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RECOMENDAÇÃO  

 

 

A Comissão Nacional de Proteção Civil, reunida extraordinariamente em 8 de fevereiro de 

2019, e considerando que: 

 

a) Os incêndios rurais ocorridos em Portugal no passado recente ilustram o impacto 

dramático de tais eventos, com perda de vidas, bens e de milhares de hectares de 

floresta, impondo um cumprimento escrupuloso das normas previstas no Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI); 

 

b) O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação vigente, estabelece as 

medidas e ações a desenvolver no âmbito do SNDFCI, determinando as regras 

aplicáveis à gestão de combustível, nomeadamente, nas redes secundárias das faixas 

de gestão de combustível; 

 

c) O Despacho n.º 744/2019, de 17 de janeiro, fixou um conjunto de áreas (municípios 

e freguesias) prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível; 

 

d) A ambição de um Portugal protegido de incêndios rurais graves assenta, entre outros, 

nos pressupostos de um processo sistemático de monitorização e de uma cultura de 

mobilização total de todas entidades com atribuições neste âmbito, bem como da 

sociedade em geral; 

 

e) Para tal mobilização, as Comissões de Proteção Civil dos diferentes níveis territoriais, 

enquanto órgãos de coordenação responsáveis por acompanhar as políticas 

diretamente ligadas ao sistema de proteção civil, desempenham um papel essencial 

de catalisação das diversas entidades envolvidas nas atividades que concorrem para 

a salvaguarda da vida humana, dos seus bens e do património, as quais incluem a 

gestão de combustível acima aludida, sem prejuízo das responsabilidades que 

legalmente impendem sobre os cidadãos e as entidades públicas ou privadas; 

 

Deliberou emitir a seguinte Recomendação:  

1. Que todas as entidades públicas sobre as quais impende a aplicação das medidas e ações 

estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios 

que consubstanciam o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

promovam a sua efetivação tempestiva, devendo, sem prejuízo do pleno cumprimento 

das ações que legalmente sobre as mesmas impendem e da promoção de todas as 

iniciativas que considerem oportunas na valorização e defesa da floresta contra incêndios, 

nomeadamente, providenciar pela adoção das seguintes medidas: 
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a) A realização, preferencialmente até 20 de fevereiro p.f., de reuniões extraordinárias 

das Comissões Distritais de Proteção Civil, para efetivar a coordenação política 

distrital essencial ao desencadear das ações de gestão de combustível, a desenvolver 

nas redes secundárias das faixas de gestão de combustível; 

 

b) A realização, preferencialmente até 1 de março p.f., de reuniões extraordinárias das 

Comissões Municipais de Proteção Civil dos concelhos abrangidos pelo Despacho 

n.º 744/2019, de 17 de janeiro, para efetivar a coordenação política municipal 

essencial ao desencadear das ações de gestão de combustível a desenvolver nas redes 

secundárias das faixas de gestão de combustível; 

 

c) A monitorização permanente, por parte dos Municípios abrangidos pelo Despacho 

n.º 744/2019, de 17 de janeiro, em estreita articulação com as Freguesias, da 

execução das ações de gestão de combustível e dos constrangimentos detetados e o 

consequente reporte às estruturas desconcentradas da ANPC e da GNR, numa base 

quinzenal, até 31 de maio p.f.; 

 

d) A elaboração, por parte da ANPC, de relatórios de monitorização de âmbito 

nacional, agregadores da informação recolhida junto das diferentes entidades com 

responsabilidade neste processo, e o consequente reporte ao Presidente da 

Comissão Nacional de Proteção Civil, numa base quinzenal, até 31 de maio p.f.. 

 

2. Mais deliberou que a presente Recomendação seja divulgada junto das entidades públicas 

com competências previstas no âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho. 

 

 

 

 

  

Carnaxide, 8 de fevereiro de 2019 

 


