificando-se uma diferença de 764 habitantes, em relação a 1991. Assim, a variação da 

população residente no concelho de 1991 para 2001 foi de -3,5%. 

  
Observe-se que a população total residente em 1981 era de 22570, e em 1991 de 21704; 

assim, a variação da população residente no Concelho, de 1981 a 1991, traduziu-se numa 

diminuição de 866 habitantes, ou seja, de -3,8%. 

 

Com base nestes dados, constata-se uma evolução positiva da década de 1981/ 1991, 

para a de 1991/ 2001, mais evidente ainda se se entrar em linha de conta com o aumento 

verificado no número de famílias residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Variação da População Residente – 1981 – 1991 

Fonte: INE 

 

 

 

 

 

                                            
5 Carta Educativa do Concelho de Soure, Capitulo 3, Câmara Municipal de Soure 
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Gráfico 5 – Variação da População Residente – 1991 – 2001 

Fonte: INE 

 

As freguesias de Granja do Ulmeiro, Soure e Tapéus registaram um aumento populacional, 

num total de 68 habitantes. A freguesia de Pombalinho foi a que registou uma diminuição 

mais acentuada da população residente. 

 

População Residente por Faixa Etária 

 

 
 

Gráfico 6 – Pirâmide Etária da população residente no concelho em 2001 

 

 

A análise da pirâmide etária revela um equilíbrio entre o grupo etário dos 0 aos 30 (Jovens) 

anos e o grupo etário a partir dos 65 anos (Velhos). Também se verifica que o grande peso 

populacional se encontra no escalão correspondente aos Adultos (30 aos 65).  

Fonte: INE, Censos 2001 
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Densidade Populacional6 
 
 
Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a densidade 

populacional do Concelho de Soure é de 78,9 habitantes por km ². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Densidade Populacional 

Fonte: INE 

 

 

A freguesia de Granja do Ulmeiro é a que regista maior densidade populacional seguida de 

Figueiró do Campo e de Alfarelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Carta Educativa do Concelho de Soure, Capitulo 3, Câmara Municipal de Soure 
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2.2 - Analise do histórico e da causalidade dos incêndios 

 
A existência de um continuum de combustível florestal, as condições resultantes das 

alterações climáticas e a incapacidade de coordenação dos meios disponíveis no combate 

aos fogos florestais são apresentados como causa do agravar dos fogos florestais.  

 

De modo a entender-mos a evolução da situação durante a época de incêndios é 

necessário analisar o número de ocorrências e as áreas ardidas.   

 

A análise do número de ocorrências e das áreas ardidas possibilita entender a evolução da 

situação durante a época de incêndios proporcionando elementos que facilitam a sua 

interpretação em comparação com anos anteriores (ver Anexo 5).  

 

Considerando o gráfico seguinte, verifica-se que a área ardida vai variando consoante o 

número de ocorrências, mas numa proporção muito menor. Através do gráfico conclui-se 

que desde 2001 que o número de ocorrências tem vindo a aumentar, e quanto à área 

ardida total, os anos de 2002 e 2005 foram completamente atípicos à situação geral deste 

período de tempo. 

 

Pode, ainda, deduzir-se que ocorrem, em média cerca de 54 incêndios por ano. 
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Gráfico 8 – Área ardida e número de ocorrências (1999-2005) 
 

 

Fonte: DGRF, 2005 
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A percentagem de área ardida em povoamento e matos tem registado valores 

aproximados, excepto em 2002, em que a área de povoamento foi muito superior; e no ano 

de 2005 em que a área de mato foi largamente superior, como se constata pelo gráfico 

seguinte. 
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Gráfico 9 – Área ardida no concelho em povoamentos e matos (1999-2005) 
 

 

Relativamente às freguesias, e segundo a área ardida, destacam-se Samuel e Gesteira. No 

primeiro caso associado a um maior número de ocorrências (32), em relação à segunda 

que registou 12 (doze).  

 

 

 

 
 
 

Fonte: DGRF, 2005 
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Gráfico 10 – Área ardida total e número de ocorrências, por freguesia 
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2.3 - Levantamento das infra-estruturas de prevenção e apoio ao combate 

 
A cartografia referente às infra-estruturas que se consideraram principais para a prevenção 

e combate aos incêndios, encontram-se no Anexos 6 (Pontos de Água) e Anexo 7 (Rede 

Viária). 

 
 
Rede Viária 
 

Relativamente à rede viária, a carta apresentada foi elaborada tendo em atenção a sua 

importância no cálculo da Carta de Risco de Incêndio para o concelho. Esta informação é 

fundamental para a melhoria da eficácia do combate aos incêndios florestais.   

  

Pontos de Água 
 
A criação de uma base de dados de todos os pontos onde é possível aos bombeiros 

abastecer as viaturas e aeronaves, para combate aos fogos florestais, constitui uma 

medida relevante. Contudo, não basta conhecer a localização de tais pontos, dado que a 

caracterização destes elementos é essencial. Assim, importa referenciar as características 

de cada ponto, nomeadamente, a capacidade (largura, comprimento e profundidade) e 

condições de acessibilidade, de modo a garantir a eficácia de qualquer acção.  

 

 
 

 
 

Figura 1 – Exemplo de um ponto de água do concelho 

 

 

O município de Soure possui 12 pontos de água, construídos pela Câmara Municipal, 

distribuídos pelas 12 freguesias. São estruturas em betão armado, com capacidade para 

100.000L, e encontram-se acessíveis a meios terrestres e aéreos.  
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De acordo com a carta em anexo e para uma maior precisão da localização dos pontos de 

água, seguem-se as coordenadas dos referidos locais: 

 

Local Coordenadas  

40-03-89 
Podengos* 8-35-11 

40-02-42 
Tapeus 8-32-57 

40-00-67 
Degracias 8-31-15 

40-00-78 
Quatro Lagoas 8-29-72 

39-59-91 
Cotas 8-29-10 

40-01-73 
Sobral 8-39-27 

40-00-94 
Mogadouro 8-36-86 

40-02-88 N 
Casal de Almeida 8-41-61 W 

40-05-56 
Samuel 8-42-19 

40-07-18 N 
Barroco 8-36-01 W 

40-08-87 
Casal do Cimeiro 8-36-29 

40-05-48 
Charneca 8-36-20 

40-03-38 
Rolhão 8-35-70 

 

* - Tanque – utilizado pelas equipas de Bombeiros como ponto de abastecimento de água 

 

Quadro 1 – Pontos de água no Concelho de Soure 

 

 

Relativamente à densidade de pontos de água (1/ 22Km2) e tendo em conta a área florestal 

no concelho de Soure, conclui-se que esta densidade não é suficiente para dar resposta ao 

reabastecimento dos equipamentos de combate ao incêndio, sejam eles terrestres ou 

aéreos, num curto espaço de tempo.  
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2.4 - Levantamento de meios e recursos disponíveis de vigilância e detecção, 

primeira intervenção, combate e rescaldo 

 

Postos de Vigia 
 
 

Os postos de vigia desempenham um papel crucial no que respeita à optimização da 

vigilância das florestas, potenciando a eficácia na detecção dos fogos florestais. A principal 

função consiste na observação e rápida detecção de um foco de incêndio que, após 

comunicação às entidades responsáveis, permitirá o seu combate imediato.  

 

A vigilância fixa, no concelho de Soure, é feita através de um posto de vigia (integrado na 

Rede Nacional de Postos de Vigia) situado em Alencarce de Cima – Cabeça Gorda. É uma 

estrutura em ferro e encontra-se em bom estado de conservação.  

 

O inconveniente na detecção de focos de incêndio a partir de postos de vigia prende-se 

com a existência de zonas não visíveis a partir do posto, devido essencialmente ao relevo. 

São consideradas zonas de risco de incêndio mais elevado, traduzindo assim a 

necessidade do cálculo de bacias de visibilidade para o referido posto de vigia.   

 

Para identificar as zonas de visibilidade nula para a detecção de focos de incêndio, prevê-

se a realização da carta da Bacia de Visão do Concelho, a fim de identificar o local 

apropriado para novos postos de vigia.  

 

 

Bombeiros Voluntários 
 
 

Os bombeiros voluntários têm a sua sede na vila de Soure e uma secção na Granja do 

Ulmeiro. Na sede existe um efectivo de 89 bombeiros e 44 na secção da Granja do 

Ulmeiro.  

 

Durante o período crítico, estão em permanência 15 bombeiros na sede e 10 na secção da 

Granja do Ulmeiro.  
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Sede Secção: Granja do Ulmeiro 

Comando 3    
Chefes 5    
Subchefes 6    
Bombeiros 1ªClasse 14 Bombeiros 1ªClasse 4 
Bombeiros 2ªClasse 16 Bombeiros 2ªClasse 6 
Bombeiros 3ªClasse 17 Bombeiros 3ªClasse 11 
Aspirantes 20 Aspirantes 11 
Auxiliares 2 Auxiliares 7 
Cadetes 6 Cadetes 5 

Total 89 Total 44 
 
Quadro 2 – Efectivo dos Bombeiros Voluntários de Soure  

 

 

Esta corporação está equipada com um total de 19 viaturas utilizadas no combate a 

incêndios florestais: 1 VCOT – Veículo de Combate Táctico, 1 VE37 – Veículo com escada 

giratória, 2 VSAT – Veículo de Socorro e Assistência Tácticos, 5 VLCI – Veículo Ligeiro de 

Combate a Incêndios, 5 VFCI – Veículo Florestal de Combate a Incêndios, 1 VRCI – 

Veículo Rural de Combate a Incêndios, 2 VTTR – Veículo Tanque Táctico Rural, 3 VTTU – 

Veículos Tanque Táctico Urbano.  

 

 
Figura 2 – Exemplo de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) 

 

 

Em toda a área do concelho o combate aos fogos florestais é da responsabilidade dos 

Bombeiros Voluntários de Soure e da Secção da Granja do Ulmeiro, constituindo assim, 

Grupos de Primeira Intervenção (GPI), durante toda a época de incêndios.  
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Câmara Municipal de Soure 
 
Os meios disponibilizados pela Câmara Municipal para o combate e rescaldo aos incêndios 

florestais, são os seguintes: 3 camiões de 26 ton, 1 camião de 25 ton, 1 camião de 16 ton; 

1 atrelado cisterna de 6000L, 1 atrelado cisterna de 3000L; 2 niveladoras; 3 

retroescavadoras; 3 tractores agrícolas e 1 jipe.  

 

O município, de modo a possibilitar um maior numero de meios para o auxílio no combate 

aos incêndios, estabeleceu acordos com juntas de freguesia no sentido de disponibilizarem 

os seus meios, em caso de incêndio. As freguesias são: Alfarelos, Brunhós, Degracias, 

Figueiró do Campo, Gesteira, Granja do Ulmeiro, Pombalinho, Soure, Tapeus, Vila Nova de 

Anços, Vinha da Rainha e Samuel.   

 

 

Guarda Nacional Republicana 
 

O Decreto-Lei nº 22/2006 de 2 de Fevereiro de 2006 criou o Grupo de Intervenção de 

Protecção e Socorro (GIPS), no seio da GNR e institucionalizou o SEPNA. No âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a GNR passa a ser responsável 

pela coordenação das acções de prevenção relativa à vertente da vigilância, detecção e 

fiscalização. São tarefas da GNR: 

 - Coordenação Nacional de Prevenção, Vigilância e Detecção 

 - Primeira Intervenção em Incêndios Florestais 

 - Operação “Floresta Segura” 

 - Reforço 

 - Patrulhamento 

 - Investigação 

 

Equipa de Sapadores Florestais 
 

As acções desenvolvidas pelos sapadores florestais são a vigilância, 1ª intervenção, 

combate e rescaldo.  
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2.5 - Identificar áreas onde se aplica o disposto no nº1 do artigo 15º do 

Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho (Faixas) 

 

Tendo em conta a legislação mencionada, no artigo referido são definidas as zonas 

prioritárias e as dimensões das faixas de combustível. A gestão destas faixas é 

considerada uma prioridade no âmbito da legislação em vigor.  

 

Com base na cartografia do concelho, e de acordo com artigo 15º do Decreto-Lei nº 

124/2006 de 28 de Junho, demarcaram-se as seguintes faixas de gestão de combustível: 

 1 - Faixa associada à rede viária, definida a partir da berma da via, com largura de 

10m, em espaços florestais; 

 2 – Faixa associada à rede ferroviária, definida a partir dos carris externos, com 

largura de 10m, em espaços florestais; 

 3 – Faixa associada a linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em 

muito alta e alta tensão, com largura não inferior a 10m para cada um dos lados; 

 4 – Faixa associada às linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em 

média tensão, com uma largura não inferior a 7m para cada um dos lados.  

 

 

2.6 - Identificar áreas onde se aplica o disposto no nº 8 do artigo 15º do 

Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho (Aglomerados 100m) 

 
De acordo com o Decreto-Lei mencionado, nos aglomerados populacionais inseridos ou 

confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos municipais de 

defesa da floresta contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa 

exterior de protecção de largura mínima não inferior a 100m, podendo, face ao risco de 

incêndios, outra amplitude ser definida nos respectivos planos municipais de defesa da 

floresta contra incêndios.  

 
 

2.7 - Identificar áreas sujeitas aos instrumentos de gestão florestal no artigo 

11º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho (Industrias - 100m) 

 

No sentido de dar comprimento ao referido ponto, nos parques e polígonos industriais, é 

obrigatório a gestão de combustível, e sua manutenção, de uma faixa envolvente com uma 

largura mínima não inferior a 100m, competindo à entidade gestora ou, na sua inexistência 
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ou não cumprimento da sua obrigação, à câmara municipal realizar os respectivos 

trabalhos, podendo esta, para o efeito, desencadear os mecanismos necessários ao 

ressarcimento da despesa efectuada.  

 

Faixa de protecção a parques, equipamentos florestais, parques e polígonos industriais, e 

aterros sanitários inseridos ou confinantes com espaços florestais, com largura mínima de 

100m.  
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3 - ANÁLISE DE RISCO, DA VULNERABILIDADE AOS INCÊNDIOS E DA 

ZONAGEM DO TERRITÓRIO 

 
 a) Cartografia de combustíveis florestais 
 
O tipo de combustíveis existentes na área do concelho de Soure, é um dos factores que 

mais influência o comportamento e progressão do incêndio, pelo que é de extrema 

importância o conhecimento da realidade do território em causa.  

 

Devido a tal importância e à necessidade de uma análise exaustiva no terreno, encontra-se 

em fase de conclusão a caracterização das manchas de vegetação com características 

homogéneas. Seguindo-se a aplicação do modelo desenvolvido por Northern Forest Fire 

Laboratory (INFFL), com a descrição de cada modelo à qual vai ser adicionado uma 

orientação de aplicabilidade ao território, desenvolvida por Fernandes, P.M. (segundo o 

guia metodológico).  

 

Concluída esta fase, a carta de combustíveis florestais, será enviada à Direcção-Geral de 

Recursos Florestais.  

 

 
 
 b) Cartografia de risco de incêndio 
 
O desenvolvimento de um índice de risco de incêndio implica a consideração de um vasto 

conjunto de factores. Usualmente os combustíveis, a topografia e a distância a meios de 

primeira intervenção são os mais utilizados na cartografia estrutural, havendo contudo uma 

necessidade cada vez maior de incorporar novas variáveis, caso da demografia.  

 A escolha de variáveis e os diferentes métodos usados para a sua combinação resultam 

numa multiplicidade de abordagens à cartografia de risco de incêndio. Em face desta 

diversidade, várias soluções para a sua classificação têm sido propostas. Em função dos 

dados de input foi criada uma carta de risco de incêndio florestal estrutural com uma 

abordagem adequada à realidade e escala do Município de Soure e onde os factores de 

input incluem: 

 

• Tipo da vegetação,  

• Tipo de ocupação do florestal,  

• Tipo e densidade da rede Viária,  

• Declives Preferenciais,  
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• Exposições, 

• Meios de Combate, 

• Visibilidade de Postos de Vigia, 

• Demografia  

 

 

O desenvolvimento de um índice estrutural de incêndio pode ser conseguido utilizando 

diversas variáveis, cuja selecção e importância são normalmente determinadas após um 

estudo de correlação entre as variáveis anteriormente referidas e o historial de fogos 

durante um período significativo. 

 
 
 
 c) Cartografia de prioridades de defesa 
 
Consideram-se como áreas prioritárias de defesa as áreas de intervenção obrigatória, as 

quais incluem faixas de intervenção de 7m para a rede eléctrica em média tensão, de 10m 

para a rede eléctrica de muito alta tensão, rede viária e caminho-de-ferro, de 50m para as 

edificações, de 100m em redor dos aglomerados populacionais, bem como áreas florestais 

de ocupação contínua.  

 

Na carta apresentada em anexo (Anexo 15) encontram-se as áreas definidas como 

prioritárias para o concelho de Soure. 
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4 - DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS TEMPORAIS, QUANTIFICAÇÃO DAS 

METAS A ATINGIR NOS PRÓXIMOS 5 ANOS 

 
Tendo em conta as recomendações dos instrumentos de ordenamento do território de nível 

hierárquico superior, nomeadamente do PNDFCI e PROFCL, o Decreto-Lei nº 124/2006, de 

28 de Junho e a política municipal de defesa da floresta contra incêndios, foram definidos 

os objectivos deste plano. 

 

Pretende-se com este plano orientar acções de defesa da floresta contra incêndios para um 

período a médio prazo (2007-2011), podendo ser actualizado sempre que a Comissão 

julgue necessário, apresentando assim, um carácter dinâmico.  

 

No concelho de Soure existem duas áreas com características bem definidas, que se 

encontram referenciadas em duas sub-regiões no PROFCL. A Sub-região homogénea Sicó 

– Alvaiázere corresponde às freguesias de Pombalinho, Degracias e Tapeus. Enquanto 

para o restante concelho está integrado nas Sub-região homogénea Dunas Litorais e Baixo 

Mondego.  

 

O concelho de Soure apresenta apetência para a produção de material lenhoso de 

eucalipto e pinheiro. Por outro lado existem zonas de especial importância na protecção 

ambiental, função de recreio e conservação de habitats classificados, assim como locais 

com potencial para o desenvolvimento de actividades cinegética, apícola e pastorícia 

(DGRF, PROF, 2006). 

 

 

Seguindo o PNDFCI (Resolução do Concelho de Ministros nº 65/2006), os objectivos a 

seguir, são os seguintes: 

 

� A – Aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais 

 
Os incêndios são acontecimentos naturais dos ecossistemas portugueses, logo, a sua 

completa eliminação é praticamente impossível. É então fundamental promover a gestão 

florestal e intervir em áreas estratégicas, nomeadamente em povoamentos florestais com 

valor económico e habitats protegidos e classificados.  
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Objectivo: promover a gestão activa da floresta e a intervenção preventiva em 

determinadas áreas estratégicas; 

Sub-objectivo: proteger as zonas de interface Urbano/Florestal;  

Acções:  

 a) criar e manter faixas exteriores de protecção aos aglomerados populacionais; 

 b) criar e manter faixa de protecção a parques e polígonos industriais;  

 c) operacionalizar a rede regional, através de faixas e mosaicos de parcelas, de 

modo a reduzir a concentração de combustíveis.   

 

 

� B – Reduzir a incidência dos incêndios 
 

É necessário uma intervenção cuidada ao nível da prevenção, através de actividades que 

têm por objectivos reduzir ou anular a possibilidade de se iniciar um incêndio, assim como 

controlar a propagação ao diminuir a sua capacidade de desenvolvimento.  

 

Objectivo: sensibilizar as populações para os comportamentos de risco;                 

Sub-objectivo: educar e sensibilizar para a defesa da floresta e para o uso correcto do fogo; 

Acções: orientar campanhas de sensibilização, de acordo com o público-alvo.   

 

Objectivo: aumentar o nível de conhecimento relativamente às causas dos incêndios e das 

respectivas motivações; 

Sub-objectivo: investigar as causas dos incêndios; 

Acções: relacionar incêndios/situações objecto de investigação. 

 

Objectivo: reforçar a capacidade de dissuasão e de fiscalização; 

Sub-objectivo: organizar acções móveis de dissuasão, vigilância e fiscalização face ao 

risco; 

Acções: definir percursos de dissuasão e fiscalização. 

 
 
 
 

� C – Recuperar e reabilitar os ecossistemas e as comunidades  
 
As áreas ardidas são áreas susceptíveis, com fortes problemas de erosão e bastante 

expostas à invasão de espécies exóticas. A recuperação destas áreas é fundamental na 

criação de um novo paradigma florestal no Município.  
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� D – Adoptar uma estrutura orgânica e funcionalmente eficaz  
 

O nível de coordenação Municipal é o patamar de excelência para um melhor diagnóstico 

do risco de incêndio, pois é a este nível que melhor se podem avaliar as conjunturas e 

articular a prevenção, protecção e socorro. O nível distrital constitui-se como o patamar de 

um Comando Operacional único, profissional e permanente, garantindo, entre outras, a 

coordenação de todas as operações de socorro e assistência no seu Distrito, e com reflexo 

ao nível nacional (Resolução do Concelho de Ministros nº65/2006). 
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5 - PROGRAMAS DE ACÇÃO 
 
Relativamente aos objectivos enunciados, faz-se uma breve descrição das acções 

previstas. Estas acções pretendem colocar em prática as orientações definidas no PNDFCI, 

a seguir pelas Comissões Municipais de Defesa da Floresta. São elas, a sensibilização da 

população, gestão florestal, silvicultura preventiva, construção e manutenção da rede de 

infra-estruturas, vigilância dissuasora, vigilância fixa, detecção, 1ª intervenção, combate, 

rescaldo e vigilância após incêndio.  

 

A materialização destas acções será feita através de candidaturas a elaborar pelo 

município e do esforço conjunto das diferentes entidades que intervêm na Defesa da 

Floresta Contra Incêndios no concelho de Soure.    

 
 

 5.1 - Sensibilização da população 
 

As campanhas de sensibilização que se pretendem realizar serão centradas no tema da 

floresta e incêndios e na interdependência do Homem para com a mesma. Pretende-se 

desenvolver projectos de sensibilização no sentido de informar e sensibilizar a população 

local, para a importância da gestão florestal sustentada e integrada, centrada na prevenção 

e protecção da floresta.  

 

A sensibilização far-se-á através da realização de uma série de acções e actividades junto 

das populações locais. Assim sendo, envolverá o público em geral e, especificamente os 

agricultores e proprietários florestais através da associação florestal. Uma outra acção a 

destacar é a que se destina às crianças, através das actividades extra-curriculares. Têm 

como objectivo alertar as pessoas para o perigo dos incêndios, o valor e importância dos 

espaços florestais, e a conduta a adoptar pelo cidadão na utilização destes espaços, de 

acordo com nº2 do art.25º do Decreto-Lei nº124/2006, de 28 de Junho. O PNDFCI defende 

ainda que estas acções pretendem diminuir o número de incêndios, a área ardida e 

proteger os aglomerados populacionais.  

 

Para a concretização deste projecto serão envolvidos, para além da Câmara Municipal de 

Soure, entidade responsável pela execução do plano, as respectivas juntas de freguesia, 

os bombeiros, as instituições pertencentes à rede escolar do concelho, e toda a 
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comunidade, nomeadamente os meios de comunicação locais para a divulgação destas 

acções e seus objectivos.     

O reforço da sensibilização e fiscalização nas áreas ardidas deverá ser realizado, tendo em 

atenção a utilização de espécies mais resistentes ao fogo e a melhor condução e 

prevenção para evitar novos incêndios. No sentido de uma gestão correcta dos espaços 

florestais, a sensibilização para a reflorestação, deverá ser orientada de acordo com os 

objectivos específicos do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

(PROF CL). 

 

Pretende-se realizar uma acção de sensibilização específica com os presidentes das 

Juntas de Freguesia e posteriormente uma sessão anual, em cada uma das doze 

freguesias, cujo objectivo será informar e sensibilizar a opinião pública para a defesa da 

floresta contra incêndios, bem como para a necessidade de gestão dos espaços florestais. 

Alertar para as medidas de segurança na realização de queimadas, dar a conhecer as boas 

práticas florestais e fomentar o respeito por toda a legislação em vigor.  

 

As acções educativas a realizar nas escolas pretendem consciencializar os jovens para a 

importância dos espaços florestais e do ambiente em geral, para a necessidade da sua 

protecção, divulgando normas e princípios básicos de prevenção contra incêndios 

florestais, nomeadamente os cuidados a ter com uso do fogo. Estas acções estão previstas 

todos os anos para o Dia Mundial da Floresta e Dia da Árvore (21 de Março) e no Dia 

Mundial da Terra (22 de Abril).  

Em resumo as acções de sensibilização são as seguintes:  

Acção  Metas 

Programas a implementar ao 
nível local, e dirigido a grupos 
específicos de população rural, 
em função da investigação das 
causas dos incêndios 

Realizar anualmente uma 
sessão de esclarecimento 
por freguesia 

Implementar medidas que levem 
as populações, através das 
Juntas de Freguesia, a aderir a 
projectos comuns de protecção 
colectiva,  

Formar as populações 
através de acções de 
sensibilização 

Acções no domínio da educação 
florestal e ambiental  

Participação das 
entidades intervenientes 
na defesa da floresta, na 
comemoração dos dias 
temáticos (Dia da Árvore, 
Dia da Floresta) 



PMDFCI – Soure 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

33 
   

Sinalização de condicionamento 
de acesso, de execução de 
trabalhos e sinalização 
informativa sobre o risco de 
incêndio 

Sinalizar as freguesias 
críticas 

5.2 - Silvicultura preventiva e orientações para a realização de queimadas 

A silvicultura preventiva engloba uma vasta gama de medidas que visam dificultar a 

progressão e a intensidade do fogo nos povoamentos florestais, e reduzir quaisquer danos 

causados nas árvores em virtude da passagem do fogo. Os povoamentos florestais 

deverão possuir a maior resistência possível à passagem do fogo reduzindo, desta forma, 

os meios de combate exigidos para a sua protecção.  

 

Tendo como instrumentos orientadores o PNDFCI e o D.L. nº 124/2006 de 28 de Junho, os 

agentes fundamentais para a realização destas tarefas são os sapadores florestais. São 

trabalhadores que apresentam um perfil e uma formação específica adequada para 

desempenhar funções de prevenção de incêndios florestais. De acordo com o ponto 1 do 

artigo 2º do Decreto-Lei 179/99 de 21 de Maio, determinadas actividades podem e devem 

ser efectuadas, sempre que possível pelos sapadores florestais. Estas actividades 

consistem na roça de matos, na limpeza de povoamentos, na realização de fogos 

controlados, na manutenção e beneficiação de rede divisional e na criação de linhas de 

quebra-fogo e de outras infraestruturas. 

 

As actividades de silvicultura vão realizar-se ao longo da rede de faixas de gestão de 

combustível (FGC). Nestas parcelas de terreno procede-se à modificação e à remoção total 

ou parcial da biomassa florestal, através da afectação a usos não florestais (agricultura, 

infraestruturas, etc.) e de recurso a actividades (como a silvopastorícia), ou técnicas 

silvícolas, (referidas anteriormente, a realizar pelos sapadores florestais) com o principal 

objectivo de reduzir o risco de incêndio.  

 

As FGC desempenham as seguintes funções: 

� Diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando 

uma intervenção directa de combate ao fogo; 

� Redução dos efeitos da passagem do fogo, protegendo de forma passiva vias de 

comunicação, infra-estruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e 

povoamentos florestais de valor especial; 

� Isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 

 



PMDFCI – Soure 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

34 
   

Note-se que no horizonte deste plano não se propõem alcançar metas muito ambiciosas, 

porém, espera-se actuar em locais críticos de forma a implementar efectivamente a política 

de defesa da floresta contra incêndios.  

 

 

Propõe-se a identificação e limpeza das FGC junto aos aglomerados populacionais mais 

críticos (ver Anexo 13). Considera-se que a limpeza massiva destas áreas não é 

minimamente realista, nem mesmo útil. Isto é reflectido claramente em (PROFCL, DGRF, 

2006) “… Infelizmente a roça do mato é uma actividade extremamente cara que custa pelo 

menos 500 euros por ha cada quatro anos. Este custo não é suportado pelos rendimentos 

da actividade florestal. Quer dizer, Portugal estaria melhor sem florestas com este custo 

para a gestão de combustíveis …” Para tal, o Município pretende realizar uma candidatura 

ao Fundo Florestal Permanente, a apresentar no próximo ano. 

 

Relativamente às FGC junto às infra-estruturas sociais, propõe-se uma meta bastante 

inferior ao total da área existente no concelho. Porém, pretende-se garantir a limpeza de 

matos junto às zonas industriais, nos terrenos marginais à rede eléctrica ( Anexos 10 e 11), 

junto às habitações, estaleiros e rede viária (Anexo 8), sempre em áreas críticas.  

 

Estas tarefas estão a cargo de vários agentes, nomeadamente o Município, a DGRF, a 

entidade gestora da rede eléctrica nacional, porém, será sempre que possível incutida no 

proprietário a necessidade de realização das limpezas.  

 

Em resumo as acções de silvicultura preventiva previstas são as seguintes:  

 

 

Acção  Metas  

Criar e manter faixas exteriores de protecção, nos 
aglomerados populacionais, intervindo 
prioritariamente nas zonas com maior vulnerabilidade 
aos incêndios  

 Beneficiação de cerca de 
1737,3 ha de silvicultura 
preventiva nas faixas de 
protecção dos aglomerados 

Criar e manter faixas exteriores de protecção em 
parques e polígonos industriais, habitações, 
armazéns, oficinas, rede viária, rede eléctrica e outras 
edificações 

Beneficiação de cerca de 
452,4 ha de silvicultura 
preventiva nas faixas 
exteriores de protecção 

Aumentar as áreas com gestão activa, promovendo a 
introdução dos princípios de DFCI e das melhores 
práticas silvícolas no terreno 

 Gestão sustentável dos 
espaços florestais, por parte 
da maioria dos proprietários  
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 5.3 - Construção e manutenção da rede de defesa da floresta contra 

incêndios 

 
As infra-estruturas florestais são os elementos que dão passagem, para os povoamentos 

florestais, de todos os meios, bem como de prestarem auxílio na prevenção, detecção e 

combate aos incêndios florestais. Destacamos a rede viária, a rede de pontos de água e 

pontos de vigia.  

 

 

Rede Viária 

A rede viária florestal tem algumas funções, nomeadamente: acessos para exploração dos 

povoamentos florestais, circuito de passeios pedestres, em alguns casos servem de 

acessos a habitações e equipamentos situados nos limítrofes dos aglomerados 

populacionais.  

 

Na estratégia de defesa da floresta, a rede viária florestal, é um elemento fundamental, 

desempenhando as seguintes funções:  

 

- Facilitar a movimentação rápida dos meios de combate à zona de fogo e aos pontos 

de reabastecimento de água, combustível, etc; 

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

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

- Possibilitar a circulação de patrulhas de vigilância móvel terrestre, em complemento 

com a rede de vigilância fixa. 

 

� Existem determinadas zonas florestais onde há a necessidade de beneficiar 

determinados acessos, através de: limpeza das bermas, construção de valetas e de 

sistemas de drenagem, alargamento e melhoria do piso, construção de zonas de 

viragem e de cruzamento de viaturas, assim como, sinalizações.  
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Rede de Pontos de Água 

A rede de pontos de água é constituída por um conjunto de estruturas de armazenamento 

de água, naturais ou artificiais acessíveis aos meios de combate ao fogo. As suas funções, 

podem resumir-se a: 

 

- Possibilitar o reabastecimento dos equipamentos de luta (meios terrestres e 

aéreos); 

- Permitir o funcionamento de faixas de humedecimento; 

- Fomentar a biodiversidade, o regadio, o abastecimento de água potável.  

 

� A rede que existe actualmente abrange a totalidade da área do concelho, devendo 

ocorrer uma verificação periódica antes da época de maior risco de incêndio. Assim, 

os pontos de água devem estar sempre operacionais e os seus utilizadores 

devidamente informados quanto às suas características e operacionalidade.  

 

 

Postos de Vigia 

Os postos de vigia exercem uma função de primordial importância no que respeita à 

optimização da vigilância das florestas, potenciando a eficácia na detecção dos fogos 

florestais.  

 

� No sentido de reforçar a vigilância a este nível dever-se-á realizar um estudo de 

visibilidades, através da carta de exposições (Anexo 16) a fim de justificar ou não 

um novo posto de vigia.  

 
 

Acção  Metas 

Beneficiar a rede viária 
florestal 

Beneficiar nas zonas definidas 
como criticas 127 Km2 de rede 
viária 

Beneficiar a rede de pontos 
de água 

Operacionalizar todos os pontos 
de água, antes dos períodos 
críticos e construção de 5 novos 
pontos. 
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 5.4 - Vigilância dissuasora, vigilância fixa, detecção e 1ª intervenção 

 
 
Este tipo de vigilância tem como objectivo evitar os comportamentos de risco por parte da 

população, tendo em consideração os dias e os locais de maior risco de incêndio. A 

vigilância dissuasora pode, e deve ser, realizada pelo cidadão comum, mas particularmente 

pelos bombeiros e pela GNR.  

 

Como foi referido anteriormente, no concelho de Soure, a vigilância é efectuada durante a 

época de incêndios, pelo posto de vigia e pela equipa de bombeiros. Os bombeiros 

efectuam dois tipos de vigilância: a vigilância móvel e a vigilância fixa. Na vigilância fixa, a 

equipa de bombeiros efectua uma paragem numa zona elevada, com características 

favoráveis em termos de vigilância e detecção de possíveis incêndios florestais, 

nomeadamente nas localidades de Vila Nova de Anços, Ribeira da Mata, Figueiró do 

Campo e Samuel.   

 

Na vigilância móvel, a equipa percorre todo o concelho, com especial atenção às zonas de 

maior risco. Desta forma é potenciado o “efeito surpresa”, aumentando a eficácia da 

vigilância e a dissuasão. Os percursos realizados por esta equipa dependem do risco diário 

de incêndio, sendo definidos no próprio dia e da responsabilidade do comando dos 

bombeiros. Esta é considerada uma “vigilância armada”, uma vez que é utilizado um 

veículo preparado a integrar o GPI (Grupo de Primeira Intervenção).  

 

Relativamente à detecção, segundo o artigo 31º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de 

Junho, qualquer pessoa que detecte um incêndio, nos termos previstos no artigo 6º da Lei 

nº 10/81, de 10 de Julho. O alerta deve ser dado para os Bombeiros Voluntários de Soure 

ou para a secção da Granja do Ulmeiro, para o nº 117, para a GNR ou para o Município 

(ver lista de contactos).  

 

A 1ª intervenção é efectuada por um lado por alguns elementos que efectuam vigilância 

móvel e que têm capacidade para tal (sapadores florestais e brigadas AGRIS) e por outro 
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por equipas especialmente vocacionadas para actuar em situações deste tipo (equipas do 

Bombeiros Voluntários e GNR).   

 

 

 

 

As acções a desenvolver, são: 

 

Acção  Metas 

Coordenação de todas as acções de 
vigilância e detecção, privilegiando a 
comunicação de cariz Municipal.  

Integrar, anualmente, em sede de 
CMDFCI, os diferentes intervenientes 
que efectuam vigilância e 1ªintervenção. 
Participar com o SEPNA, a DGRF e a 
GNR na melhoria da rede de 
comunicações.  

Coordenação das acções de vigilância, 
detecção e fiscalização pela GNR/ 
SEPNA 

Apoiar as forças policiais, e apoiar 
através da sensibilização 

Acompanhar as acções de prevenção 
relativa à vertente vigilância, detecção e 
fiscalização 

Apoiar a GNR nas suas funções, 
fornecendo toda a informação 
necessária 

Acompanhar, permanentemente, em 
sede própria, os resultados das acções 
de detecção ao nível Municipal, Distrital 
e Nacional 

Participar com o SEPNA, a DGRF na 
planificação (1º e 4º trimestre) revisão 
anual do projecto municipal de protecção 
colectiva 

Incentivar as populações, através das 
juntas de freguesia, a aderir a projectos 
comuns de protecção colectiva.  

Definir no 1ºsemestre de cada ano as 
medidas de protecção colectiva a 
divulgar 

 

 

 5.5 – Combate 

As operações de combate aos incêndios florestais são asseguradas por entidades com 

responsabilidades neste domínio e por profissionais credenciados para o efeito, sob 

orientação da Autoridade Nacional da Protecção Civil, segundo o ponto 2, artigo 35º, D.L. 

124/2006 de 28 de Junho.  

 

O combate às chamas é assegurado pelos bombeiros da sede e da secção da Granja do 

Ulmeiro. Durante a época de incêndios o GPI (Grupo de Primeira Intervenção) pertence à 



PMDFCI – Soure 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

39 
   

secção, caso o incêndio deflagre nas freguesias da Granja do Ulmeiro, Figueiró do Campo 

ou Alfarelos.  

 

O GTF juntamente com os Bombeiros Voluntários de Soure, deve actualizar anualmente a 

lista de meios e recursos de combate disponíveis no concelho. Sempre que solicitado, o 

GTF presta auxílio ao comando no teatro de operações (TO). As acções previstas são: 

 

Acção  Metas 

Proceder ao levantamento das máquinas de 
rasto, tractores e bulldozer existentes no 
Município e/ou na sua área, promovendo 
políticas de colaboração 

Actualizar anualmente a lista 
de meios e recursos das 
entidades do Município 

Fazer o levantamento e mobilização dos 
meios municipais logísticos e de apoio e 
operacionalizar a sua integração no 
dispositivo logístico Nacional 

Elaborar o POM anual durante 
o mês de Abril 

  

 

 5.6 - Rescaldo e vigilância após incêndio 

As operações de rescaldo necessárias para garantir as perfeitas condições de extinção, e 

de acordo com o nº 2, artigo 35º, D.L.124/2006 de 28 de Junho, são da responsabilidade 

da Autoridade Nacional de Protecção Civil. No caso do concelho de Soure remete para os 

Bombeiros Voluntários. Neste tipo de operação são utilizadas mangueiras tradicionais 

(rescaldo directo) e máquinas (rescaldo indirecto).  

 

O GTF em conjunto com os Bombeiros Voluntários de Soure, devem proceder à 

actualização anual da lista de meios e recursos de combate disponíveis em todo o 

concelho. Durante as épocas de Outono, Inverno e Primavera e de forma a preparar a 

época de incêndios, definir estratégias a aplicar em vários cenários possíveis.  

 

Quando a situação entra em período de rescaldo, toda a área deve ser alvo de uma 

atenção especial, com o principal e único objectivo de evitar o reacendimento, neste 

sentido dever-se-á: 

� Assegurar uma equipa encarregue de vigiar o incêndio após o rescaldo;  

� Providenciar material necessário para essa função; 

� Definir critérios para declaração de extinção de incêndio; 
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� Promover a utilização de máquinas tipo de “bulldozer” e recto-escavadora para 

passagem em todo o perímetro das zonas queimadas.  

 

 

 

 

6 - CARTA SÍNTESE, COM REVISÃO ANUAL       
 
Em síntese, apresenta-se as acções previstas para os próximos 5 anos, os períodos em 

que essas acções se vão desenvolver e a correspondência à cartografia.  

 

 

  Acção Descrição Data 

    
Programas a implementar ao nível local, e 
dirigido a grupos específicos de 
população rural, em função da 
investigação das causas dos incêndios 

Realizar anualmente uma 
sessão de esclarecimento por 
freguesia 

2007            
a             

2011 

Implementar medidas que levem as 
populações, através das Juntas de 
Freguesia, a aderir a projectos comuns de 
protecção colectiva 

Formar as populações através 
de acções de sensibilização 

2007            
a             

2011 

Acções no domínio da educação florestal 
e ambiental  

Participação das entidades 
intervenientes na defesa da 
floresta, na comemoração dos 
dias temáticos (Dia da Árvore, 
Dia da Floresta) 

2007            
a             

2011 

Sensibilização 
da População 

Sinalização de condicionamento de 
acesso, de execução de trabalhos e 
sinalização informativa sobre o risco de 
incêndio 

Sinalizar as freguesias críticas 
2007            

a             
2011 

    
Criar e manter faixas exteriores de 
protecção, nos aglomerados 
populacionais, intervindo prioritariamente 
nas zonas com maior vulnerabilidade aos 
incêndios  

Beneficiação de cerca de 
1737,3 ha de silvicultura 
preventiva nas faixas de 
protecção dos aglomerados 
populacionais 

2007            
a             

2011 

Criar e manter faixas exteriores de 
protecção em parques e polígonos 
industriais, habitações, armazéns, 
oficinas, rede viária, rede eléctrica e 
outras edificações 

 Beneficiação de cerca de 
452,4 ha de silvicultura 
preventiva nas faixas 
exteriores de protecção 

2007            
a             

2011 

Silvicultura 
Preventiva 

Aumentar as áreas com gestão activa, 
promovendo a introdução dos princípios 
de DFCI e das melhores práticas 
silvícolas no terreno 

Gestão sustentável dos 
espaços florestais, por parte 
da maioria dos proprietários 

2007            
a             

2011 
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Beneficiar a rede viária florestal 
Beneficiar nas zonas definidas 
como criticas, 127 Km de rede 
viária 

2007         
a             

2011 Infra-
estruturas 

Beneficiar a rede de pontos de água 

Operacionalizar todos os 
pontos de água, antes dos 
períodos críticos e construção 
de 5 novos pontos de água 

2007            
a             

2011 

Coordenação de todas as acções de 
vigilância e detecção, privilegiando a 
comunicação de cariz Municipal 

Integrar, anualmente, em sede 
de CMDFCI, os diferentes 
intervenientes que efectuam 
vigilância e 1ªintervenção. 
Participar com o SEPNA, a 
DGRF e a GNR na melhoria 
da rede de comunicações  

2007            
a             

2011 

Coordenação das acções de vigilância, 
detecção e fiscalização pela GNR/ 
SEPNA 

Apoiar as forças policiais, e 
apoiar através da 
sensibilização 

2007            
a           

2011 

Acompanhar as acções de prevenção 
relativa à vertente vigilância, detecção e 
fiscalização 

Apoiar a GNR nas suas 
funções, fornecendo toda a 
informação necessária 

2007            
a             

2011 

Acompanhar, permanentemente, em sede 
própria, os resultados das acções de 
detecção ao nível Municipal, Distrital e 
Nacional 

Participar com o SEPNA, a 
DGRF na planificação (1º e 4º 
trimestre) revisão anual do 
projecto municipal de 
protecção colectiva 

2007            
a             

2011 

Vigilância 
dissuasora, 

vigilância fixa, 
detecção e 1ª 
intervenção  

Incentivar as populações, através das 
juntas de freguesia, a aderir a projectos 
comuns de protecção colectiva 

Definir no 1ºsemestre de cada 
ano as medidas de protecção 
colectiva a divulgar 

2007            
a             

2011 

    
Proceder ao levantamento das máquinas 
de rasto, tractores e bulldozer existentes 
no Município e/ou na sua área, 
promovendo políticas de colaboração 

Actualizar anualmente a lista 
de meios e recursos das 
entidades do Município 

2007            
a             

2011 

Articulação coordenada dos meios de 
combate do Município, e dos que lhe 
forem atribuídos pelo Centro Distrital, e 
em cumprimento do dispositivo de forças 

Apoiar os Bombeiros 
Voluntários  

2007 
a             

2011 

Distribuir os meios no terreno atendendo 
ao risco de incêndio, fazendo recurso de 
destacamentos temporários 

Elaborar o POM de acordo 
com a estrutura estabelecida 
no PNDFCI 

2007 
a             

2011 

Combate 

Fazer o levantamento e mobilização dos 
meios municipais logísticos e de apoio e 
operacionalizar a sua integração no 
dispositivo logístico Nacional 

Elaborar o POM anual durante 
o mês de Abril 

2007            
a             

2011 

    

Utilizar as máquinas de rasto 
Disponibilizar imediatamente a 
informação do nº de máquinas 
disponíveis 

2007            
a             

2011 Rescaldo e 
Vigilância 

após Incêndio Estabelecer medidas operacionais de 
vigilância adequadas 

Apoiar o CDOS, o CNOS e o 
SNBPC na realização desta 
tarefa 

2007            
a             

2011 
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7 - PROGRAMA OPERACIONAL  

7.1 - Definir responsáveis pela execução das intervenções 
 

  Acção Responsáveis Municipais 

   
Programas a implementar ao nível local, e 
dirigido a grupos específicos de população rural, 
em função da investigação das causas dos 
incêndios 

Município (GTF), BVS, 
Presidentes das juntas de 
freguesia 

Implementar medidas que levem as populações, 
através das Juntas de Freguesia, a aderir a 
projectos comuns de protecção colectiva 

GTF, BVS, Presidentes das 
juntas de freguesia 

Acções no domínio da educação florestal e 
ambiental  Município (GTF), BVS, DGRF 

Sensibilização 
da População 

Sinalização de condicionamento de acesso, de 
execução de trabalhos e sinalização informativa 
sobre o risco de incêndio 

Município (GTF), DGRF, 
Presidentes das juntas de 
freguesia 

   
Criar e manter faixas exteriores de protecção, 
nos aglomerados populacionais, intervindo 
prioritariamente nas zonas com maior 
vulnerabilidade aos incêndios  

Proprietários, DGRF e Município 

Silvicultura 
Preventiva Criar e manter faixas exteriores de protecção em 

parques e polígonos industriais, habitações, 
armazéns, oficinas, rede viária, rede eléctrica e 
outras edificações 

Proprietários, entidades gestoras 
das edificações, DGRF e 
Município 

   

Beneficiar a rede viária florestal 
DGRF, Município, proprietários 
florestais, empresas de 
exploração agrícola Infra-

estruturas 
Beneficiar a rede de pontos de água DGRF, Município, proprietários 

florestais 

   
Coordenação de todas as acções de vigilância e 
detecção, privilegiando a comunicação de cariz 
Municipal 

GNR/SEPNA, BVS, (sede de 
CMDFCI) 

Coordenação das acções de vigilância, detecção 
e fiscalização pela GNR/ SEPNA 

GNR/SEPNA, BVS, (sede de 
CMDFCI) 

Vigilância 
dissuasora, 

vigilância fixa, 
detecção e 1ª 
intervenção  

Acompanhar as acções de prevenção relativa à 
vertente vigilância, detecção e fiscalização 

GNR/SEPNA, BVS, (sede de 
CMDFCI) 
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Acompanhar, permanentemente, em sede 
própria, os resultados das acções de detecção 
ao nível Municipal, Distrital e Nacional 

GNR/SEPNA, BVS, (sede de 
CMDFCI) 

 

Incentivar as populações, através das juntas de 
freguesia, a aderir a projectos comuns de 
protecção colectiva 

Município (GTF), BVS, 
Presidentes das juntas de 
freguesia 

   
Proceder ao levantamento das máquinas de 
rasto, tractores e bulldozer existentes no 
Município e/ou na sua área, promovendo 
políticas de colaboração  

CMDFCI (CVS, GTF) 

Articulação coordenada dos meios de combate 
do Município, e dos que lhe forem atribuídos 
pelo Centro Distrital, e em cumprimento do 
dispositivo de forças  

CMDFCI 
(BVS) 

Distribuir os meios no terreno atendendo ao 
risco de incêndio, fazendo recurso de 
destacamentos temporários  

BVS 

Combate 

Fazer o levantamento e mobilização dos meios 
municipais logísticos e de apoio e 
operacionalizar a sua integração no dispositivo 
logístico Nacional  

CMDFCI, SMPC 

   

Utilizar as máquinas de rasto  CMDFCI 
Rescaldo 

Estabelecer medidas operacionais de vigilância 
adequadas  CMDFCI 
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7.2 - Orçamento dos programas e acções, assim como, financiamento 
 

As operações de combate, rescaldo e vigilância após incêndio estão enquadradas no 

orçamento dos Bombeiros Voluntários de Soure, por isso, não são aqui referidas. 

 

 

 a) Sensibilização da População 

 

As acções de sensibilização integram várias componentes: material de divulgação, infra-

estruturas onde se realizem as sessões de divulgação, recursos humanos, deslocações e 

secretariado. Como foi referido anteriormente as acções de sensibilização estão previstas 

em parceria com as Juntas de freguesia, assim prevê-se a realização de uma sessão anual 

por freguesia. O custo estimado por cada sessão é de 500 Euros (valor de referência do 

FFP), incluindo recursos humanos, aluguer de instalações e material que dá apoio às 

sessões, nomeadamente cartazes, outdoors e panfletos de divulgação do programa.  

 

 

Quanto à sinalização, consultou-se uma empresa especializada, onde foram obtidos os 

seguintes valores indicativos (com IVA):  

 - Infra-estrutura de sinalização do Tipo 1 (mais simples), custo aproximado: 78Euros 

 - Infra-estrutura de sinalização do Tipo 2 (maior, com telheiro), custo aproximada: 

620 Euros.  

 

O custo de colocação das infra-estruturas de sinalização é cerca de 45 Euros, por unidade.  

 

Tendo em conta a área de intervenção (13 000 ha) e o montante dispensado de 12 

Euros/ha (valor cuja referência reporta à medida AGRIS 3.4), o valor obtido para a 

sinalização é de 156 000 Euros.  
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Para a área de intervenção no concelho de Soure e considerando o número de freguesias, 

estipularam-se 24 infra-estruturas do Tipo 2 (2 por freguesia), e 1138 infra-estruturas do 

Tipo 1.  

 

 

 

 

 

 b) Silvicultura Preventiva 

  

No âmbito da silvicultura preventiva e, tendo como necessidade premente proteger as 

populações e bens, prevê-se realizar acções de limpeza em faixas.  

 

As operações de limpeza de mato são divididas em dois tipos de operações: moto – 

manuais e mecânicas. Podem ocorrer eventuais desramações, sem acréscimos 

significativos em termos de custos, uma vez que o trabalhador será o mesmo. Cada 

hectare de mato será limpo com recurso a este tipo de operações. No caso da limpeza de 

mato estipulou-se 750�/ hectare, com base na tabela da CAOF e na circular do Programa 

AGRIS 3.4.  

 

Tendo em conta o plano de acção, referido anteriormente, definiu-se dois eixos de acção 

para a silvicultura preventiva: 

 

� Faixas de Gestão de Combustíveis em aglomerados populacionais, que 

através do cruzamento de dados em cartografia apurou-se que era 

necessário intervir em 1737,3ha (ver Anexo 13). 

 

� Faixas de Gestão de Combustível em outras Edificações, estas contemplam 

faixas associadas à rede ferroviária, rede muito alta tensão, rede média e 

baixa tensão e rede viária que contemplam um total de 452,4ha (ver Anexos 

8, 9, 10,11). 

 

 

 c) Construção e manutenção da rede de defesa da floresta contra incêndios 
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A rede de infra-estruturas é fundamental em todas as fases de defesa da floresta contra 

incêndios, desde a prevenção até ao rescaldo. A manutenção das vias florestais e dos 

pontos de água depende, todos os anos, de investimento por parte do Município.  

 

Relativamente à beneficiação da rede viária efectuou-se os cálculos para os 127 Km 

florestais, tendo por referencia os valores da circular do programa AGRIS 3.4. 

  

 

 

 

 d) Vigilância dissuasora, vigilância fixa, detecção e 1ª intervenção  

 

Uma vigilância e 1ª intervenção bem coordenadas e eficientes podem permitir uma redução 

drástica da área percorrida pelos incêndios. Os meios disponíveis no período crítico, em 

termos de risco de incêndio, devem estar bem articulados afim de poderem maximizar a 

sua actuação, propondo-se a manutenção destes meios durante os próximos anos. 

Salienta-se a necessidade de elaborar o POM e o funcionamento de informação aos 

agentes de DFCI anualmente.  
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2007 2008 2009 2010 2011 

Acção 
Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio 

Total 

Acções de 
Sensibilização  

6 000 FFP A 
definir 6 180 FFP A 

definir 6 365,4 FFP A 
definir 6 556,4 FFP A 

definir 6 753 FFP A 
definir 31 854,08 

S
en

si
bi

liz
aç

ão
 d

a 
P

op
ul

aç
ão

 

Sinalização  31 200  

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 32 136 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 33 100 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 34 093 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 35 115,8 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 165 644,8 

  
                         

                  
2007 2008 2009 2010 2011 

Acção 
Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio 

Total 

FGC em 
Aglomerados 
Populacionais 

260 595 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 268 412,8 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 276 465,2 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 284 759,1 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 293 301,8 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 1 383 533,9 

S
ilv

ic
ul

tu
ra

 P
re

ve
nt

iv
a 

FGC outras 
edificações 

67 860 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 69 895,8 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 71 992,6 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 74 152,4 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 76 377 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN e FFP 

A 
definir 360 277,8 
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2007 2008 2009 2010 2011 

Acção 
Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio 

Total 

Beneficiar rede 
viária florestal 

50 800 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 52 324 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 53 893,7 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 55 510,5 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 57 175,8 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 269 704 

C
on

st
ru

çã
o 

e 
M

an
ut

en
çã

o 
da

 r
ed

e 
de

 
in

fr
a-

es
tr

ut
ur

as
 

Beneficiar 
pontos de água 

21 000 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 21 630 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 22 279 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 22 947,3 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 23 635,8 

Mecanismo de 
financiamento a 

definir no 
âmbito do 

QREN 

A 
definir 111 492,1 

                  
                  

2007 2008 2009 2010 2011 

Acção 
Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio Invest. Origem do 

Apoio 
% de 
apoio 

Total 

Despesas com 
meios de 
vigilância e 1ª 
Intervenção 
(Sapadores) 

35 000  DGRF 100 35 000  DGRF 100 35 000  DGRF 100 35 000  DGRF 100 35 000  DGRF 100 175000 

Vigilância 
Móvel 

6 000 A definir   6 000 A definir   6 000 A definir   6 000 A definir   6 000 A definir   30 000 

V
ig

ilâ
nc

ia
 d

is
su

as
or

a,
 v

ig
ilâ

nc
ia

 
fix

a,
 d

et
ec

çã
o 

e 
1ª

 In
te

rv
en

çã
o 

Vigilância Fixa 2 000 A definir   2 000 A definir   2 000 A definir   2 000 A definir   2 000 A definir   10 000 

              Total Orçamento 2 537 
506,68 

Quadro 3 - Orçamento previsto para a execução do plano             
                  
Nota: Taxa de inflação constante a 3%              
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7.3 - Mecanismos e procedimentos de coordenação 
 

A coordenação entre os vários intervenientes na execução deste plano é da 

responsabilidade da CMDFCI. Esta comissão é composta por: 

 
� Representantes da Câmara Municipal de Soure  

  Presidente – Dr. João Gouveia 

  Chefe de Gabinete – Américo Nogueira 

 

� Representante dos Presidentes de Junta  

  José Ribeiro Catarino 

 

� Representante da DGRF 

  Eng. Rui Rosmaninho 

 

� Representante Corporação de Bombeiros de Soure; 

  Carlos Luís Tavares 

 

� Representante da GNR – Soure 

  Capitão Vítor Assunção 

 

� Representante dos produtores florestais 

  António Lima Rebola 

 

� Representante do Instituto de Conservação da Natureza  

  Paulo Tenreiro 

 

 

Para a implementação deste plano estratégico é necessário a elaboração de planos 

operacionais detalhados para as diferentes acções propostas. Os referidos planos devem 

ser elaborados pelos agentes referidos para cada acção e de acordo com as fontes de 

financiamento previstos. A prossecução das acções é da responsabilidade das entidades 

municipais referidas, sendo o Presidente da Câmara Municipal de Soure o responsável 

máximo pelo cumprimento de todas as acções.  
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

� Este plano serve para orientar, num período de 5 anos (2007 a 2011), as direcções 

dos vários agentes da DFCI do município de Soure e incentivar a um maior contacto 

entre todos os intervenientes na defesa da floresta.  

 

� De acordo com a alínea j), da Portaria nº 1139/2006, de 25 de Outubro, a 

periodicidade da monitorização, revisão e actualização do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho de Soure é anual 

 

� É de salientar que este plano está em constante mutação e adequação às 

realidades municipais e aos imperativos legais.  

 

� Face às dinâmicas constantes do sector florestal, será necessário um 

acompanhamento e validação constante da informação cartográfica, passando 

posteriormente a incluir as áreas intervencionadas.  

 

 


