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• Em Portugal existem inúmeras referências históricas e 
legislativas sobre o uso do fogo por parte das 
populações rurais ao longo dos séculos;

• O uso popular do fogo para a gestão de amontoados 
de sobrantes agrícolas e florestais e pequenas 
queimadas para limpeza de campos de cultivo é 
muito usada em territórios rurais.

• De 1 a 14 de Outubro (registo no ICNF)
Bragança 623; Viana do Castelo 12279; Vila Real 1978





• Objetivo: 

Levantamento dos diversos 
incidentes entre os anos de 2008 
e 2020 e análise de quais os 
fatores políticos, sociais e 
meteorológicos que possam 
explicar o aumento de 
ocorrências.



Metodologia:

• análise dos jornais nacionais e regionais 
identificando o número de incidentes, data, local, 
sexo, idade, e outras informações;

• cruzamentos com os dados oficiais do Sistema 
de Gestão Incêndios Florestais e meteorologia 
associada, com os dados sociodemográficos dos 
concelhos com incidentes bem como com a 
conjuntura legislativa. 
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Nº Incidentes de 2008 a 2020 = 44
Nº de mortes = 39



Caracterização:

• 81% dos incidentes em indivíduos maior de 65 
anos;

• 82% homens e 18% mulheres;

• 69% faziam a queima sozinhos e 10% 
encontravam-se acompanhados.



Fonte de dados: Censos 2011, INE

Indice de envelhecimento
60% > média nacional = 127,8 

41% muito baixa densidade
populacional (nºhab/km2



Quando?

Registo queimas ICNF 
(jan 2019 – set 2020):

Sábado – 22%
Domingo 6%



Condições
meteorológicas

Fire Weather Index (FWI)

• 33% dias com valores 
baixos de FWI;

• 44% deram-se em dias de 
valores moderados; 

• 23% dias com valores 
indicativos onde existia 
uma grande dificuldade de 
controlo e uma elevada 
probabilidade de 
lançamento de projeções 
a partir das queimas.



Em 2018, o Ministério da Administração Interna e o 
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural lançaram a “Campanha de limpeza de matos”. 

Coimas - Pessoas 
singular 140 € a 5000 €;

• Durante o ano de 
2018, 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



Google trends – Limpeza de terrenos



Sugestão para o ICNF a incluir na plataforma de 

queimas e queimadas, nomeadamente:

•Data ou Ano de nascimento;

•Campo de identificação se o requerente 

procede à queima só ou acompanhado.

Estes campos permitiriam por um lado 

caraterizar a população que usa o fogo, por 

outro, direcionar campanhas de prevenção ou 

inclusive, o apoio necessário à realização das 

queimas e assim reduzir o risco de incidentes.
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