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Apreciação conjunta 

 

Os incêndios de 2017 revelaram de forma explícita o resultado de consecutivas políticas 
desadequadas tanto ao nível da evolução demográfica do país, como ao nível da realidade do 
sector florestal, que os Governos foram adotando ao longo dos anos que conduziram vastas 
áreas do território nacional a situações de abandono e, por consequência, ao aumento do risco 
para as populações neles residentes. 

Da forma mais cruel foi demonstrada a ausência de uma política consistente de gestão do 
espaço florestal e de ocupação do território, bem como, a falta de investimento nas florestas, 
enquanto importante recurso económico e ambiental. 

As florestas são um suporte importante para a criação de emprego em diversas atividades 
económicas, algumas das quais essenciais em regiões economicamente desfavorecidas, e 
com baixas densidades demográficas, nas quais é fundamental fixar as populações, uma vez 
que em ultima análise, são estas que promovem a defesa dos espaços florestais, na medida 
em que não é viável produzir legislação e medidas se depois não existirem as pessoas, as 
populações e as comunidades para as implementarem no terreno. 

O Governo tem vindo a avançar com iniciativas legislativas, promovendo a readaptação dos 
mecanismos operacionais para intervenção em meio rural e para combate aos incêndios rurais. 
Estas atuações foram igualmente reforçadas pela intervenção da Assembleia da República, 
não só através da Lei do Orçamento de Estado, como por via de variadas audições, criação de 
um Observatório Técnico Independente e aprovação de diversas Recomendações.  

Contudo, torna-se essencial, que os Diplomas produzidos convirjam para um único, que 
permita agregar todas as definições e procedimentos relativos à Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, nas suas dimensões de prevenção, fiscalização e combate. Sendo ainda 
indispensável agilizar procedimentos, que devem ser dinâmicos, permitindo uma melhor 
eficácia da operacionalização no terreno, é também fundamental desburocratizar as 
componentes administrativas, potenciando-se assim o efeito das medidas a implementar. 

Deste modo são apresentadas propostas de alterações legislativas, que vão de encontro às 
necessidades sentidas no terreno, mas também a definições e determinações que devem ser 
estabelecidas e reformuladas, por forma a aumentar as dinâmicas dos agentes que concorrem 
para a Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

 

As propostas de alteração incidem sobre a seguinte Legislação: 

 Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, com a respetiva Declaração de Retificação n.º 

28/2017; 

 Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro; 

 Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, Lei do Orçamento para 2021; 
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Em relação à Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, Lei do Orçamento para 2021, as 

alterações propostas são as seguintes: 

Artigo/Número/alínea Proposta de Alteração Observações  

Artigo 215º - Regime 
excecional das redes de 
faixas de gestão de 
combustível 

As datas devem constar todas na mesma 
legislação. O prazo limite para a 

realização dos trabalhos não 
deve constar em legislação, 
deve constar em despachos 
anuais, tendo como base a 

informação técnica das 
entidades com competência 
para avaliar dois parâmetros 

essenciais, as condições 
meteorológicas do ano em 

causa e o estado da 
vegetação (IPMA e ICNF) 

1a) Os trabalhos definidos 
nos números 2, 10 e 13 do 
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, 
na sua redação atual, devem 
decorrer até 15 de março; 

O limite de 15 de março não é exequível 
em anos com elevada precipitação, uma 
vez que se corre o risco que entre a 
realização dos trabalhos de gestão de 
combustível e o início do período critico a 
vegetação se desenvolver, inutilizando o 
esforço efetuado 

Artigo 215º - Regime 
excecional das redes de 
faixas de gestão de 
combustível 

As datas devem constar todas na mesma 
legislação. 

As faixas de gestão de 
combustível associadas à 
rede viária devem estar, de 
um modo geral, com a 
respetiva manutenção 
efetuada, pelo que não deve 
existir uma data para a 
conclusão de trabalhos, mas 
sim uma definição das 
dimensões máximas 
admissíveis, para se 
considerar que a Faixa tem a 
manutenção realizada 

1b) Os trabalhos definidos 
no n.º 1 do artigo 15.º do 
Decreto -Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, na sua 
redação atual, devem 
decorrer até 31 de maio. 

O limite de 31 de maio deve ser alterado de 
modo a permitir aumentar a eficácia dos 
trabalhos de gestão de combustível, 
contudo deve coincidir com o limite definido 
no 1a) do Artigo 203º 

Artigo 215º - Regime 
excecional das redes de 
faixas de gestão de 
combustível 

As coimas devem ser estabilizadas na 
legislação base, sendo que existe a 
necessidade de as adequar à realidade do 
valor dos trabalhos de gestão de 
combustível, sob pena de ser menos 
penosa a coima do que a realização de 
trabalhos 

Devem ser preconizadas 
coimas para as situações em 
que ocorreram incêndios e 
após fiscalização se apurou 
não estarem efetuados os 
trabalhos de gestão de 
combustível 

2 — Durante o ano de 2021, 
as coimas a que se refere o 
artigo 38.º do Decreto -Lei 
n.º 124/2006, de 28 de 
junho, na sua redação atual, 
são aumentadas para o 
dobro. 

Artigo 215º - Regime 
excecional das redes de 
faixas de gestão de 
combustível 

Deve ser mantido o estipulado na Lei 
n.º76/2017, de 17 de agosto, onde consta 
que “Verificado o incumprimento, a câmara 
municipal poderá realizar os trabalhos de 

O limite de 31 de maio deve 
ser revogado. 
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3 — Até 31 de maio de 
2021, as câmaras municipais 
garantem a realização de 
todos os trabalhos de gestão 
de combustível, devendo 
substituir -se aos 
proprietários e outros 
produtores florestais em 
incumprimento, procedendo 
à gestão de combustível 
prevista na lei, mediante 
comunicação e, na falta de 
resposta em cinco dias, por 
aviso a afixar no local dos 
trabalhos. 

gestão de combustível, com a faculdade de 
se ressarcir, desencadeando os 
mecanismos necessários ao ressarcimento 
da despesa efetuada”  

As câmaras municipais devem 
garantir a realização dos 
trabalhos de gestão de 
combustível, em regime de 
substituição de proprietários, 
após uma análise vinculativa 
do estado de necessidade, 
sendo que o prazo deverá ser 
de pelo menos dois meses 
apos o estipulado no 
despacho com as informações 
técnicas do IPMA e do ICNF  

Artigo 215º - Regime 
excecional das redes de 
faixas de gestão de 
combustível 

Validade de aprovação do PMDFCI devem 
constar em legislação base de DFCI ou em 
despachos 

  

7 — Os PMDFCI devem 
estar aprovados ou 
atualizados até 31 de março 
de 2021. 

Artigo 215º - Regime 
excecional das redes de 
faixas de gestão de 
combustível 

É incomportável que 20 % do duodécimo 
das transferências correntes do FEF, em 
especial em municípios com sérias 
dificuldades financeiras, que muitas vezes 
originam a não substituição aos 
proprietários 

  

8 — Em caso de 
incumprimento do disposto 
nos números anteriores, é 
retido, no mês seguinte, 20 
% do duodécimo das 
transferências correntes do 
FEF. 

 

Em relação ao Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, as alterações propostas são 

as seguintes: 

Artigo/Número/alínea Proposta de Alteração Observações  

Artigo 3º B  
 

n)Emitir os pareceres 
previstos no artigo 16.º, 
nomeadamente sobre as 
medidas de minimização do 
perigo de incêndio, incluindo 
as medidas relativas à 
contenção de possíveis 
fontes de ignição de 
incêndios nas edificações e 

A emissão destes pareceres deve de ser 
produzida pelo ICNF, uma vez que é a 
entidade com competências em matérias 
de “coordenação das ações de prevenção 
estrutural, nas vertentes de sensibilização, 
planeamento, organização do território 
florestal, silvicultura e infraestruturação de 
defesa da floresta contra incêndios” 
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nos respetivos acessos, bem 
como à defesa e resistência 
das edificações à passagem 
do fogo 

Artigo 16.º 
 

3 — No âmbito dos planos 
municipais ou 
intermunicipais de 
ordenamento do território, 
podem ser previstas novas 
áreas para as finalidades 
identificadas nos números 
10 e 13 do artigo anterior, 
bem como a ampliação de 
áreas já existentes com 
esses fins. 

As novas áreas não podem ser previstas só 
para as finalidades identificadas nos 
números 10 e 13, mas também para 
habitações, uma vez que estas terão um 
risco associado sempre inferior a um 
parque de campismo, por exemplo 

  

4 a) - Garantir, na sua 
implantação no terreno, a 
distância à estrema da 
propriedade de uma faixa de 
proteção nunca inferior a 50 
m, quando confinantes com 
terrenos ocupados com 
floresta, matos ou pastagens 
naturais, ou a dimensão 
definida no PMDFCI 
respetivo, quando inseridas 
ou confinantes com outras 
ocupações, de acordo com 
os critérios estabelecidos no 
anexo ao presente Dec. Lei; 

A distância à estrema da propriedade de 
uma faixa de proteção nunca inferior a 50 
m, deve ser revista uma vez que pode 
inviabilizar inúmeros terrenos e/ou 
loteamentos, contudo deve ser o 
proprietário da habitação a garantir a 
gestão de combustível e não o proprietário 
do terreno 

  

4 c) - Existência de parecer 
favorável da CMDF 

Existência de parecer favorável do ICNF   

7 — Para o efeito do 
disposto nas alíneas do 
número anterior, os 
membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da 
proteção civil e das florestas 
aprovam uma portaria que 
enquadra as regras a que 
obedecem a análise de risco 
e as medidas excecionais 

As medidas excecionais devem ser 
enquadradas para todas as situações 
incluindo habitações e não só para as 
atividades mencionadas 

  

8 — Aos proprietários de 
terrenos confinantes com os 
indicados no n.º 6 não é 
aplicável o disposto no n.º 2 
do artigo anterior. 

O risco associado às atividades é maior do 
que se fosse só uma habitação, pelo que 
este artigo deve ser revogado 

  

13 — Os pareceres 
vinculativos da CMDF 
referidos no presente artigo 
são emitidos no prazo de 30 
dias. 

Com a definição deste prazo a CMDF 
deverá reunir mensalmente, pelo que os 
pareceres devem ser dados pelo ICNF que 
tem a competência nesta matéria e 
técnicos habilitados para o efeito 

  

14 — Nas situações a que 
se refere o número anterior, 
a CMDF integra 
obrigatoriamente:  

É necessário definir o procedimento em 
relação à falta de uma destas entidades, 
ainda que convocadas, ou à 
obrigatoriedade das autarquias de 
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a) Um representante da 
comissão de coordenação e 
desenvolvimento regional 
territorialmente competente; 
b) Um representante da 
direção regional de 
agricultura territorialmente 
competente;  
c) Um representante da 
ANPC. 
 

disponibilizar meios alternativos de 
conferência  

28 c) A queima de matos 
cortados e amontoados e 
qualquer tipo de sobrantes 
de exploração, bem como a 
que decorra de exigências 
fitossanitárias de 
cumprimento obrigatório, 
está sujeita a autorização da 
autarquia local, nos termos 
do artigo anterior, devendo 
esta definir o 
acompanhamento 
necessário para a sua 
concretização, tendo em 
conta o risco do período e da 
zona em causa. 

O artigo anterior é referente a queimadas, 
pelo que os termos deverão ser 
esclarecidos 

  

 

 

Em relação à Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, as alterações propostas são as 

seguintes: 

Artigo/Número/alínea Proposta de Alteração Observações  

Artigo 3.º  
h) «Espaços florestais», os 
terrenos ocupados com 
floresta, matos e pastagens 
ou outras formações 
vegetais espontâneas, 
segundo os critérios 
definidos no Inventário 
Florestal Nacional; 

Se para a questão da silvicultura, 
arborização e rearborização a dimensão 
das parcelas deverá variar entre 20 
hectares e 50 hectares, nos casos gerais, e 
entre 1 hectare e 20 hectares nas situações 
de maior perigosidade de incêndio a 
definição de espaços florestais não pode 
ser a definida no Inventário Florestal 
Nacional em especial a dimensão de 20 
metros de largura e 0,5 hectares 

  

 j) «Floresta», o terreno, com 
área maior ou igual a 0,5 
hectares e largura maior ou 
igual a 20 metros, onde se 
verifica a presença de 
árvores florestais que 
tenham atingido, ou com 
capacidade para atingir, uma 
altura superior a 5 metros e 
grau de coberto maior ou 
igual a 10 %; 

Deve ser superior ao que se encontra 
definido no Inventário Florestal Nacional, à 
semelhança da definição dos espaços 
florestais 
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dd) «Povoamento florestal», 
o terreno, com área maior ou 
igual a 0,5 hectares e largura 
maior ou igual a 20 metros 
onde se verifica a presença 
de árvores florestais que 
tenham atingido, ou com 
capacidade para atingir, uma 
altura superior a 5 metros e 
grau de coberto maior ou 
igual a 10 %; 

Deve ser superior ao que se encontra 
definido no Inventário Florestal Nacional, à 
semelhança da definição dos espaços 
florestais 

  

  Deve existir uma classificação clara do que 
é realmente incendio florestal e rural de 
modo a que incêndios em pequenos 
terrenos com vegetação espontânea 
deixem de ser contabilizados com 
incêndios florestais no SGIF, aumentando e 
desvirtuando assim as estatísticas 

Em termos operacionais a 
ANEPC contabiliza qualquer 
incêndio em vegetação 
espontânea como incêndio 
florestal, independentemente 
da sua localização e da área 
onde se dá a ignição, 
chegando ao limite de serem 
registados incêndios florestais 
em rotundas e pracetas 
ajardinadas. Estes registos 
inflacionam o número de 
ocorrências e as estatísticas. 
Deve ser criada uma nova 
classificação para os 
incêndios em vegetação 
espontânea que ocorrem nas 
áreas urbanas e urbanas 
consolidadas. 

Artigo 3.º  
Definições 

Deve ser adicionada e considerada a figura 
de Jardins Florestais  
Um Jardim Florestal é um sistema 
agroflorestal, criativo e resiliente de cultivo 
de alimentos e de outros recursos, 
utilizando principalmente plantas perenes. 
Incluem árvores, arbustos, trepadeiras e 
plantas herbáceas.  
Não é praticar jardinagem numa floresta, 
mas antes fazê-lo como uma floresta, já 
que um Jardim Florestal é moldado com 
base na estrutura de um bosque jovem.  
É projetado de acordo com princípios 
ecológicos e, como resultado, é, tal como 
os sistemas naturais que imita, eficiente, 
autossuficiente e aumenta a retenção de 
carbono. 
 

  

Artigo 3.º  
D - Composição das 
comissões municipais 

As corporações de Bombeiros devem ser 
entidades integrantes nas CMDF e não 
entrarem nas entidades sujeitas a convite 

  

Artigo 6.º 
1 — As manchas florestais 
onde se reconhece ser 
prioritária a aplicação de 
medidas mais rigorosas de 
defesa da floresta contra 
incêndios, quer face à 

As manchas classificadas como zonas 
críticas devem ser remetidas às autarquias 
anualmente pelo ICNF através dos 
Coordenadores de Prevenção Estrutural 
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elevada suscetibilidade ou à 
perigosidade que 
representam, quer em 
função do seu valor 
patrimonial, social ou 
ecológico, são designadas 
por zonas críticas, sendo 
essas identificadas, 
demarcadas e alvo de 
planeamento próprio nos 
PROF. 
2 — Os PMDFCI são 
elaborados pelas câmaras 
municipais, sujeitos a 
parecer prévio da respetiva 
CMDF e parecer vinculativo 
do ICNF, I. P., e aprovados 
pela assembleia municipal, 
em consonância com o 
PNDFCI e com o respetivo 
planeamento distrital de 
defesa da floresta contra 
incêndios, sendo as regras 
de elaboração, consulta 
pública e aprovação e a sua 
estrutura tipo estabelecidas 
por regulamento do ICNF, I. 
P., homologado pelo 
membro do Governo 
responsável pela área das 
florestas. 

O parecer vinculativo do ICNF, I. P., 
desvirtua o restante processo, quer de 
consulta pública quer de aprovação na 
Assembleia Municipal. 
 
O Planeamento Distrital deve ser aprovado 
e público antes do municipal para que este 
ultimo esteja em consonância com o nível 
distrital e nacional 
 

  

Artigo 10.º 
3 — A coordenação e a 
gestão dos PMDFCI 
compete ao presidente de 
câmara municipal. 

A coordenação e a gestão dos PMDFCI, 
deve poder ser delegada 

 

Artigo 15.º 
1 a) Pela rede viária 
providencie a gestão do 
combustível numa faixa 
lateral de terreno confinante 
numa largura não inferior a 
10 m;  
1b) Pela rede ferroviária 
providencie a gestão do 
combustível numa faixa 
lateral de terreno confinante, 
contada a partir dos carris 
externos numa largura não 
inferior a 10 m;  
1c) Pelas linhas de 
transporte e distribuição de 
energia elétrica em muito 
alta tensão e em alta tensão 
providencie a gestão do 
combustível numa faixa 
correspondente à projeção 
vertical dos cabos 

 
 
As distâncias das faixas de gestão de 
combustível devem ser definidas que são 
contabilizadas a partir do extremo da 
infraestrutura ou da sua projeção 
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condutores exteriores 
acrescidos de uma faixa de 
largura não inferior a 10 m 
para cada um dos lados 
Artigo 15.º 
Redes secundárias de faixas 
de gestão de combustível 

Pelas linhas de água, valas reais, fora do 
perímetro urbano, a entidade competente 
(APA) providencie a gestão de combustível, 
limpeza e manutenção, numa faixa 
correspondente à passagem da linha de 
água (vala real) e lateral ao terreno 
confinante contado a partir do limite, não 
inferior a 10 m 

  

2 — Os proprietários, 
arrendatários, usufrutuários 
ou entidades que, a qualquer 
título, detenham terrenos 
confinantes a edifícios 
inseridos em espaços rurais, 
são obrigados a proceder à 
gestão de combustível, de 
acordo com as normas 
constantes no anexo do 
presente decreto-lei e que 
dele faz parte integrante, 
numa faixa com as seguintes 
dimensões: 

Os proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidades que, a qualquer 
título, detenham edifícios habitados, 
inseridos em áreas rústicas são obrigados 
a proceder à gestão de combustível, de 
acordo com as normas constantes no 
anexo do presente decreto-lei e que dele 
faz parte integrante, numa faixa com as 
seguintes dimensões: 

  

a) Largura não inferior a 50 
m, medida a partir da 
alvenaria exterior do edifício, 
sempre que esta faixa 
abranja terrenos ocupados 
com floresta, matos ou 
pastagens naturais; 

a) Largura não inferior a 50 m, medida a 
partir da alvenaria exterior do edifício, 
sempre que esta faixa abranja terrenos 
ocupados com floresta, matos ou 
pastagens naturais 

  

b) Largura definida no 
PMDFCI, com o mínimo de 
10 m e o máximo de 50 m, 
medida a partir da alvenaria 
exterior do edifício, quando a 
faixa abranja exclusivamente 
terrenos ocupados com 
outras ocupações. 

b) Largura definida no PMDFCI, com o 
mínimo de 10 m e o máximo de 50 m, 
medida a partir da alvenaria exterior do 
edifício habitado 

  

3 — Os trabalhos definidos 
no número anterior devem 
decorrer entre o final do 
período crítico do ano 
anterior e 30 de abril de 
cada ano. 

3 - Os trabalhos definidos no número 
anterior devem decorrer entre o final do 
período crítico do ano anterior e uma data 
que possibilite, para cada ano, que a 
realização dos trabalhos de gestão de 
combustível, não sejam comprometidos 
pela precipitação tardia, mas que também 
não comprometa a prevenção e acautele 
as situações em que as elevadas 
temperaturas surgem antes do período 
crítico.  
 
Esta dinâmica só é possível com data 
determinadas anualmente. 

O prazo limite para a 
realização dos trabalhos não 
deve constar em legislação de 
base, deve constar em 
despachos anuais, tendo 
como base a informação 
técnica das entidades com 
competência para avaliar dois 
parâmetros essenciais, as 
condições meteorológicas do 
ano em causa e o estado da 
vegetação (IPMA e ICNF) 

5 — Verificado o 
incumprimento, a câmara 
municipal poderá realizar os 

Manter a palavra “poderá” Todas as diligências 
burocráticas, terão de ser 
mais céleres, como por 
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trabalhos de gestão de 
combustível, com a 
faculdade de se ressarcir, 
desencadeando os 
mecanismos necessários ao 
ressarcimento da despesa 
efetuada. 

exemplo, notificação simples 
com o prazo de 5 dias, após 
esses 5 dias, o aviso a afixar 
no local – com o prazo de 3 
dias para a substituição 
efetiva do município em caso 
de incumprimento. 

  No caso de propriedades sem 
morada conclusiva de 
proprietário, o ónus da divida, 
deverá ficar registado em 
registo predial na 
conservatória a favor do 
município, com as 
competentes adaptações 
legais e prazo máximo para 
ser ressarcido, em caso de 
prazo expirar (ex:3 anos) a 
propriedade reverte para o 
município 

10 — Nos aglomerados 
populacionais inseridos ou 
confinantes com espaços 
florestais, e previamente 
definidos nos PMDFCI, é 
obrigatória a gestão de 
combustível numa faixa 
exterior de proteção de 
largura mínima não inferior a 
100 m, podendo, face à 
perigosidade de incêndio 
rural de escala municipal, 
outra amplitude ser definida 
nos respetivos planos 
municipais de defesa da 
floresta contra incêndios. 

Deve existir salvaguarda e medidas mais 
ténues em áreas de reserva natural, como 
o caso do Parque Natural da Arrábida, uma 
vez que, cumprindo na íntegra os 
pressupostos do ANEXO, descaracteriza 
uma área natural e de reserva 

Por outro lado devem existir 
medidas compensatórias no 
“pilar” do combate, com a 
possibilidade de financiamento 
de mais meios, ou de 
atualização dos existentes, 
por forma a garantir uma 
capacidade de resposta 
superior 

12 — Verificando -se, até ao 
dia 30 de abril de cada ano, 
o incumprimento referido no 
número anterior, compete à 
câmara municipal, até 31 de 
maio de cada ano, a 
realização dos trabalhos de 
gestão de combustível, com 
a faculdade de se ressarcir, 
desencadeando os 
mecanismos necessários ao 
ressarcimento da despesa 
efetuada, podendo, 
mediante protocolo, delegar 
esta competência na junta 
de freguesia 

Verificando-se, até ao dia 30 de abril de 
cada ano, o incumprimento referido no 
número anterior, poderá à câmara 
municipal, até 30 de outubro de cada ano, 
a realização dos trabalhos de gestão de 
combustível, após a avaliação do estado de 
necessidade, com a faculdade de se 
ressarcir, desencadeando os mecanismos 
necessários ao ressarcimento da despesa 
efetuada, podendo, mediante protocolo, 
delegar esta competência na junta de 
freguesia.  

O limite de 30 de Abril / 31 de 
maio deve ser revogado. 
 
 
As câmaras municipais devem 
garantir a realização dos 
trabalhos de gestão de 
combustível, em regime se 
substituição de proprietários, 
após uma analise vinculativa, 
dos serviços municipais, do 
estado de necessidade, sendo 
que o prazo deverá ser de 
pelo menos dois meses apos 
o estipulado no despacho com 
as informações técnicas do 
IPMA e do ICNF 

13 — Nos parques de 
campismo, nos parques e 
polígonos industriais, nas 
plataformas de logística e 
nos aterros sanitários 

Nos parques de campismo, nos parques e 
polígonos industriais, nas plataformas de 
logística e nos aterros sanitários inseridos 
junto de área rural, periurbana ou urbana 
previamente definidos no PMDFCI é 
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inseridos ou confinantes com 
espaços florestais 
previamente definidos no 
PMDFCI é obrigatória a 
gestão de combustível, e 
sua manutenção, de uma 
faixa envolvente com uma 
largura mínima não inferior a 
100 m, competindo à 
respetiva entidade gestora 
ou, na sua inexistência ou 
não cumprimento da sua 
obrigação, à câmara 
municipal realizar os 
respetivos trabalhos, 
podendo esta, para o efeito, 
desencadear os 
mecanismos necessários ao 
ressarcimento da despesa 
efetuada. 

obrigatória a gestão de combustível, e sua 
manutenção, de uma faixa envolvente com 
uma largura mínima não inferior a 100 m, 
competindo à respetiva entidade gestora 
ou, na sua inexistência ou não 
cumprimento da sua obrigação, á entidade 
gestora mais próxima e que exista a 
interceção da área delimitada para a 
gestão de combustível, sendo que a 
câmara municipal poderá também, realizar 
os respetivos trabalhos, tendo qualquer 
uma destas, para o efeito, a faculdade de 
desencadearem os mecanismos 
necessários ao ressarcimento da despesa 
efetuada. 

16 — A intervenção prevista 
no número anterior é 
precedida de aviso a afixar 
no local dos trabalhos, num 
prazo não inferior a 10 dias. 

A intervenção prevista no número anterior é 
precedida de aviso a afixar no local dos 
trabalhos, num prazo não inferior a 3 dias. 

Deve existir a possibilidade de 
estipular prazos mais 
reduzidos, para afixação de 
avisos, em caso de 
substituição 

Artigo 21.º 
4 — Decorrido o prazo 
referido no número anterior 
sem que se mostrem 
realizados os trabalhos, a 
câmara municipal ou o ICNF, 
I. P., procede à sua 
execução, sem necessidade 
de qualquer formalidade, 
após o que notifica as 
entidades faltosas 
responsáveis para 
procederem, no prazo de 60 
dias, ao pagamento dos 
custos correspondentes. 

Decorrido o prazo referido no número 
anterior sem que se mostrem realizados os 
trabalhos, a câmara municipal ou o ICNF, I. 
P., poderá procede à sua execução, sem 
necessidade de qualquer formalidade, após 
o que notifica as entidades faltosas 
responsáveis para procederem, no prazo 
de 60 dias, ao pagamento dos custos 
correspondentes, ou registo do ónus da 
divida em registo predial rústico. 

  

Artigo 22.º 
1-  Durante o período crítico, 
definido no artigo 3.º, fica 
condicionado o acesso, a 
circulação e a permanência 
de pessoas e bens no 
interior das seguintes zonas: 
a) Nas zonas críticas 
referidas no artigo 6.º; 
b) Nas áreas submetidas a 
regime florestal e nas áreas 
florestais sob gestão do 
Estado;  
c) Nas áreas onde exista 
sinalização correspondente 
a limitação de atividades. 

  Não exequível para o parque 
Natural da Arrábida, pois trata-
se de uma área com 
habitações e na sua maioria 
terrenos particulares, rodeada 
de estradas nacionais e 
circulação a praias, hospital e 
industria cimenteira – Aplica-
se apenas as exceções 
constantes do artigo 23ª 

Artigo 22.º 
2 — O acesso, a circulação 

Devem ser determinadas as condições 
para zonas especiais como o Parque 
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e a permanência de pessoas 
e bens ficam condicionados 
nos seguintes termos:  
a) Quando se verifique o 
índice de risco de incêndio 
de níveis muito elevado e 
máximo, não é permitido 
aceder, circular e 
permanecer no interior das 
áreas referidas no número 
anterior, bem como nos 
caminhos florestais, 
caminhos rurais e outras 
vias que as atravessam; 

Natural da Arrábida, onde coexistem com o 
espaço florestal, zonas balneares, 
moradores, um hospital, uma indústria 
cimenteira e unidades hoteleiras e de lazer. 
Deve ser prevista a figura de 
indeminizações a que o estado se obriga a 
pagar por perdas  

Artigo 24.º 
1 — A garantia da 
informação sobre os 
condicionamentos referidos 
no artigo 22.º é da 
responsabilidade da 
autarquia nos seguintes 
termos:  
a) As áreas referidas no n.º 1 
do artigo 22.º que se 
encontrem sob a gestão do 
Estado são obrigatoriamente 
sinalizadas pelos respetivos 
organismos gestores 
relativamente aos 
condicionamentos de 
acesso, de circulação e de 
permanência; 

Devem ser determinadas as condições 
para zonas especiais como o Parque 
Natural da Arrábida, onde coexistem com o 
espaço florestal, zonas balneares, 
moradores, um hospital, uma indústria 
cimenteira e unidades hoteleiras e de lazer. 
Deve ser prevista a figura de 
indeminizações a que o estado se obriga a 
pagar por perdas 

  

Artigo 26.º -B - 
Levantamento cartográfico 
das áreas ardidas 

Deve ser remetido às autarquias 
anualmente pelo ICNF 

  

Artigo 38.º 
Contraordenações e coimas 
1 — As infrações ao 
disposto no presente decreto 
–lei constituem 
contraordenações puníveis 
com coima, de € 140 a € 
5000, no caso de pessoa 
singular e de € 800 a € 
60.000, no caso de pessoas 
coletivas, nos termos 
previstos nos números 
seguintes. 

As coimas devem ser estabilizadas na 
legislação base, sendo que existe a 
necessidade de as adequar à realidade do 
valor dos trabalhos de gestão de 
combustível, sob pena de ser menos 
penosa a coima do que a realização de 
trabalhos  
Devem ser preconizadas coimas para as 
situações em que ocorreram incêndios e 
após fiscalização se apurou não estarem 
efetuados os trabalhos de gestão de 
combustível 

  

Artigo 41.º Destino das 
coimas 
1 — A afetação do produto 
das coimas cobradas em 
resultado da aplicação do 
disposto nas alíneas a), d), 
o) e p) do n.º 2 do artigo 38.º 
é feita da seguinte forma:  
a) 60 % para o Estado;  
b) 20 % para a entidade que 

A afetação do produto das coimas 
cobradas em resultado da aplicação do 
disposto nas alíneas a), d), o) e p) do n.º 2 
do artigo 38.º é feita da seguinte forma:  
a) 40 % para o Estado;  
b) 20 % para a entidade que instruiu o 
processo;  
c) 20 % para a Autarquia;  
d) 10 % para a entidade autuante;  
e) 10 % para a entidade que aplicou a 
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instruiu o processo;  
c) 10 % para a entidade 
autuante;  
d) 10 % para a entidade que 
aplicou a coima. 

coima. 

Artigo 43.º 
1 — A inexistência de 
sinalização das zonas 
críticas referidas no artigo 6.º 
não afasta a aplicação das 
medidas de 
condicionamento de acesso, 
de circulação e de 
permanência estabelecidas 
no artigo 22.º 

A sinalização das zonas críticas é 
fundamental, como tal não deve ser 
considerada a possibilidade de 
inexistência. O ICNF deve sinalizar todas 
essas zonas e remeter anualmente para as 
Autarquias essa informação 

  

2 — O ICNF, I. P., assegura, 
junto dos meios de 
comunicação social, a 
publicitação das zonas 
críticas, nos termos do artigo 
25.º 

Deve remeter anualmente para as 
Autarquias essa informação 

  

 

Propostas de alteração ao Anexo à Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto 

Artigo/Número/alínea Proposta de Alteração Observações 
ANEXO 1 - No estrato arbóreo a distância entre as 

copas das árvores deve ser no mínimo de 5 
m nos povoamentos de pinheiro bravo e 
eucalipto, devendo estar desramadas em 50 
% da sua altura até que esta atinja os 8 m, 
numa faixa envolvente inicial de 10 metros 
junto de edificações habitadas, sendo a área 
com a categoria de ajardinada ou “jardim 
natural”, altura a partir da qual a 
desramação deve alcançar no mínimo 4 m 
acima do solo;  

 

A) Critérios gerais — nas 
faixas de gestão de 
combustíveis envolventes 
aos edifícios, aglomerados 
populacionais, 
equipamentos e 
infraestruturas devem ser 
cumpridos cumulativamente 
os seguintes critérios: 

2 - No estrato arbóreo, nas espécies não 
mencionadas na alínea anterior, a distância 
entre as copas das árvores permitidas deve 
ser no mínimo de 2 m e a desramação deve 
ser de 50%, numa faixa envolvente inicial de 
10 metros junto de edificações habitadas, 
sendo a área com a categoria de ajardinada 
ou “jardim natural”. da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 m 
acima do solo;  

 



 

13 
 

1 — No estrato arbóreo, a 
distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo 
de 4 m e a desramação 
deve ser de 50 % da altura 
da árvore até que esta atinja 
os 8 m, altura a partir da 
qual a desramação deve 
alcançar no mínimo 4 m 
acima do solo. 

3 - No estrato arbustivo a altura máxima da 
vegetação não pode exceder 50 cm;  

 

2 — No estrato arbustivo e 
subarbustivo, o fito volume 
total não pode exceder 2000 
m3/ha, devendo 
simultaneamente ser 
cumpridas as seguintes 
condições:  
a) Deve ser garantida a 
descontinuidade horizontal 
dos combustíveis entre a 
infraestrutura e o limite 
externo da faixa de gestão 
de combustíveis;  
b) A altura máxima da 
vegetação é a constante do 
quadro n.º 1, variando em 
função da percentagem de 
cobertura do solo. 

4 - No estrato subarbustivo a altura máxima 
da vegetação não pode exceder 20 cm.  

 

ANEXO 6 - As copas das árvores e dos arbustos 
devem estar distanciadas no mínimo 5 m 
das vias das estradas, caminhos e outros 
acessos pedonais ou de veículos 
motorizados ou não 

  

  

Setubal, Março de 2021 


