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Capacitação e Inovação para gestão de riscos à escala da 

Paisagem 

 

As últimas mudanças no meio rural e a limitação do uso tradicional do fogo pastoril 

sem alternativas, a política de extinção total do fogo na paisagem, a extinção dos 

incêndios de baixa intensidade fora de perigo, conduzem à redução do conceito de 

mosaicos para dar lugar à formação de extensas massas homogéneas de combustível 

e à formação de corredores contínuos de combustível, unindo o espaço florestal ao 

agrícola (assilvestrado) e ao espaço urbano, através da elevada acumulação de 

combustíveis que mais tarde, na presença de um incêndio, incrementarão a 

intensidade, severidade e velocidade de propagação do fogo, criando zonas de alto 

risco e de grande complexidade nos trabalhos de extinção. 

 

Capacitação e Inovação para gestão de riscos à escala da 

Paisagem 

 

1. Identificação da iniciativa 

 

 

Capacitação e Inovação para gestão de riscos à escala da Paisagem 

 

2. Área geográfica de incidência 

O Alto Minho, com cerca de 221.820 hectares de área de intervenção, integra na sua 

totalidade a NUT III Alto Minho e abrange os 10 municípios da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho (CIM – Alto Minho), constituindo um território marcado 

pela trilogia urbano-rural-natural que resulta de um mosaico complexo e dinâmico de 

interdependências entre vários espaços. 
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2.1. Ocupação e uso do solo 

O território do Alto Minho é maioritariamente ocupado por um coberto florestal 

e natural (cerca de 68%), seguido de áreas agrícolas heterogéneas e culturas 

temporárias (28%), espaços estes maioritariamente afetos a figuras conservacionistas 

de proteção e com escasso povoamento. Esta qualidade ambiental da região é 

corroborada por um dos mais elevados índices sintéticos de desenvolvimento regional, 

na dimensão ambiental, a nível nacional. 

2.2. Espaços Florestais 

 O território do Alto Minho é maioritariamente ocupado por espaços florestais 

(cerca de 147.291 hectares, representando 66% do total do Alto Minho), dos quais 

cerca de 44% são não arborizados e 27 % arborizados. 

Em relação aos espaços arborizados, importa também realçar que cerca de 84% são 

áreas comunitárias quase na totalidade submetidas ao regime florestal sobre 

cogestão do Estado, espaços que carecem naturalmente de projetos-piloto de gestão 

e articulação com as comunidades locais e os tomadores do território. 

2.3. Incêndios Florestais 

O regime de incêndios florestais no Alto Minho e dos riscos que lhes estão 

inerentes assume um papel crítico na caracterização do risco no território. Os 

incêndios florestais constituem um importante fator de mudança no território, 

incrementada pela frequência, recorrência e severidade com que se tem 

manifestado nas últimas duas décadas, sendo atualmente um dos principais fatores de 

vulnerabilidade territorial. A Mudança Climática tem igualmente contribuído para um 

aumento do Risco Meteorológico e condicionado um incremento significativo da 

intensidade e severidade dos incêndios florestais. O Alto Minho surge, aliás, no estudo 

da ESPON, no conjunto de NUTS III com maior impacto potencial das alterações 

climáticas nos fogos florestais. 

[a] [b] 

Figura 2.1[a] Sensibilidade Ambiental a Alterações Climática; [b] Impacto da 

Alterações Climáticas nos Incêndios florestais (ESPON, 2011) 

Assinale-se neste âmbito que a superfície de área ardida no Alto Minho, entre 2002 e 

2010, aumentou 126%, cerca de duas vezes acima do valor da região Norte e cerca 

de quatro vezes acima do valor nacional. Para o Alto Minho estes valores foram 
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acompanhados do aumento do número de incêndios (mais 171), o que parece 

evidenciar dificuldades na monitorização dos sistemas de vigilância e extinção. 

A realidade dos incêndios florestais neste território é, assim, muito complexa, devido, 

nomeadamente, a um desequilíbrio nas políticas de gestão florestal e no uso do fogo, 

que tornam este risco em qualquer âmbito do Alto Minho num fenómeno sistémico. 

Atualmente, face ao papel dos Municípios em matéria de defesa da floresta contra 

incêndios (PLADIGA/PDDFCI/PMDFCI), impõem-se medidas transversais a todo este 

território, numa política florestal intermunicipal e de partilha transfronteiriça de 

capacitação e de recursos na área de prevenção que implique todos os atuantes 

quer no campo da gestão florestal quer no campo da defesa da floresta contra 

incêndios. 

 

3. Entidade responsável 

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

http://www.cim-altominho.pt/  

 

4. Pessoa e forma de contato 

Eng. Júlio Pereira (Primeiro Secretário – Secretariado Executivo Intermunicipal) 

geral@cim-altominho.pt 

 

5. Breve descrição 

5.1. Enquadramento temático 

As últimas mudanças no meio rural e a limitação do uso tradicional do fogo 

pastoril sem alternativas, a política de extinção total do fogo na paisagem, a extinção 

dos incêndios de baixa intensidade fora de perigo, conduzem à redução do conceito 

de mosaicos para dar lugar à formação de extensas massas homogéneas de 

combustível e à formação de corredores contínuos de combustível, unindo o espaço 

florestal ao agrícola (assilvestrado) e ao espaço urbano, através da elevada 

acumulação de combustíveis que mais tarde, na presença de um incêndio, 

incrementarão a intensidade, severidade e velocidade de propagação do fogo, 

criando zonas de alto risco e de grande complexidade nos trabalhos de extinção. 

Os grandes incêndios florestais recorrentes no Alto Minho conduzem à 

homogeneização da paisagem com o agravo da expansão de espécies exóticas 

invasoras (Acácias e Hákea), pelo que é essencial proceder à sua heterogeneização e 

a queima prescrita/fogo controlado assume aqui um papel essencial quer como 

resposta em matéria de defesa da floresta contra incêndios quer como prevenção à 

expansão daquelas espécies invasoras, assim como resposta às necessidades dos 

produtores de gado e melhoria da atividade cinegética. 

Face a todos estes fatores determinantes na potenciação do risco de incêndio 

e riscos derivados (erosão hídrica dos solos, movimentos de vertente, assoreamento 

http://www.cim-altominho.pt/
mailto:geral@cim-altominho.pt
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dos principais cursos de água, invasão de lenhosas infestantes, etc.), associados às 

mudanças climáticas e da dinâmica espacial, importa encontrar soluções 

operacionais e adotar e implementar medidas e ações ao nível de gestão de 

paisagem, sendo transversais a todo um território comum. Se os grandes incêndios 

florestais (GIF’s) consomem paisagem, então é importante planificar a prevenção à 

escala potencial do consumo de um GIF. 

O uso inadequado do fogo por parte das populações cada vez mais urbanas e 

pouco conhecedoras do seu uso ou a falta deste como outrora está na origem dos 

Grandes Incêndios Florestais que posicionam o Alto Minho como uma das regiões da 

Europa Ocidental com um maior número de ignições e com maior superfície ardida 

ano após ano. 

Assim a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho em colaboração com os 

Gabinetes Técnicos Florestais dos municípios, o Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas e com o GIPS da GNR, deu início ao projeto “LANDscape RISK” – cuja 

iniciativa está focada na busca de soluções para fazer frente à recorrência dos GIF’s, 

através de ações de sensibilização e capacitação técnica, bem como ações piloto 

de queimas para testar metodologias e aplicações técnicas para a gestão do 

território com o objetivo de aumentar a resiliência da paisagem face ao risco de 

incêndios florestais e riscos derivados. 

5.2. Principais atividades  

 No âmbito desta iniciativa, iniciada em abril de 2016, estão em 

desenvolvimento as seguintes atividades: 

i) Reuniões de gestão da rede de parceiros e definição/ajustamento de 

atividades: numa fase inicial, abordando especificamente a problemática 

dos incêndios florestais, tendo por objetivo a dinamização e 

acompanhamento de atividades de capacitação e inovação para a 

gestão de riscos à escala da paisagem, definiu-se um grupo de trabalho 

com a participação dos Municípios do Alto Minho, ICNF, CDOS Viana do 

Castelo e GIPS-GNR, com vista à recolha de contributos e ao 

enriquecimento do projeto, permitindo ainda uma análise sobre a 

problemática do uso do fogo. O resultado destas reuniões deverá refletir-se 

nos Planos (Plano Regional de Fogo Controlado e no Plano Especial de 

Fogo Controlado para o PNPG). 

 

ii) Elaboração de Planos de Fogo Controlado: prevê-se a elaboração de 

Planos de Fogo Controlado (Regional e PNPG) os quais serão remetidos aos 

Gabinetes Técnicos Florestais e ao ICNF para serem submetidos a discussão 

e aprovação em sede de cada Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

Durante esta fase de planificação com vista à materialização do projeto, 

realizou-se já um diagnóstico sobre o impacto dos incêndios no território. 

 

 

iii)  Ações Práticas de Gestão de Combustível: este projeto integra a execução 

de ações piloto de modo integrado com a envolvência dos técnicos 

credenciados em fogo controlado dos municípios participantes e equipas 

envolvidas (ICNF, GIPS-GNR, OPF’s, CB’s). Neste âmbito, para além da 
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divulgação das ações junto dos técnicos e equipas envolvidas, procurando 

estruturar as devidas respostas para a melhor implementação do projeto, 

será desenvolvida uma folha informativa sobre a previsão meteorológica e 

condições de queima, assim como uma sucinta súmula das ações. Durante 

esta fase serão monitorizados e registados os meios, recursos e os custos 

envolvidos nas ações quer de preparação quer de execução, por forma a 

dotar o projeto de uma informação valiosa para futuros projetos e boas 

práticas. As ações piloto deverão abordar objetivos diversificados: ecologia 

do fogo/fogo de conservação; pastorícia; cinegética; defesa da floresta 

contra incêndios; controlo de espécies invasoras; e proteção de zonas de 

interface urbano-florestal. Estas ações por critérios regulamentares serão 

executadas em duas fases durante o tempo do projeto (2016-2018): de Abril 

a Maio (já realizadas em 2016) e de Outubro a Novembro (inclusive), 

recordando que se encontram fortemente dependentes das condições 

meteorológicas de prescrição. 

 

iv) Ações de capacitação para agentes de proteção civil: aproveitando a 

integração das diferentes equipas de prevenção e combate do dispositivo 

de extinção de incêndios florestais do Alto Minho envolvidas no projeto, 

pretende-se desenvolver um conjunto de ações sobre o uso do fogo na 

prevenção, procurando assim informar e capacitar os elementos 

envolvidos e com funções na área da Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

nomeadamente elementos das equipas de sapadores florestais, de equipas 

municipais de intervenção florestal, de bombeiros municipais, de bombeiros 

sapadores, de serviços municipais da proteção civil que se encontrem 

exclusivamente integrados como colaboradores nos Municípios.  

 

v) Tipificação e Classificação dos Grandes Incêndios: os Grandes Incêndios 

Florestais (GIF’s), na sua larga maioria constituem na Região do Alto Minho 

um fenómeno recorrente com consequências graves e elevados impactos 

ambientais, sociais e económicos ao longo do tempo e do espaço. A 

Tipificação e Classificação dos GIF´s constitui uma ferramenta importante 

de apoio à gestão da paisagem e na tomada de decisão face à 

emergência. Conhecer como se propagam historicamente os GIF’s e os 

fatores que dominam o seu comportamento do fogo é essencial para 

tornar o território mais resiliente, mediante a aplicação de ações e medidas 

de prevenção de acordo com o tipo de incêndio, considerando ainda as 

mudanças climáticas e a mudança da dinâmica espacial. O paradigma 

dos incêndios encontra-se em mudança o que implica um maior 

conhecimento daqueles fatores e como estes se manifestam nos incêndios. 

Propõe-se neste projeto ainda a elaboração de um estudo relativo à 

identificação do tipo de propagação dos Grandes Incêndios e a relação 

das situações sinópticas com a evolução deste tipo de incêndios. Sendo 

este trabalho materializado num dossier de apoio técnico para a 

planificação de ações de prevenção ou no apoio à tomada de decisão 

em estratégias de extinção. 
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vi) Guia de Boas Práticas de Fogo Controlado: com base nas ações 

desenvolvidas, na experiência recolhida em campo, por todos os 

intervenientes, será elaborado um Guia de Boas Práticas de Fogo 

Controlado para a gestão de combustíveis no Alto Minho, abordando o 

historial do uso do fogo, a situação do risco, modelos de combustível, 

planeamento, enquadramento legal, prescrição e técnicas, regras e 

normas. Este trabalho, fruto do desenvolvimento do projeto, será 

materializado no final mediante um documento a publicar. 

 

 

 


