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ATA DA 25ª REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 

Ao dia nove do mês de Setembro de 2015, pelas catorze horas e trinta minutos, nos 

Paços do Concelho, reuniram-se sob a convocatória do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel e Presidente da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (adiante será designada por CMDFCI) os seguintes membros 

e/ou convidados da mesma Comissão, conforme atesta a folha de presenças em anexo: - 

Vítor Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel,---------------- 

Comandante Operacional Municipal de São Brás de Alportel (COM) Maria Custódia 

Brás dos Reis; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

David Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel;-------------- 

Comandante Vítor Martins, representante da Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de São Brás de Alportel (AHBVSBA); -------------------------------------------- 

Cabo Filipe Vila, representante da Guarda Nacional Republicana (GNR)/SEPNA 

(Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente), do Destacamento Territorial de Faro; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sargento-Ajudante Carlos Vale, representante da Guarda Nacional Republicana (GNR), 

Comandante do Posto Territorial de São Brás de Alportel; -----------------------------------  

Engenheira Elisa Silva, Engenheiro Rui Lança, Engenheiro Fernando Martins, 

Engenheira Helena Fernandez, Engenheira Celestina Pedras, representantes da 

Associação “Riscos” da Universidade do Algarve; --------------------------------------------- 

Estiveram presentes ainda os seguintes elementos da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel: a Engenheira Telma Rasquinho, técnica da Divisão Técnica Municipal e a 

Engenheira Sílvia Ribeiro, técnica do Gabinete de Protecção Civil e Defesa das 

Florestas (GPCDF).---------------------------------------------------------------------------------- 

Não esteve presente o representante do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

(ICNF). Não estiveram presentes o representante da Associação de Produtores 

Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC); o representante do Exército Português; assim 

como o representante da GNR/GIPS (Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro); 

tenho indicado previamente que por motivos imprevistos não poderiam estar presentes 

nesta reunião.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Passou-se de imediato à Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------- 

Ponto 1: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior -------------------------------- 

A COM Maria Custódia Reis abriu a sessão agradecendo a presença de todos, indicou 

que a ata da reunião anterior foi enviada por mail para aprovação dia 5 de Maio e 

recebeu contributos do Eng.º António Miranda e Eng.ª Telma Rasquinho. Pelo que 

colocou à consideração a aprovação da ata e assinatura da mesma em conformidade. --- 

Ponto 2: Ponto de situação de atividades/ocorrências desenvolvidas este ano e 

proposta de atividades para 2015/2016 pelas entidades presentes----------------------- 

A COM Maria Custódia Reis indicou atividades desenvolvidas pela CMSBA este ano, 

até ao momento: a) Desmatação de bermas quer por administração direta, quer por 

concurso, e ainda através do protocolo com a APFSC incidindo na zona serrana (cerca 

de 10 kms); b) Beneficiação da rede viária florestal (cerca de 28 kms); c) Campanha 

de sensibilização, difundida através de várias plataformas (outdoor, agenda, site, 

facebook) com mensagens relativas à prevenção e/ou autoproteção; d) Campanha de 

sensibilização “porta-a-porta” na zona do Alportel e Machados; e) Sessões de 

esclarecimento/sensibilização: Cabeça do Velho | Maio | “Queimas & Queimadas” | 

Orador convidado: Eng.º João Martins (ICNF), Cabeça do Velho |Julho| “Zonas de 

Intervenção Florestal (ZIF)”| Oradora convidada: Eng.ª Carla Cristo (APFSC); f) 

Protocolo com o Exército Português (Regimento de Infantaria n.º 1 de Tavira) para 

ações de vigilância 24h por dia no zona mais serrana do concelho, desde o dia 9 de 

Agosto eventualmente até ao fim do mês de Setembro; g) Apoio à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de (AHBV) SBA: transferência de verba 

anual, apoio para aquisição de EPI´s (equipamentos de proteção individual), apoio para 

aquisição de veículo, protocolo de manutenção da EIP (Equipa de Intervenção 

Permanente), perfazendo um valor de apoio de 123.435,44€; para além desta tipologia 

de apoio ainda apoiamos logisticamente (com alimentação no restaurante “Fortes”) a 

permanência da ECIN em Parises, aquando alerta especial; apoio através do Gabinete de 

Comunicação para campanhas de divulgação e impressões variadas; h) Articulação 

com GIPS para fiscalização de infrações no âmbito das FGC (faixas de gestão e 

combustível) em redor de edificações isoladas; i) Elaboração e submissão de 

candidatura ao PDR 2020, operação 8.1.3 “Prevenção da floresta contra agentes 

bióticos abióticos”, para intervenção na execução/manutenção da rede primária de FGC, 

construção/manutenção de pontos de água, reforço da sinalética de infraestruturas 
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DFCI, beneficiação de pequenos troços de rede viária que fazem parte integrante da 

rede primária de FGC, perfazendo o valor de 362.679,56€. Adiantou ainda as propostas 

de atividades a desenvolver pela CMSBA: a) No âmbito do dia “Internacional para a 

Redução de Catástrofes”, dia 13 de Outubro, estamos a preparar várias atividades, 

passando por jogos, exposição, exibição de filmes, disponibilização de livros/guias, na 

biblioteca municipal, patente de 12 de Outubro a 16 de Outubro. Neste âmbito, o 

tema das florestas vai ser abordado através de jogos e “contando uma história”, dirigido 

a público infanto-juvenil. Contando ainda efetuar uma reunião da Comissão Municipal 

de Proteção Civil para preparação do exercício internacional “Westsunami 2015”; b) 

Contactámos o ICNF, como membro da Comissão Nacional de Coordenação Contra a 

Desertificação e o CEABN (Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves) afim de 

pedir colaboração para pedir auxílio na elaboração de um projeto que possa 

minimizar e dificultar a ocorrência do processo de desertificação em SBA e 

simultaneamente criar resiliência às alterações climatéricas, passando 

eventualmente pela criação de bosquetes. Até ao momento não obtivemos resposta, mas 

gostaríamos de discutir esta ideia com as entidades competentes, para que 

eventualmente se possa efetuar uma candidatura nesse âmbito. De seguida passou a 

palavra a todas as entidades presentes, para de forma sucinta indicarem o que 

considerarem de interesse relativamente às atividades desenvolvidas no presente ano, 

assim como eventuais propostas de atividades a desenvolver para o ano 2015/2016. ---- 

O Cabo Filipe Vila perguntou se relativamente à execução da rede primária das FGC os 

proprietários foram todos contactados. ----------------------------------------------------------- 

A Engenheira Sílvia Ribeiro respondeu que usualmente se faz essa comunicação por 

edital, depois de haver a aprovação da candidatura de forma a garantir que o trabalho se 

vai executar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Cabo Filipe Vila indicou que desde Janeiro de 2015 até à presente data foram 

registados 9 incêndios, com uma área aproximada de 2 hectares. Acrescentou que destes 

3 foram queimas que se descontrolaram, 3 têm origem desconhecida e 1 teve origem 

numa linha elétrica. Informou que relativamente à torre de vigia da Menta, estão 4 

elementos a garantir a vigilância fixa, 24 horas por dia, desde o dia 1 de Julho até dia 30 

de Setembro, sendo que este ano foi possível contratar a equipa, de forma que as férias 

fossem gozadas após o período de vigilância desta torre. Adiantou que este ano o 

SPENA não teve como missão o levantamento de situações relativas a FGC, tendo esta 
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missão passado para os GIPS, adiantou ainda que a situação mais complexa se prende 

com a falta de cadastro.----------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia David Gonçalves informou que cerca de 71% das 

terras estão cadastradas, com indicação do proprietário, pelo que neste momento entrou 

em fase de reclamação, que terminará em Novembro. ----------------------------------------- 

O Cabo Filipe Vila referiu que conhece situações em que caminhos ficaram registados 

no cadastro como privados. ------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta de Freguesia David Gonçalves explicou que a equipa que está a 

elaborar o cadastro tem forma de ultrapassar essas situações e “separar” os caminhos da 

propriedade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sargento-Ajudante Carlos Vale realçou a importância destas situações ficarem 

devidamente clarificadas no cadastro. No que concerne às ocorrências de 2015, registou 

que foi um ano relativamente calmo, não havendo registo de situações muito graves. ---- 

O Presidente da CMSBA Vítor Guerreiro lembrou que o incêndio das Bicas da Serra foi 

num local de difícil acesso e poderia ter tomado contornos complexos. --------------------- 

O Comandante Vítor Martins realizou um breve balanço do DECIF realizado pelo CB 

São Brás de Alportel, no período de 15 de Maio a 9 de Setembro, onde se registaram as 

seguintes ocorrências: 3 queimas, 4 incêndios rurais agrícolas, 4 incêndios em detritos, 

3 consolidações de rescaldo e 84 incêndios em mato, perfazendo um total de 98 

intervenções. Salientou que destas intervenções, 90% foram em apoio a outros 

concelhos e 10% no concelho de São Brás de Alportel. Informou também que durante a 

fase Charlie, registaram-se 5 dias em Julho e 5 dias em Agosto nos quais a ECIN 

(Equipa de Combate a Incêndios) se pré-posicionou no sitio de Paríses, entre as 09H00 

e as 20H00. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Engenheira Sílvia Ribeiro questionou se durante esse período a ECIN se deslocam 

ou estão apenas a aguardar missão junto à escola dos Paríses. -------------------------------- 

O Comandante Vítor Martins respondeu que a ECIN que se encontra pré-posicionada, 

encontra-se em estado de prontidão permanente, para combate a incêndios rurais e ou 

florestais aquando da sua ativação, não sendo da sua competência a realização de 

patrulhamentos e vigilância. ----------------------------------------------------------------------- 
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A COM Maria Custódia Reis questionou os presentes se tinham propostas para as 

atividades de 2015/2016, não tendo obtido resposta. ----------------------------------------- 

3. Apresentação do grupo de trabalho “Riscos” --------------------------------------------- 

A COM Maria Custódia Reis apresentou os elementos da CMDF e passou a palavra ao 

professor Rui Lança. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Engenheiro Rui Lança apresentou os professores da Universidade do Algarve 

(UALG) presentes e pertencentes à associação “Riscos” Associação Portuguesa de 

Riscos Prevenção e Segurança , assim como fez uma apresentação sobre projetos 

desenvolvidos e propostas de projetos a efetuar em parceria com a CMSBA. Realçou 

particularmente a realização do I Seminário da Rede Incêndios-Solo e o I Simpósio 

Ibero-Afro-Americano de Riscos a realizar dia subordinado ao tema “Riscos, Incêndios 

Florestais e Território”, que decorrerá de 4 a 6 de Novembro, no Campus da Penha. ----- 

A Engenheira Sílvia Ribeiro explicou que o convite aos professores da UALG foi feito 

para promover a profícua troca de ideias entre os elementos da CMDF e os elementos 

da “Riscos” de forma a dar contributos para a investigação feita, assim como retirar 

frutos da mesma e aplicação prática dos mesmos. Solicitou ainda que fosse enviada 

informação sobre todas as publicações que venham a ser realizadas neste âmbito de 

forma a dar conhecimento das mesmas a todos os elementos da CMDF. ------------------- 

A Engenheira Helena Fernandez comprometeu-se a enviar a informação dos estudos 

efetuados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Engenheira Sílvia Ribeiro disse que assim que receber essa informação a transmitirá 

aos elementos presentes na CMDF e se possível remeter eventuais contributos 

recolhidos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Outros assuntos de interesse------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da CMSBA Vítor, não havendo mais intervenções, deu por encerrada a 

sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente ata, depois de aprovada, será assinada pelos treze elementos que estiveram 

presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


