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O Manual Limpeza de Terrenos tem como área de atuação os Serviços 
de Recursos Florestais da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e 
tem por objetivo facilitar o entendimento dos requisitos legais 
tendentes à limpeza de terrenos, de forma objetiva, simples e eficaz.  

É feita a referência ao Quadro Legal que é aplicado na prossecução dos 
trabalhos de limpeza de terrenos e outras referências utilizadas na 
elaboração do texto explicativo. 

As orientações apresentadas no Manual não devem ser consideradas 
mandatórias, uma vez que poderão existir outras formas de cumprir 
os requisitos necessários. Entretanto, o Manual Limpeza de Terrenos 
fornece um modelo técnico, aceitável para o cumprimento das regras 
aplicáveis. 
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MANUAL de LIMPEZA DE TERRENOS no âmbito da área de Recursos 

Florestais 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A forte incidência de incêndios florestais em praticamente toda a região 

mediterrânea, com especial destaque para o território continental português, tem sido 

relacionada com a quantidade de biomassa acumulada, na sequência do abandono dos 

usos tradicionais do território, assentes essencialmente, na trilogia agro-silvo-pastoril.  

De facto, com o abandono destas atividades, assistiu-se ao incremento de áreas com 

vegetação natural e seminatural, sem qualquer tipo de gestão.  

Neste contexto, torna-se relevante e urgente a limpeza de terrenos com a implementação 

de um conjunto de técnicas de gestão de combustíveis, que permitam a redução da carga 

de biomassa e, desta forma, prevenir a fácil progressão de incêndios florestais, e de todos 

os impactes por estes desencadeados, nomeadamente, ao nível do solo. 

 

 A gestão de combustíveis compreende, essencialmente, três tipos de estratégias 

diferentes que passam pela sua redução, isolamento e conversão (Pyne et al., 1996; 

Fernandes, 2006). De forma simplificada, a redução atua sobre a quantidade e arranjo 

estrutural da vegetação no sentido de diminuir a intensidade do incêndio. Várias são as 

estratégias que se podem utilizar com vista à redução da carga combustível, destacando-se 

o tratamento químico, o fogo controlado, o corte manual ou mecânico ou de componentes 

do arvoredo e o pastoreio dirigido. 

 No que se refere ao isolamento, visa quebrar a continuidade das formações 

vegetais, compartimentando-as com faixas de largura variável, a vegetação é eliminada ou 

modificada com o objetivo de confinar eventuais incêndios, recorrendo para esse efeito 

tanto à redução como à modificação de combustíveis. Deste modo, o isolamento assenta, 

basicamente, em interrupções e em tratamentos lineares (ou em faixa) e não em 

tratamentos em área. 

 Por sua vez, a estratégia da conversão consiste na substituição da vegetação 

existente por outra que reduza tanto a propagação como a intensidade do incêndio, 

podendo, nalguns casos, chegar mesmo a inibir a sua propagação. 

 Todavia, são diversos os fatores que podem restringir quer a proporção do 

território passível de gestão de combustíveis, quer a otimização da localização das 

intervenções, nomeadamente os custos de implementação e manutenção, o regime de 

propriedade e o estatuto de conservação. Por conseguinte, a gestão de combustíveis deve 

incidir em áreas estratégicas, procurando estabelecer um compromisso entre a 

minimização da área intervencionada e a criação de padrões espaciais que não só 

dificultem a expansão de um incêndio, mas também alterem o seu comportamento.  

 

 Assim, com o presente trabalho, pretende dar-se a conhecer as estratégias para a 

prevenção de incêndios florestais, assumindo essencialmente duas dimensões: a da defesa 

de pessoas e bens, tendo sempre presente a defesa dos recursos florestais. 
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 Esta defesa passa por uma postura pró-ativa de todos os proprietários de 

edificações e de terrenos confinantes com estas, em meio rural, através da limpeza dos 

terrenos e de outras regras de segurança. 

 

 Este manual pretende assim informar a população sobre os procedimentos a 

adotar para o cumprimento da legislação em vigor, alertando para os benefícios das ações 

de limpeza na protecção das edificações e para os perigos decorrentes de comportamentos 

menos adequados. Explica ainda como agir para evitar situações que coloquem em causa a 

conservação dos espaços florestais. Participar ativamente na defesa e conservação da 

floresta, bem como na protecção de vidas e do património edificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este manual foi elaborado com base no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a 
redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 
83/2014, de 23 de Maio, não dispensando a sua consulta. 
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2.LIMPEZA DE TERRENOS 

- Gestão de Combustíveis - Porquê e 

para quê? 

 
Entende-se por gestão de combustíveis (GC) a 
redução de material vegetal e lenhoso de 
modo a dificultar a propagação do fogo na 
vertical (degrau a degrau, do estrato herbáceo 
para os matos e destes para as copas) e na 
horizontal (ao longo dos diferentes estratos). 

                                                                             

Figura 1- Esquema representativo da evolução de um 
incêndio ao longo dos estratos herbáceo, arbustivo e 
arbóreo. 

 

A limpeza dos terrenos que envolvem as edificações é a melhor proteção 

- Dificulta a propagação do fogo; 
- Diminui a intensidade do fogo; 
- Diminui a inflamabilidade dos combustíveis; 
- Evita que as chamas atinjam zonas inflamáveis da sua habitação (portadas e janelas de 
madeira, etc.). 
 
A gestão de combustíveis protege-o 
 
Os bombeiros podem intervir com mais eficácia e com mais segurança numa propriedade 
limpa. Quando o fogo atinge estas áreas, baixa a sua intensidade devido à diminuição de 
combustível para queimar. A sua casa está em maior segurança. 
 
A gestão de combustíveis protege a floresta 
 
A gestão de combustíveis diminui a probabilidade de desenvolvimento de um incêndio 
acidental a partir da sua propriedade. 
No caso de um incêndio de grandes dimensões, diminui a concentração de meios de 
combate sobre as zonas habitacionais, estando assim mais elementos disponíveis para o 
combate na defesa da floresta. 
 
Ao efetuar a Gestão de Combustíveis à volta da edificação, esta fica desprovida de 
vegetação?   

A envolvente da edificação poderá ter vegetação arbustiva e arbórea desde que 
cumpra o previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho com a redação 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 
83/2014, de 23 de Maio.  
A gestão de combustíveis não significa eliminar toda a vegetação. Uma grande 
árvore, desde que podada e localizada a uma distância de 4 m de outras árvores e a 
mais de 5 m das edificações, pode ser mantida. É aceitável a presença de áreas 
regadas e com boa manutenção, evitando espécies de elevada inflamabilidade . 
 



 

6 

 

3.O QUE DIZ A LEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2- Esquema representativo da limpeza de terrenos junto das edificações e rede viária (Fonte: ICNF) 
 
De acordo com o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho com a redação 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 
83/2014, de 23 de Maio é obrigatória a gestão de combustíveis (limpeza de vegetação) à 
volta das edificações e aglomerados populacionais. 
 
3.1. Onde fazer a gestão de combustíveis 

É obrigatório proceder à gestão de combustíveis numa faixa mínima de 50 m à volta das 
edificações ou instalações (habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros 
equipamentos) inseridas nos espaços rurais. Esta faixa é medida a partir da alvenaria 
exterior da edificação. 
No caso dos aglomerados populacionais esta faixa de protecção estende-se até aos 100 m. 

3.2. Responsabilidade na gestão de combustíveis 

São obrigados a fazer gestão de combustíveis, todos os proprietários, arrendatários, 
usufrutuários e entidades que detenham terrenos inseridos nas áreas referidas 
anteriormente, mesmo que não sejam proprietários das edificações. 
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Figura 3- Esquema exemplificativo da responsabilidade de gestão de combustíveis 
à volta de uma edificação (Fonte:ICNF) 

 

3.3. Como efetuar a gestão de combustíveis 

 

 

Figura 4- Esquema exemplificativo de como efetuar a gestão de combustíveis à volta de uma edificação (Fonte:ICNF) 

 

1.º - Eliminando material inflamável à volta da edificação, cria um espaço de segurança. 

Uma faixa de 50 metros, no mínimo, reduz as hipóteses de um incêndio florestal chegar à 

edificação. Em caso de dúvida, deverá ser contactada a Câmara Municipal ou Serviços 

Florestais (ICNF). 

2.º - Evite a plantação de espécies mais inflamáveis, privilegiando a criação de uma área 
regada de 10 metros em torno da edificação. Remova a vegetação mais inflamável e sem 
qualquer tipo de tratamento (silvas, canas, etc.) 
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3.º - O coberto arbóreo deve sempre que possível ter copas que se distanciem entre si pelo 
menos 4 m e ter a base das copas à altura mínima de 4 m. Em árvores com altura inferior a 
8 m a desramação deverá ser até metade da sua altura; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 5- Esquema exemplificativo de como efetuar a desramação das árvores próximas de uma edificação. 

 
 
4.º - Mantenha os sobrantes de exploração agrícola e vegetal, fora do raio de 50 m. Botijas 
de gás, pilhas de lenha e outras substâncias inflamáveis, deverão estar igualmente a mais 
de 50 m ou em compartimentos isolados. 
 
5.º - Deverá ser construída uma zona pavimentada de 1 a 2 m de largura, em torno da 
edificação; 
 
6.º - Nos 10 m adjacentes à edificação (até 20 m nas situações de maior declive) deverá ser 
criada uma faixa desprovida de combustível, constituindo uma faixa de interrupção de 
combustível. Esta faixa poderá ter, excecionalmente, alguns exemplares arbóreos ou 
arbustivos isolados, desde que estejam a mais de 5 m da edificação, sejam regados e 
pertençam a espécies pouco inflamáveis e não estabeleçam continuidade horizontal e 
vertical de combustível; 
 
7.º - Esta faixa de 10 m deverá estar livre de quaisquer outras acumulações de matéria 
combustível, como lenha, madeira, etc.; 
 
8.º - Durante o período crítico só é permitido o empilhamento de produtos resultantes de 
corte ou extração (estilha, rolaria, madeira, cortiça e resina) desde que seja salvaguardada 
uma Faixa de Gestão de Combustíveis (FGC) de 50 m em seu redor. Nesta FGC os primeiros 
10 m não podem conter vegetação e os restantes 40 m, poderá existir mas tem de cumprir 
com os parâmetros do quadro 1: 
 

 
Quadro 1- Relação entre a percentagem de coberto do solo e a altura máxima da vegetação 

 

9.º - Deverão ser removidas as ervas secas, folhas mortas, caruma dos pinheiros e ramos 
que se encontram no chão, na cobertura dos edifícios, caleiras, algerozes e passadiços de 
madeira; 
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Figura 6- Esquema exemplificativo de 

Casa Protegida. 

 
10.º - No acesso à edificação, mantenha uma faixa de gestão de combustível de 10 m, para 
cada um dos lados, bem como uma zona que permita a inversão de marcha de veículos de 
maiores dimensões (veículos de emergência). 
 
Observações: 
 
No caso de FGC que abranja arvoredo classificado de interesse público, zonas de protecção 
a edifícios e monumentos nacionais ou manchas de arvoredo com especial valor 
patrimonial ou 
paisagístico, tal como 
identificado em 
instrumento de gestão 
florestal, pode a comissão 
municipal de defesa da 
floresta aprovar critérios 
específicos de gestão de 
combustíveis. 
 
Excecionalmente, no caso 
de arvoredo de especial 
valor patrimonial ou 
paisagístico pode admitir-
se uma distância às 
edificações inferior a 5 m, 
desde que seja reforçada a 
descontinuidade 
horizontal e vertical de 
combustíveis e garantida  
a ausência de acumulação 
de combustíveis  
na cobertura do edifício. 
 
(respetivamente n.º 5 da 
alínea A) e n.º 2 da Alínea B) 
do Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de Junho com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro) 

 
 
 
Qual a melhor altura para proceder às limpezas das propriedades? 
 
A altura mais indicada é fora do período crítico, nomeadamente entre Novembro e Março. 
Deste modo estamos também a evitar a propagação de pragas e doenças como o 
Nemátodo da Madeira do Pinheiro, pois não estamos a trabalhar durante o período de voo 
da maioria dos insetos. 
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Figura 7- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

de Vila Nova de Poiares. 

3.4. Novas edificações no meio rural 
 
A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas 
edificadas consolidadas é 
proibida nos terrenos 
classificados nos PMDFCI (Plano 
Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios) com risco de 
incêndio das classes alta ou 
muito alta. 
As referidas edificações que se 
localizem em espaço rural (fora 
das áreas edificadas 
consolidadas), têm de seguir as 
regras definidas no PMDFCI de 
Vila Nova de Poiares (2015-
2019), como sejam: 
 

a)As novas edificações, fora das 
áreas edificadas consolidadas 
são proibidas nos terrenos 
classificados no PMDFCI de Vila 
Nova de Poiares com 
perigosidade de incêndio das 
classes alta ou muito alta, sem 
prejuízo das infraestruturas 
definidas nas redes regionais de 
defesa da floresta contra 
incêndios; 
 
 
b) Nos casos em que sejam  
permitidas as novas edificações  
em espaço rural, fora das áreas 
edificadas consolidadas, têm que cumprir as seguintes regras: 
 

i. Nos espaços florestais ou com eles confinantes, as novas edificações têm que 
salvaguardar na sua implantação no terreno, a garantia de uma distância à estrema 
da propriedade, de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 metros, medida a 
partir da alvenaria exterior da edificação; 
 
ii. Nos espaços agrícolas, as novas edificações têm que salvaguardar na sua 
implantação no terreno, a garantia de uma distância à estrema da propriedade, de 
uma faixa de proteção nunca inferior a: 

- 25 metros, caso a perigosidade de incêndio seja moderada, desde que 
esteja assegurada uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal, medida a 
partir da alvenaria exterior da edificação; 
- 20 metros, caso a perigosidade de incêndio seja baixa, desde que esteja 
assegurada uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal, medida a partir 
da alvenaria exterior da edificação; 
- 15 metros, caso a perigosidade de incêndio seja muito baixa, desde que 
esteja assegurada uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal, medida a 
partir da alvenaria exterior da edificação; 
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Figura 8- Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do Concelho de Vila Nova de Poiares (PMDFCI). 

 
iii. Para garantir a faixa de proteção mínima estipulada no número anterior, 
poderá ser considerada a largura da plataforma da via pública confinante.  
 
iv. Quando a faixa de proteção de uma dada edificação se sobrepõe com outra faixa 
de proteção inserida na rede secundária já existente, a área sobreposta pode ser 
contabilizada na distância mínima exigida para proteção dessa edificação. 

 

 

 

 

Para esclarecimentos adicionais o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

e respetiva Cartografia da Perigosidade de Incêndio Florestal, encontra-se nos serviços 

florestais da Câmara Municipal, onde poderá ser consultado ou então através da página de 

internet do município:  

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/?mostra=proteccao_civil&mostra_1=cmdfci 

 

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/?mostra=proteccao_civil&mostra_1=cmdfci
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4.DESBASTE, DESRAMAÇÃO E LIMPEZA DE MATO 

Independentemente do tipo de vegetação deverão ainda ser executadas técnicas silvícolas 
que incidem sobre as árvores, a fim de aumentar a resistência dos povoamentos e das 
formações vegetais ao fogo. Estas técnicas poderão ser manuais, mecânicas, por recurso do 
uso de fogo controlado ou ainda da atividade silvo-pastoril. 
 

Estas operações deverão ser feitas entre 30 de Outubro e 15 de Abril. 
 
4.1. As técnicas manuais e mecânicas 
 
Desbaste 
 
No planeamento do desbaste dever-se-á ter em conta o espaçamento entre as copas das 
árvores, sempre superior a 4 m. No caso de pequenos grupos de árvores (duas a três), 
estas poderão ser considerados como uma única árvore, sendo o espaçamento deste 
conjunto à árvore mais próxima igualmente superior a 4 m. 
Não deverá ser descurada a preservação dos elementos com melhor desenvolvimento 
vegetativo, eliminando prioritariamente as árvores decrépitas e doentes. 
O desbaste poderá ser feito com motosserra em árvores de pequeno a grande porte. Em 
árvores que rebentam facilmente de touça (folhosas diversas, tais como carvalhos, 
castanheiros, eucaliptos, etc.), dever-se-á arrancar o cepo com uma máquina ou 
desvitalizá-lo, pincelando- o com um produto à base de um herbicida sistémico. 
No desbaste de árvores de médio e grande porte dever-se-á ter em conta a orientação da 
queda de modo a evitar danos nas árvores a preservar, nas edificações, na rede elétrica, 
etc. 
Deverá assim ser feito um corte em cunha com motosserra ou machado do lado para onde 
deverá cair a árvore e ser então cortada do lado oposto (designado por abate dirigido). 
 

Desramação 
 
Para árvores superiores a 8 m a desramação deverá ir até 4 m do solo. Para árvores 
inferiores a 8 m a desramação deverá ser executada até metade da altura da árvore. 
O corte poderá ser realizado com motosserra 
ou com recurso a ferramentas manuais 
adequadas, de modo a que a superfície de 
corte fique lisa. Torna-se assim menos 
suscetível ao ataque de doenças, 
proporcionando uma melhor e mais rápida 
cicatrização. 
O corte do ramo deverá ser em bisel de modo 
a evitar a acumulação de água, devendo ser 
efetuado rente, mas sem rasgar a casca do 
tronco.  
                                                                                                                                Figura 9- Esquema exemplificativo da desramação 
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Figura 10- Gestão de Combustíveis com recurso a motorroçadora. 

Figura 11- Falta de cumprimento das boas práticas florestais - 

acumulação de sobrantes em FGC junto à rede viária. 

Limpeza de Mato 
 
Os arbustos que se encontram junto às 
árvores deverão ser eliminados 
manualmente ou com motosserra ou 
motorroçadora, evitando causar danos 
nos troncos ou nas raízes, pelo que não 
deverão ser utilizadas alfaias pesadas. 
Os restantes arbustos poderão ser 
eliminados com corta-matos, 
destroçadores, roçadoras, ou grades de 
disco.   
 
 
 

 
 

 
Em todos estes trabalhos de desbaste, desramação e limpeza de mato é necessário que se 
cumpram todas as regras de segurança e de manuseamento das máquinas. Deverá ser 
sempre utilizado o equipamento de protecção individual. 
 
 
Sobrantes 
 
O material lenhoso retirado 
poderá ser vendido para 
estilha, como biomassa 
vegetal ou simplesmente 
queimado em local seguro e 
fora do período crítico. 
Poderá ainda ser 
estilhaçado e servir para 
revestimento do solo. No 
entanto, no caso de se tratar 
de pinheiro-bravo, a estilha 
deverá ter dimensão 
inferior a 3 cm. 
Poderá igualmente servir para 
lenha, no entanto, têm que ser 
cumpridas as regras 
estipuladas na página 8, ponto 3.3. 
 
Evite os cortes e transporte de lenha no período de Abril a Outubro, pois é uma época 
crítica para a propagação do nemátodo da madeira do pinheiro. Mesmo cumprindo todas 
as regras evite também o acumular de lenha de um ano para o outro de modo a evitar a 
propagação de pragas e doenças. 
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Figura 12- Exemplo da prática de fogo controlado. 

Figura 13- Exemplo da prática de pastoreio no controlo dos matos. 

4.2. O fogo controlado 
 
A técnica de fogo controlado pode 
ser uma ferramenta muito útil 
para a gestão de áreas de 
pastagens e dos povoamentos 
florestais. A realização de fogo 
controlado, nos termos da lei, só 
é permitida fora do período 
crítico e desde que o risco 
temporal de incêndio seja 
inferior ao nível elevado. 
O fogo controlado só pode ser 
executado sob orientação e 
responsabilidade de um técnico 
credenciado pelo Instituto da 
Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. (ICNF)  
 
Deverão ser contactados o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal ou os Serviços 
Florestais. 
 
 
4.3. A atividade silvo-pastoril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vários estudos desenvolvidos vêm comprovar a eficiência da atividade silvo-pastoril na 
prevenção de incêndios florestais, através da redução de combustíveis pelo pastoreio 
ordenado. Deste modo assegura-se a gestão de mato, associada a um conjunto de 
benefícios económicos, sociais e ambientais. 
 
 
Nos espaços rurais, durante o período crítico e fora do período crítico, sempre que o risco 
de incêndio florestal seja muito elevado ou máximo é interdito: 
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Fazer queimas 

 
Não queimar sobrantes agrícolas ou florestais (exceto 
por exigências fitossanitárias obrigatórias, na presença 
de uma equipa de bombeiros ou de sapadores 
florestais). 
Antes de proceder à queima de sobrantes da atividade 
agrícola (podas de vinhas, de oliveiras, etc.) ou florestal, 
informe-se junto do Gabinete Técnico Florestal da 
Câmara Municipal ou dos Serviços Florestais do ICNF. 
 
 
 

 

 Fazer queimadas 

A realização de 
queimadas para a 
renovação de pastagens só é permitida após o 
licenciamento na Câmara Municipal. Sem acompanhamento 
técnico adequado (técnico credenciado em fogo 
controlado), a realização de queimadas é considerada uso 
de fogo intencional. 
 

4.4. Ações de Responsabilidade Civil 
 
Cabe aos cidadãos, não só cumprirem todas as regras de 
defesa da floresta contra incêndios estipuladas para o 
período crítico, como também, todas as regras de 
prevenção e preparação das infraestruturas antes do 
referido período. 

Durante o período crítico (definido anualmente em portaria) é possível saber o Risco de 
Incêndio Florestal (RIF) diário para cada concelho e distrito. O risco diário varia de 
região para região e diariamente. 
 
Para saber do risco diário de incêndio poderão ser consultados os serviços florestais da 
Câmara Municipal 
(http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/?mostra=proteccao_civil&mostra_1=cmdfci),  
ou o IPMA: https://www.ipma.pt/pt/ambiente/risco.incendio/ 
 

Em caso de uma ocorrência de incêndio, o alerta pode ser decisivo. 
Em caso de incêndio deverá ser contactado o número 112. 
(chamada gratuita) 
 

 

 

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/?mostra=proteccao_civil&mostra_1=cmdfci
https://www.ipma.pt/pt/ambiente/risco.incendio/
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4.5. Ações Coordenadas pela Câmara Municipal 

Ao nível local são desenvolvidos os planos municipais de defesa da floresta contra 
incêndios (PMDFCI). Poderá ser consultado o PMDFCI de Vila Nova de Poiares junto da 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) através do gabinete 
técnico florestal (GTF), onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais. 

4.6. Ações Coordenadas pela GNR 

Compete à GNR a fiscalização que, em caso de incumprimento, deverá efetuar a 
participação às Câmaras Municipais ou ao ICNF, consoante a situação. 
 

5.EM CASO DE IMCUMPRIMENTO DA LEI 

De acordo com a lei em vigor (artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho 
com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro e pelo Decreto-
lei n.º 83/2014, de 23 de Maio) e antes do período crítico aos incêndios, isto é, 
principalmente entre 30 de Outubro e 15 de Abril, os proprietários de terrenos 
confinantes com edificações são obrigados a proceder à execução dos trabalhos de limpeza 
de terrenos (gestão de combustíveis) previstos no ponto 3. 
No caso de incumprimento, desenvolvem-se os seguintes passos: 

1.º Edificações Isoladas 

 

 

 

No caso de haver substituição, os proprietários e outros produtores florestais são 
obrigados a permitir o acesso dos proprietários ou gestores das edificações confinantes 
aos seus terrenos. 
Em qualquer situação, sempre que os materiais resultantes desta limpeza possuam valor 
comercial, o produto obtido é pertença do proprietário ou produtor florestal respetivo. 
Contudo, para se salvaguardar, este poderá ser vendido pelo proprietário ou entidade que 
procedeu à limpeza, retendo o correspondente valor até ao reembolso das despesas 
efetuadas. 
 

 

Proprietário não faz gestão de combustível  

(verificação mediante vistoria técnica) 

Câmara Municipal ou GNR notifica o proprietário, 

dando um prazo para a execução 

A Câmara Municipal executa a gestão de combustível 

A Câmara Municipal desenvolve mecanismos para a 

indemnização da despesa em 60 dias 

Mantém-se o incumprimento 

Ausência de intervenção de 15 de abril a 30 de outubro 

A Câmara Municipal extrai a certidão de dívida (nos 

termos do CPA e Processo Tributário 

 

Mantém-se a dívida 



Manual Limpeza de Terrenos  
UAT - DLRF (RECURSOS FLORESTAIS) 
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2.º Aglomerados Populacionais 

Apenas estão contemplados os aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com 

espaços florestais e previamente definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios (PMDFCI) de Vila Nova de Poiares. 

Tal como nas edificações isoladas, cabe aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 

entidades que, a qualquer título, detenham terrenos inseridos na faixa de 100 m, a gestão 

de combustível nesses terrenos. 

Na verificação de incumprimento até ao dia 15 de Abril, compete à câmara municipal a 

elaboração da faixa de gestão de combustível, seguindo-se o procedimento para 

indemnização. 

 

Ao contrário da situação definida para os proprietários de edificações isoladas, os 

proprietários das edificações não poderão substituir-se aos proprietários dos terrenos 

para efetuarem os trabalhos de gestão de combustíveis. 

 
 
O incumprimento da execução e manutenção da faixa de gestão de combustível à volta das 
edificações isoladas e aglomerados populacionais, conforme os critérios definidos no 
diploma legal em vigor, constitui contraordenação punível com coima, de € 140 a € 5000, 
no caso de pessoa singular, e de € 800 a € 60 000 no caso de pessoas coletivas. 
(n.º 1 do Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho com a redação 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 
83/2014, de 23 de Maio) 
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6. DEFINIÇÕES 
 
Aglomerado populacional - conjunto de edifícios contíguos ou próximos, distanciados 
entre si no máximo 50 m e com 10 ou mais fogos, constituindo o seu perímetro a linha 
poligonal fechada que, englobando todos os edifícios, delimite a menor área possível; 
Carregadouro - local destinado à concentração temporária de material lenhoso resultante 
da exploração florestal, com o objetivo de facilitar as operações de carregamento, 
nomeadamente a colocação do material lenhoso em veículos de transporte que o 
conduzirão às unidades de consumo e transporte para o utilizador final ou para parques 
de madeira; 
Consolidado urbano - terrenos classificados como solo urbano pelos instrumentos de 
gestão territorial vinculativos para os particulares; 
Desbaste - corte que reduz de forma criteriosa o número de árvores por hectare. 
Caracteriza-se por ser uma intervenção onde se seleciona os indivíduos a remover e a 
manter no povoamento; 
Desramação - consiste na limitação e supressão sistemática dos ramos que se 
desenvolvem ao longo do tronco, efetuada de um modo criterioso; 
Espaços florestais - terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras 
formações vegetais espontâneas, segundo os critérios do Inventário Florestal Nacional; 
Espaços rurais - espaços florestais e terrenos agrícolas; 
Fogo controlado - uso do fogo na gestão de espaços florestais, sob condições, normas e 
procedimentos conducentes à satisfação de objetivos específicos e quantificáveis e que é 
executada sob responsabilidade de técnico credenciado; 
Floresta - terrenos ocupados com povoamentos florestais, áreas ardidas de povoamentos 
florestais, áreas de corte raso de povoamentos florestais e, ainda, outras áreas 
arborizadas; 
Gestão de combustíveis - criação e manutenção da descontinuidade horizontal e vertical 
da carga combustível nos espaços rurais, através da modificação ou da remoção parcial ou 
total da biomassa vegetal, nomeadamente por corte e ou remoção, empregando as técnicas 
mais recomendadas com a intensidade e frequência adequadas à satisfação dos objetivos 
dos espaços intervencionados; 
Índice de risco temporal de incêndio florestal - expressão numérica que traduz o estado 
dos combustíveis florestais e da meteorologia, de modo a prever as condições de início e 
propagação de um incêndio; 
Índice de risco espacial de incêndio florestal - expressão numérica da probabilidade de 
ocorrência de incêndio; 
Período crítico - período durante o qual vigoram medidas e ações especiais de prevenção 
contra incêndios florestais, por força de circunstâncias meteorológicas excecionais, sendo 
definido por portaria do Ministro da Agricultura; 
 Povoamento florestal - área ocupada com árvores florestais que cumpre os critérios 
definidos no Inventário Florestal Nacional, incluindo os povoamentos naturais jovens, as 
plantações e sementeiras, os pomares de sementes e viveiros florestais e as cortinas de 
abrigo; 
Proprietários e outros produtores florestais - proprietários, usufrutuários, superficiários, 
arrendatários ou quem, a qualquer título, for possuidor ou detenha a administração dos 
terrenos que integram os espaços florestais do continente, independentemente da sua 
natureza jurídica; 
Queima - uso do fogo para eliminar sobrantes de exploração, cortados e amontoados; 
Queimadas - uso do fogo para renovação de pastagens e eliminação de restolho e ainda, 
para eliminar sobrantes de exploração cortados mas não amontoados; 
Sobrantes de exploração - material lenhoso e outro material vegetal resultante de 
atividades agroflorestais; 

 



Manual Limpeza de Terrenos  
UAT - DLRF (RECURSOS FLORESTAIS) 
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7. ENDEREÇOS ÚTEIS 
 
Serviços Públicos 
 
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt - Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 
http://www.icnf.pt - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
http://www.gnr.pt - Guarda Nacional Republicana 
https://www.ipma.pt - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
http://www.prociv.pt - Autoridade Nacional de Proteção Civil 
 
Legislação 
 
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09900/0294602947.pdf 

 
Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de Maio, Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do 
Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, modificando matérias relativas 
ao fogo técnico, à instrução do procedimento de contraordenação e à distribuição do 
produto das coimas. 
 
https://protecaocivil.files.wordpress.com/2013/06/decreto-lei-17-2009-
queimadas-foguetes.pdf,  
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro (Altera o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
Junho, que estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção 
e protecção das florestas contra incêndios, a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional 
de Defesa da Floresta contra Incêndios.) 
 
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/?mostra=proteccao_civil&mostra_1=cmdfci 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Nova de Poiares (2015-

2019) 

 

8. BIBLIOGRAFIA 
 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 2015. Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de Vila Nova de Poiares 
 
Centro de Operações Técnicas Florestais, 2011. Procedimentos de Segurança - Motosserra 

Centro de Operações Técnicas Florestais, 2011. Procedimentos de Segurança - Rechega e 

Extração com trator a reboque florestal e grua 

Arbórea - Associação Florestal da Terra Fria Transmontana, 2007. Controlo de matos e 

redução de combustíveis Prevenção de incêndios florestais 

Autoridade Florestal Nacional, 2009. Gestão de combustíveis. 
 
Direcção-Geral dos Recursos Florestais. 2003. Princípios de Boas Práticas Florestais 
 

 

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/
http://www.icnf.pt/
http://www.gnr.pt/
https://www.ipma.pt/
http://www.prociv.pt/
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09900/0294602947.pdf
https://protecaocivil.files.wordpress.com/2013/06/decreto-lei-17-2009-queimadas-foguetes.pdf
https://protecaocivil.files.wordpress.com/2013/06/decreto-lei-17-2009-queimadas-foguetes.pdf


 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

CÂMARA MUNICIPAL 
_______________________________________________________ 

UNIDADE DE APOIO TÉCNICO (UAT) 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E RECURSOS FLORESTAIS (DLRF) 

 

 

 

 

 


