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Introdução
EMPREGO DE ARTIGOS PIROTÉCNICOS

Tradição em romarias
Passagens de ano
Eventos desportivos
Espetáculos diversos
Casamentos
Aniversários
Teatro/Cinema

Atividade económica
exercida por PME

Crescimento
da perceção
do risco de
incêndio
Aumento de nº de
incêndios e área
ardida nas últimas
décadas

Restrições ao
emprego
durante o
período crítico

Menos
emprego de
artigos
pirotécnicos
em eventos
Extinção de
empresas de
pirotecnia
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Legislação
DL nº 376/84
Regulamenta o fabrico e armazenagem
de substâncias explosivas

DL n.º 33/96
Desenvolvimento e fortalecimento
das instituições de proteção civil e
florestal

DL n.º 124/2006
Reforço das medidas de proteção
florestal contra os incêndios

Atribui deveres às diferentes
entidades relevantes.
DL n.º 76/2017

DL n.º
135/

2015

•
•
•
•
•
•

•

Livre circulação de AP
Classificação dos AP
Conformidade dos AP
Deveres dos
operadores
económicos
Rotulagem
Habilitação para o
emprego de AP
Fiscalização e controlo

Norma Técnica nrº3
Norma Técnica nrº4
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Bombeiros

Declaração

Autoridade
Marítima

Instituição
nacional
de aviação
civil

Parecer
Prova de
notificação

Empresa
pirotécnica
- plano de montagem, local de lançamento.
- tipo, calibre e quantidade de artigos
pirotécnicos.
- teor líquido explosivos referente à
quantidade de artigos a usar.
- local de armazenamento temporário.
- seguro de acidentes de trabalho.
- alvará, carta de estanqueiro.
- identificação dos operadores habilitados.
- seguro proteção civil.

Licença de
Ruído

Município

Autorização
(Período crítico)

Empresa
organizadora
de eventos

Seguro
Proteção Civil

Empresa
seguradora

Licença de emprego
de artigos
pirotécnicos
(refere os locais onde é
guardado e lançado)

PSP
ou
GNR
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Investigação pela ADAI
Análise estatística das ocorrências de incêndios florestais atribuídos ao lançamento de artigos
Pirotécnicos (códigos de causa 13), tendo por base os registos disponíveis na página web do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas, ICNF

6

Investigação pela ADAI
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Materiais e metodologia
• Inquéritos
– Amostra: empresas registadas de pirotecnia, DAE da PSP, Comando
Geral da GNR, Municípios, ANEPC, ICNF,
– Tipologia dos inquéritos: perguntas fechadas e perguntas abertas

• Análise da envolvente de locais conhecidos de lançamento de
artigos pirotécnicos
– Amostra: imagens de satélite, através do Google Earth Pro®.
– Método de análise
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Cultivo – Zona onde é praticada
qualquer atividade relacionada
com agricultura

Método de análise dos
locais de lançamento
Raio 20m

Indústria – Zona no qual existe
explorações e/ou 1 ou mais
edifícios industriais

Raio 50m

Floresta – Zonas com vegetação
resteira, média, alta e
ou
caraterísticas de floresta ou
parques.

Raio 100m
Raio 500m

Centro do local de
lançamento

Habitações – Zona onde
existem
aglomerados
de
habitações e urbanizações.
Aquática – Zona onde existem
corpos de água, rios, lagos,
ribeiras, mar, etc.
Desportivo/feira – Zona onde
existem
campos
desportivos,
descampados,
parques
de
estacionamento e outros similares.
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Participou

Inqueridos:

ANEPC

PSP

Participou

Municípios

50

GNR

Inqueridos:

ICNF

Profissionais Pirotécnicos

Resultados dos inquéritos

23

Respostas:

Respostas:

18
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Exemplo de análise de
local de lançamento

Parque com
vegetação
rasteira e alta
 Floresta

Parque de
estacionamento
 Desportivo/Feira
+ continuação da
tipologia de floresta
Continuação
das tipologia
desportiva/feira
 floresta
Continuação das
tipologias acima
Campos de cultivo
 Cultivo
Algumas fábricas
 Indústria
Mais habitações
 Habitações
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Resultados da análise de locais de lançamento
Raios [m]

ZONAS
Cultivo
Indústria
Floresta
Habitações
Aquática
Desp./Feira
TOTAL

20 m

50 m

100 m

500 m

19

21

25

42

0

0

2

8

5

11

18

42

7

17

33

52

8

9

10

12

19

20

17

9

58

78

105

165

Percentagem [%]

Cultivo
Indústria
Floresta
Habitações
Aquática
Desp./Feira

32,8%

26,9%

23,8%

25,5%

0,0%

0,0%

1,9%

4,8%

8,6%

14,1%

17,1%

25,5%

12,1%

21,8%

31,4%

31,5%

13,8%

11,5%

9,5%

7,3%

32,8%

25,6%

16,2%

5,5%
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Conclusões e trabalho futuro
1.

A legislação relativa ao licenciamento e segurança no emprego de artigos
de pirotecnia encontra-se dispersa por diversos decretos-lei e normas
técnicas, num período temporal que vai desde 1984 a 2018.

2.

O modelo de classificação atual dos incêndios atribuídos a artigos
pirotécnicos é ambíguo.

3.

Desde 2006, a percentagem de incêndios atribuídos à pirotecnia é
anualmente da ordem de 0,5%, em termos de ocorrências e área ardida.

4.

Os resultados dos inquéritos às empresas de pirotecnia e entidades
envolvidas no licenciamento e fiscalização mostram que há falhas no
entendimento da legislação, e nas responsabilidades e atribuições de
cada entidade, bem como uma fraca cooperação entre as mesmas.
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Conclusões e trabalho futuro
5.

Alguns municípios, mais do interior, são bastante reticentes a aprovar o
licenciamento do lançamento de artigos de pirotecnia durante o período
crítico, devido à pressão causada pelos alertas da proteção civil e avisos
de onda de calor.

6.

Por seu lado municípios localizados em zonas de baixo risco de incêndio
ou que adotam medidas de prevenção e mitigação que lhes dão garantias
de baixo risco de incêndio, mesmo em cenários mais adversos do ponto
de vista das condições atmosféricas são favoráveis ao licenciamento em
período crítico.

7.

Tendo por base a investigação ADAI, sobre a dispersão de partículas do
lançamento de artigos de pirotecnia, conclui-se que o emprego de AP nos
locais de lançamento aqui analisados provocam baixo risco de incêndio
durante o período crítico, desde que a entidade organizadora, em
conjunto com a empresa de pirotecnia, ajustem o calibre ou o tipo de
artigos a usar nos espetáculos previstos para o local, de forma a baixar o
risco de incêndio e cumprir com os requisitos mínimos de distância de
segurança.
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Conclusões e trabalho futuro
 Propõe-se a criação de uma base de referência para os locais de
lançamento de artigos pirotécnicos, que possa ajudar os municípios
e demais entidades na tomada de decisão, que conduza á
construção de um catálogo de locais de lançamento, pré-aprovados
para a realização de espetáculos em função dos diversos tipos de
artigos e calibres permitidos e condições atmosféricas.


O catálogo deverá conter imagens satélite atualizadas do local de
lançamento, memória descritiva da envolvente e notas adicionais
como medidas de combate ao incêndio, de modo a prevenir um
possível incêndio ou combater a ignição de um eventual artigo ao
nível do solo.



Recomenda-se o uso combinado de ferramentas como o
𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝑎𝑑 ® , o ArcGis ® , 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑔𝑙𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ® ou outras de
georreferenciação, podendo ser também obtidas por drone,
através de software compatível, devendo ser caracterizado a zona
de lançamento e a área envolvente e identificar os possíveis
pontos críticos quanto a uma possível ignição de incêndio.
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Conclusões e trabalhos futuros
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