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“Risco é um conceito inventado pelos seres humanos para “(….)
os ajudar a compreender e a lidar com os perigos e as incertezas
da vida” ( Flynn e Slovic,20000: 109). Risco é, portanto, um perigo,
mas de um tipo muito particular.

Como Peretti-Watel (2000;2001) esclarece, é um perigo que se
considera aleatório, em relação ao qual é menos relevante
imputar as ocorrências passadas a responsáveis do que prever as
ocorrências futuras.” In Isabel Rodrigo, (2009), As secas: contextos, atitudes e

comportamentos



“E é precisamente o caracter aleatório que permite a predição
do risco, dado que o acaso obedece a regras que a recolha
estatística e o cálculo das probabilidades permitem captar. A
noção de risco aparece, portanto, como um redutor da incerteza,
característica da actividade prospectiva do indivíduo que procura
dominar o seu futuro, ou o dos outros.” In Isabel Rodrigo, (2009), As

secas: contextos, atitudes e comportamentos



Procedeu-se à identificação e recolha da legislação portuguesa
atualmente em vigor relativo a Incêndios Florestais, ou de forma
mais abrangente a Incêndios Rurais. Pela sua análise tentamos
agrupá-la tendo em conta as suas disposições visarem legislar
diferentes momentos:

1- Medidas legisladas no âmbito da prevenção dos fogos

2- Medidas legisladas para combate aos fogos

3- Medidas de mitigação posteriores ao fogo



1 - Prevenção
Medidas legisladas:

- Decreto-Lei n.º 48/95 - Aprova o Código Penal (uma vez que
determina a punição dos responsáveis, pode constituir um
enquadramento legislativo dissuasor, e por isso uma medida de
prevenção).Inserção do crime de incêndio florestal no código Penal

- Decreto-Lei n.º 124/2006 – Sistema nacional de Defesa contra
Incêndios
Capítulo VI Vigilância, detecção e combate
Secção I Vigilância e detecção de incêndios

- Decreto-Lei n.º 10/2018 - Clarifica os critérios aplicáveis à gestão
de combustível no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da
Floresta contra Incêndios.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117639438/202001231814/73660930/diploma/indice?q=decreto-lei+n%C2%BA124/2006
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117639438/202001231814/73660931/diploma/indice?q=decreto-lei+n%C2%BA124/2006


2 – Combate

Medidas legisladas:

- Decreto-Lei n.º 124/2006 – Sistema nacional de Defesa
contra Incêndios Capítulo VI Vigilância, detecção e combate
Secção II Combate de incêndios florestais.

- Lei n.º 27/2006 - Aprova a Lei de Bases da Protecção Civil.

- Lei n.º 65/2007 - Define o enquadramento institucional e
operacional da protecção civil no âmbito municipal;
estabelece a organização dos serviços municipais de
protecção civil e determina as competências do
comandante operacional municipal.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117639438/202001231814/73660930/diploma/indice?q=decreto-lei+n%C2%BA124/2006
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117639438/202001231814/73660936/diploma/indice?q=decreto-lei+n%C2%BA124/2006


3 - Medidas de mitigação posterior
Medidas legisladas: 

- Decreto-Lei n.º 327/90 - Regula a ocupação do
solo objecto de um incêndio florestal

- Decreto-Lei n.º 124/2006 – Sistema nacional de 
Defesa contra Incêndios

Capítulo VI Vigilância, detecção e combate
Secção II Combate de incêndios florestais :
Artigo 36.º Recuperação de áreas ardidas

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117639438/202001231814/73660930/diploma/indice?q=decreto-lei+n%C2%BA124/2006
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117639438/202001231814/73660936/diploma/indice?q=decreto-lei+n%C2%BA124/2006
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117639438/202001231814/73660938/diploma/indice?q=decreto-lei+n%C2%BA124/2006


Programas que promovem/promoveram novas
modalidades de ordenamento e gestão do território,
visando também (directa ou indirectamente) a prevenção
de Incêndios

- Florestação de Terras Agrícolas
Utilização alternativa de terras agrícolas com recurso à arborização:

i) as ajudas ao investimento para a florestação

ii) o prémio anual de manutenção por hectare arborizado

iii) o prémio anual por perda de rendimento por hectare arborizado;

- ZIFS - Zonas de Intervenção Florestal 
Área territorial contínua, com uma maioria de espaços florestais, submetidas a
um Plano de Gestão Florestal e a um Plano de Defesa da Floresta e gerida
por uma única entidade.



- Plano de Transformação da paisagem
(Programa a ter em consideração no presente/futuro inserido PRR)

Criado com o objetivo de promover uma transformação da paisagem que
garanta resiliência, sustentabilidade e valorização a territórios de floresta
vulneráveis, decorrentes da conflitualidade entre a perigosidade de incêndio
e a ocupação e uso do solo.



O que tem falhado  na tentativa de conter esta ameaça, este 
risco dos  fogos em meio rural?

- Legislação há, detalhada e actual;

- Ideias ( traduzidas em programas de incentivo) de novas 
modalidade de ordenamento do território, também;



Mas…..

Há uma grande diversidade de condições físicas no território, 
bem como de produtores florestais, agricultores  e outros 
utilizadores dos territórios rurais

Ou seja, é fundamental

i)Ponderar as particularidades locais 

(quer do  território quer dos actores em meio rural e suas 
lógicas);

ii) prever e aproveitar as fontes de financiamento existentes 
que permitam num contexto local  concretizar propostas com 
objectivos tidos como pertinentes.




