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MITIGAÇÃO PREPARAÇÃO

RECUPERAÇÃO RESPOSTA



https://www.acacia4fireprev.com/

Explorar a biomassa de acácias: uma forma de reduzir 
o risco de incêndios

Financiamento:                 

Parceiros: 

298.312,50 €
PCIF/GVB/0145/2018
Prazo de execução: 01-2020 a 12-2022

https://www.acacia4fireprev.com/
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• > 18 mil hectares de ocupação.

• Introduzidas em Portugal no séc. XVIII
como plantas ornamentais e para
fixação de taludes.

• No Decreto-Lei nº 92/2019, de 10
julho são reconhecidas como
invasoras.

• Elevado banco de sementes de fácil
germinação.

• Altera o regime do fogo, aumentando
o risco de incêndio.

Contexto



• Procurar alternativas viáveis para ajudar a
gerir áreas invadidas por Acacia spp. de
forma mais eficiente e com menos.

• Analisar práticas e conhecimento no controlo
das acácias

• Identificar possíveis lacunas de conhecimento
e desenvolver programas de educação,
formação e/ou disseminação da informação.

• Envolver as comunidades locais e escolares
através de um programa de educação
ambiental e de ciência cidadã.

Objetivos



Colaboração com as Escolas Básicas de Silvares (Fundão)  e de Lisboa

Realização  de seção das 
invasoras no BioBlitz da Tapada

Desenvolvimento de guia para a identificação e 
controlo das invasoras do género Acácia

https://www.acacia4fireprev.com/ciencia-cidada

4. Compromisso social: partes 
interessadas e Ciência-cidadã

Resultados

https://www.acacia4fireprev.com/ciencia-cidada


Aumentar :

• o número de oficinas práticas nos locais
mais afetados pela invasão destas espécies

• o número de formações profissionais sobre
o controlo das mesmas

• as ações de voluntariado para controlo

• a sensibilização da população sobre a
problemática de invasão das Acacias spp.

Desenvolver conteúdo e manuais para a educação
ambiental com linguagem mais simplificada

4. Compromisso social: partes 
interessadas e Ciência-cidadã

Resultados preliminares



Financiamento:                 

Parceiros: 

PCIF/GVB/0057/2019
Prazo de execução: 03-2021 a 02-2024

https://www.serq.pt/

Valorização da biomassa florestal como ferramenta 
na gestão do risco de incêndio florestal

https://www.serq.pt/atividades/investigacao/projetos-em-curso/value2prevent/?fbclid=IwAR1FeGXXLA9XiorI9dwCYbtMPs9Cqb0gSkhyhfYKjqc-8YXhJRaIGbE0ZDk


• Valorizar a biomassa florestal, agregando valor às florestas e promovendo o
aumento de rendimento dos produtores

• Prevenir incêndios rurais, aumentando a remoção de combustível e
diminuindo o número de queimadas

• Contribuir para a promoção da economia circular como área de
desenvolvimento de projetos de empreendedorismo de base tecnológica

Objetivos



Parceiros: 

https://recipe.ctfc.cat/

Financiamento:                 

597 642,46 €
UCPM-2019-PP-AG
Prazo de execução: 01-2020 a 12-2021

Reforçar as capacidades de proteção civil na avaliação 
de riscos e multirriscos sob as mudanças climática

https://recipe.ctfc.cat/


Análise das interações 
Prevenção-Preparação-

Resposta para os cenários 
de alterações climáticas 

definidos

Identificação dos 
requisitos de proteção 
civil necessários devido 
aos novos desafios na 

gestão de risco

Análise dos Sistemas de 
Apoio à Decisão (DSS)

Desenvolvimento de 
diretrizes e ferramentas 

de apoio à decisão para a 
integração de cenários 

climáticos na avaliação de 
risco





RECIPE MÓDULO PARA 
PRIORIZAR A GESTÃO DE 
COMBUSTÍVEL NA WUI EM 
PORTUGAL

Estudo de caso de Mafra

Resultados



Mapa de 
risco de 

incêndio no 
município de 
Mafra, e nas 
suas  faixas 

de gestão de 
combustível

Mapa de 
áreas críticas 
para gestão 

de 
combustível 
e fiscalização

Vantagens do método

A preparação do material é baseada na 
simplificação e padronização das 
informações básicas, disponíveis em 
qualquer Camara Municipal

O trabalho com mapas pode ser 
realizado em vários softwares SIG

O método reduz uma parte significativa 
das faixas de combustível com maior 
prioridade de inspeção

O produto final otimiza recursos de 
fiscalização e de sensibilização da 
comunidade

Resultados



Parceiros: 

https://www.prevailforestfires.eu/

PREVAIL: PREVention Action Increases Large fire response 

preparedness

Financiamento:                 

496.891,58  €
826400-PREVAIL-UCPM-2018-PP-AG
Prazo de execução: 02-2019 a 01-2021

https://www.prevailforestfires.eu/


• Identificar, testar e promover abordagens,
técnicas e ferramentas inovadoras para agilizar
as medidas de prevenção, as ações de
preparação e a capacidade de resposta e para
integrar a gestão do risco de grandes
incêndios no planeamento florestal, rural e
periurbano.

• Promover uma melhor integração entre os
atores e políticas relevantes, ao longo do ciclo
de gestão de desastres (prevenção-
preparação-resposta) com uma ampla
participação social

Objetivos
Medidas históricas e atuais de 
prevenção, preparação e 
supressão de GIF

Padrões da paisagem e 
determinantes do combustível 
florestal no desenvolvimento e 
controlo de GIF

Soluções "inteligentes" 
implementadas localmente 
nos países dos parceiros do 
projeto

Sistema de apoio à decisão 
para planear e otimizar 
soluções inteligentes

Sensibilização, cooperação e 
partilha de boas práticas
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Soluções "inteligentes" 
implementadas localmente nos 
países dos parceiros do projeto

3

Resultados



Sistema de apoio à decisão 
para planear e otimizar 
soluções inteligentes

4

Estudo de caso Cascais: Peninha-Cresmina

Resultados



Financiamento:                 

Parceiros: 

https://www.projectofocor.com/

A utilização de veículos aéreos autónomos no apoio a 
fogos controlados e deteção de reacendimentos na 
gestão de incêndios florestais

199.925,00 €
PCIF/MPG/0086/2017
Prazo de execução: 11-2018 a 12-2021

https://www.projectofocor.com/


Objetivos

• Desenvolver e adaptar plataformas de UAVs para operar em operações de
reacendimento e fogo prescrito

• Escolha dos sensores adequados para suportar as operações de deteção de
fogo prescrito e de deteção de reacendimentos

• Desenvolvimento de algoritmos de perceção multimodal para levantamentos
aéreos de identificação de níveis de biomassa e humidade, clareiras
florestais, perímetro de incêndio e pontos quentes

• Desenvolvimento de estratégias de localização do UAV e mapeamento do
terreno, e implementação de um sistema de avaliação e diagnóstico

• Desenvolvimento da plataforma de controlo da missão que será operado
pelos especialistas em incêndios florestais



Resultados preliminares

Mask R-CNN framework

Atualmente: expansão do conjunto de dados com 
imagens multiespectrais para testar quais são as 
melhores faixas espectrais para deteção de 
incêndio
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