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FUNDO FLORESTAL PERMANENTE – DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS E AGENTES BIÓTICOS 

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 06/0128/2018 

FAIXAS DE INTERRUPÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - PREVENÇÃO DOS FOGOS FLORESTAIS 2018 

(Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, alterada pelas Portarias n.º 163/2015, de 2 de junho, Declaração de 
Retificação n.º 25/2015 (DR 1.ª série N.º 111, de 9 de junho), Portaria n.º 42/2016, de 8 de março, e Portaria 10-

A/2018, de 5 de janeiro 

A apresentação de candidaturas para apoio à abertura e beneficiação de Faixas de Interrupção 
de Combustível (FIC) ocorre nos termos do disposto no artigo 12.º Regulamento do Fundo 
Florestal Permanente, aprovado pela Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, com a redação em 
vigor. 

Ao abrigo do artigo 20.º do mesmo diploma, são os seguintes os termos e condições aplicáveis 
ao presente procedimento concursal: 

1. OBJETIVOS VISADOS  

O apoio a atribuir destina-se ao desenvolvimento de ações de prevenção estrutural, que 
promovam a abertura/beneficiação de FIC através da remoção total do combustível vegetal e 
desta forma contribuir para a eficácia da rede primária de defesa da floresta contra incêndios, 
que tem como objetivo último a defesa de pessoas e bens e do espaço florestal. 

2. TIPOLOGIA DAS AÇÕES OU INVESTIMENTOS A APOIAR 

1. Tipologia das ações a apoiar: 

a) Abertura de faixas de interrupção de combustível 

b) Beneficiação de faixas de interrupção de combustível 

2. As ações a realizar devem incidir nas áreas identificadas pelo ICNF, I.P. para intervenção 
com ações de instalação e beneficiação de faixas de interrupção de combustível, 
publicadas no seu sítio de internet com o nome de AREAS_INTERVENCAO_FIC_ANP.  

3. As especificações técnicas para realização das ações constam do Anexo I. 

3. TIPO DE BENEFICIÁRIOS E RESPETIVAS CONDIÇÕES DE ACESSO 

3.1. Beneficiários 

Podem beneficiar do presente regime de apoios os Municípios. 

3.2. Condições de elegibilidade 

3.2.1 As entidades beneficiárias devem demonstrar possuir, ou poder assegurar, os meios 
técnicos e os recursos humanos e financeiros quando aplicável, necessários ao 
desenvolvimento das ações a que se candidatam; 
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3.2.2 As entidades beneficiárias não podem estar abrangidas por quaisquer disposições de 
exclusão resultantes de incumprimento de obrigações decorrentes de quaisquer projetos 
financiados no âmbito do Fundo Florestal Permanente; 

3.2.3 As entidades beneficiárias devem apresentar declaração que confirme que as áreas de 
intervenção propostas não são objeto de apoio por parte de outros programas ou 
instrumentos financeiros de âmbito nacional, europeu ou internacional; 

3.2.4 As candidaturas devem cumprir o disposto nas normas técnicas aplicáveis à tipologia 
de ação a apoiar. 

4. ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL 

A área geográfica elegível corresponde à área apresentada como não prioritária para 
intervenção de ações de instalação e beneficiação de faixas de interrupção de combustível 
publicada no sítio da Internet do ICNF, I.P. 

5. PRAZO, LOCAL E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

5.1. Prazo para apresentação de candidaturas 

O período para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis, com início no dia 16 de abril e 
termo no dia 30 de abril de 2018. 

5.2. Local e forma de apresentação das candidaturas 

A formalização das candidaturas é realizada pelas entidades beneficiárias junto do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. mediante a apresentação de formulário próprio 
disponibilizado no sítio da Internet deste Instituto, o qual deve ser obrigatoriamente 
acompanhado dos seguintes documentos: 

5.2.1. Documentos relativos ao beneficiário 

a) Documentos comprovativos do cumprimento das condições de elegibilidade dos 
beneficiários nos termos estabelecidos no artigo 14.º do Regulamento do Fundo Florestal 
Permanente;  

b) Declarações que comprovem a regularidade da sua situação contributiva e tributária 
perante a Segurança Social e a Administração Fiscal;  

Em alternativa, pode a entidade detentora da equipa conceder autorização ao ICNF para 
consulta aos serviços de Segurança Social Direta e às declarações eletrónicas da 
Autoridade Tributária, nos termos previstos nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 
114/2007, de 19 de abril; 

c) Certidão da Direção de Serviços do IVA comprovativa do regime de IVA do beneficiário, 
relativamente à atividade preconizada na candidatura. 

5.2.2. Documentos relativos à candidatura 

a) Formulários de candidatura e ficha de controlo documental. Estes documentos podem ser 
obtidos no sítio da Internet do ICNF, I. P. (http://www.icnf.pt); 

http://www.icnf.pt/
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b) Memória descritiva: deve transmitir informação sobre as principais componentes e 
características que constituem a candidatura, bem como identificar objetivos e 
fundamentar e enquadrar as ações propostas; deve também indicar o âmbito territorial; 
deve igualmente identificar e quantificar os produtos e/ou resultados da candidatura. A 
informação relativa a indicadores de realização e de resultados da candidatura deve 
permitir avaliar o contributo da mesma para os respetivos objetivos, bem como 
monitorizar o grau de execução da candidatura e o cumprimento dos resultados 
previstos; 

c) Apresentação do cronograma de execução física e financeira prevista de cada uma das 
ações da candidatura, sendo que pelo menos 50% das ações têm de ser realizadas até 
31/07/2018 e os restantes 50% até 30/11/2018; 

d) Apresentação dos documentos justificativos dos custos associados às componentes de 
investimento (orçamentos, faturas pro-forma, etc.). 

O original do formulário e documentos anexos devem ser enviados, através de correio 
registado, para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., Departamento de 
Instrumentos Financeiros, Avenida da República n.º 16 a 16B, 1050-191 LISBOA. 

6.  DOTAÇÃO ORÇAMENTAL DISPONÍVEL  

O orçamento do Fundo Florestal Permanente para 2018 prevê a assunção de compromissos no 
valor total de 1.500.000,00 euros. 

7. NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATURAS ADMITIDO POR BENEFICIÁRIO 

Cada entidade pode apresentar uma candidatura. 

8. FORMA E NÍVEL DOS APOIOS A CONCEDER 

O apoio financeiro é concedido sob a forma de subsídio não reembolsável, podendo 
corresponder até 100% do investimento elegível, até ao limite máximo 221.540,00€ 
(209.000,00€ + IVA (6%)) por candidatura.  

Os valores máximos elegíveis por tipologia da ação constam do quadro seguinte: 

Ações elegíveis Montante máximo elegível 

Abertura de FIC 1.500 € / Km 

 

São elegíveis para atribuição de apoio, as despesas realizadas após a data de apresentação da 
candidatura, caso a mesma venha a ser aprovada e desde que cumpridos as restantes regras 
de elegibilidade 
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9. INDICADORES DE RESULTADOS E DE REALIZAÇÃO 

Indicadores de realização: 

a) Quilómetros realizados de abertura de FIC; 

Indicadores de resultado: 

b) Percentagem de quilómetros realizados de abertura de FIC relativamente às 
necessidades do concelho 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Tendo em conta o objetivo de se promover uma abordagem integrada e de conferir eficácia à 
Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustíveis, será dada preferência às candidaturas que 
promovam a continuidade espacial da gestão de combustíveis por adjacência a outras secções 
recentemente intervencionadas ou que se perspetive que venham a ser intervencionadas a 
curto-prazo, a saber: 

1º. Privilegiam-se candidaturas que não excluam as secções adjacentes da RPFGC localizadas 
noutros concelhos, quando existam secções partilhadas longitudinalmente ao longo da 
fronteira entre concelhos. Para tal, deverá ser apresentado um acordo entre os concelhos 
alvo. 

2º. Privilegiam-se candidaturas cujas secções a intervencionar sejam adjacentes a secções 
integrantes das candidaturas do Anúncio de Abertura de Procedimento Concursal n.º 
05/0128/2018 do ICNF - Faixas de Interrupção de Combustíveis - Prevenção dos Fogos 
Florestais - 2018. 

11. PAGAMENTOS 

Podem ser apresentados até dois pedidos de pagamento não incluindo o pedido de 
pagamento a título de adiantamento. 

11.1.  Pagamento a título de reembolso 

a) O pedido de pagamento reporta-se a despesas efetivamente realizadas e pagas (fatura e 
respetivos autos de medição ou documentos equivalentes), bem como os documentos 
comprovativos do pagamento efetivo. 

b) Apenas são aceites os pedidos de pagamento relativos a despesas efetuadas por 
transferência bancária, débito em conta ou por cheque, comprovadas mediante extrato 
bancário. 

c) O pagamento é proporcional à realização do investimento elegível, devendo o montante 
da última prestação representar, pelo menos 5% do apoio aprovado. 
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11.2. Pagamento a título de adiantamento 

a) É admitida a apresentação de pedido de pagamento a título de adiantamento mediante a 
apresentação de faturas e respetivos autos de medição. 

b) A Entidade beneficiária fica obrigada, neste caso, a apresentar no prazo de 30 dias úteis, a 
contar da data de pagamento do adiantamento, os comprovativos do pagamento integral 
da despesa que serviu de base ao pagamento do adiantamento. 

c) Sem prejuízo de outras consequências ao caso aplicáveis, o beneficiário está obrigado a 
restituir ao Fundo Florestal Permanente os montantes que lhe foram adiantados e não 
justificados, sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 32.º do Regulamento do FFP. 

11.3. Pagamento final 

O processamento do pagamento final, correspondente a pelo menos 5% do apoio aprovado, 
fica condicionado à apresentação e aprovação do relatório final de execução material e 
financeira. 
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ANEXO I 

Especificações Técnicas Especiais 

A abertura de Faixa de Interrupção de Combustível na Rede Primária de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, tem que seguir as seguintes características técnicas: 

a) Instalação de Faixa de Interrupção de Combustível na Rede Primária DFCI: 

1. Abertura de FIC (Faixa de Interrupção de Combustível) que deverá ter 26 metros de 

largura, preferencialmente com 10 metros para cada lado da Rede Viária Florestal (RVF), 

ocupando as áreas laterais à RVF uma faixa com o total de 20 metros de largura; 

2. Abertura de RVF (Rede Viária Florestal), nivelada para trânsito de viaturas, com um 

mínimo de 6 m de largura e com preparação de drenagem lateral, a executar 

exclusivamente com movimentação de terras; 

3. Nas laterais à RVF (total de 20 metros) deverão ser removidos TODOS os exemplares de 

Pinheiro bravo (Pb), Eucaliptos (Eu), e todas as espécies invasoras lenhosas, devendo ser 

preservadas outras espécies, designadamente Sobreiros (Sb), Azinheiras (Az) e 

Azevinhos (Av), que apenas poderão ser cortadas com a autorização da entidade 

competente e precedidas de marcação prévia; 

4. Seleção e operação de poda e corte das árvores a preservar, sendo que no caso de 

quercíneas e outras espécies protegidas, no caso de necessidade, carecem de 

autorização de acordo com a legislação em vigor; 

5. Relativamente às espécies a preservar, deverá ser cumprido o seguinte: 

a. O afastamento de copas terá de ser obrigatoriamente superior a 4 m e a desramação 

terá de ter pelo menos 50% do fuste para árvores com altura total até 8 m, altura a 

partir da qual a desramação deverá atingir no mínimo um fuste limpo de 4 m; 

b. O extrato arbustivo e subarbustivo não poderá exceder os 20 cm de altura, sendo 

preferencialmente todo eliminado. 

b) As operações anteriores, podem ser efetuadas com recurso aos seguintes equipamentos e 

processos, isoladamente ou em conjunto: 

1. Meios Mecânicos, designadamente meios pesados; 

2. Meios Manuais e Moto-Manuais. 

c) Como definição suplementar, de carácter obrigatório explicitam-se as seguintes normas: 

1. As árvores com dap < 7,5 Cm de Pnb, Ec e invasoras lenhosas, bem como outras árvores 

selecionadas pelo ICNF, I.P., deverão ser cortadas e os seus sobrantes totalmente 

eliminados; 

2. Os matos sobrantes deverão ser eliminados; 

3. A eliminação de materiais referidas nos pontos 1 e 2 pode ser efetuada com recurso a: 

a. Queima; 
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b. Destroçamento e enterramento no solo por ação mecânica, entre as quais por 

gradagem; 

c. Estilhaçamento e queima ou espalhamento; 

d. Estilhaçamento e eliminação por transporte do local; 

e. Optando pelas hipóteses c e d, não poderá existir estilha amontoada no terreno por 

mais de 15 dias (o que inibe a validação das ações para os devidos efeitos); 

4. As podas e cortes de árvores protegidas por lei terão que ser alvo de autorização de 

acordo com a legislação em vigor, sendo que para tal têm obrigatoriamente que ser 

marcadas e ser oficialmente emitida a devida autorização; 

5. As desramações deverão ser, rentes e lisas sem causar qualquer dano no fuste da 

árvore. 
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ANEXO II 
Necessidade de abertura de FIC, por NUT III e Concelho 

 

 
NUT III Município Abertura (km) 

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO VALE DE CAMBRA 3,78 

ALENTEJO CENTRAL 

BORBA 0,26 
PORTEL 13,07 

REDONDO 5,87 
VILA VIÇOSA 4,79 

ALGARVE 

ALCOUTIM 153,21 
ALJEZUR 64,41 

CASTRO MARIM 79,69 
LAGOS 11,63 
LOULÉ 75,99 

MONCHIQUE 124,58 
PORTIMÃO 33,69 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 43,29 
SILVES 92,59 
TAVIRA 146,72 

VILA DO BISPO 10,74 

ALTO ALENTEJO 

ALTER DO CHÃO 151,95 
ARRONCHES 0,09 

AVIS 0,9 
CASTELO DE VIDE 58,43 

CRATO 153,93 
FRONTEIRA 0,22 

GAVIÃO 66,51 
MARVÃO 7,89 

MONFORTE 0,13 
NISA 124,54 

PONTE DE SOR 338,68 
PORTALEGRE 131,63 

ALTO MINHO 

ARCOS DE VALDEVEZ 14,19 
CAMINHA 3,01 
MELGAÇO 5,07 
MONÇÃO 3,16 

PAREDES DE COURA 4,02 
PONTE DE LIMA 0,98 

VALENÇA 0,11 
VIANA DO CASTELO 3,83 

ALTO TÂMEGA 

BOTICAS 16,28 
CHAVES 16,05 

MONTALEGRE 16,93 
RIBEIRA DE PENA 7,02 

VALPAÇOS 11,96 
VILA POUCA DE AGUIAR 20,22 

AVE 
CABECEIRAS DE BASTO 1,7 

MONDIM DE BASTO 2,44 
VIEIRA DO MINHO 9,78 

BAIXO ALENTEJO ALMODÔVAR 23,24 

BEIRA BAIXA 

CASTELO BRANCO 370,15 
IDANHA-A-NOVA 349,77 

OLEIROS 112,05 
PENAMACOR 140,52 

PROENÇA-A-NOVA 117,79 
VILA VELHA DE RÓDÃO 90,13 

BEIRAS E SERRA DA ESTRELA 

ALMEIDA 90,39 
BELMONTE 70,96 

CELORICO DA BEIRA 49,88 
COVILHÃ 8,07 

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 112,8 
FORNOS DE ALGODRES 33,6 

FUNDÃO 50,33 
GOUVEIA 12,71 
GUARDA 134,24 

MÊDA 108,61 
MANTEIGAS 0,35 

PINHEL 122,33 
SABUGAL 178,37 

SEIA 26,83 
TRANCOSO 64,03 
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NUT III Município Abertura (km) 

DOURO 

ALIJÓ 19,06 
ARMAMAR 4,43 
LAMEGO 0,3 

MESÃO FRIO 0,56 
MOIMENTA DA BEIRA 5,73 

MURÇA 10,01 
PENEDONO 0,73 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 5,07 
SABROSA 14,69 

SERNANCELHE 4,11 
TABUAÇO 55,05 
TAROUCA 1,55 

TORRE DE MONCORVO 2,13 
VILA NOVA DE FOZ CÔA 41,28 

VILA REAL 15,56 

LEZRIA DO TEJO 

ALMEIRIM 4,06 
ALPIARÇA 12,61 

CHAMUSCA 55,42 
CORUCHE 6,36 

MÉDIO TEJO 

MAÇÃO 19,5 
ABRANTES 218,62 

CONSTÂNCIA 10,65 
FERREIRA DO ZÊZERE 10,48 

OURÉM 29,56 
SARDOAL 28,22 

SERTÃ 115,87 
VILA DE REI 50,8 

REGIÃO DE AVEIRO 
ÁGUEDA 1,11 

ALBERGARIA-A-VELHA 0,18 

REGIÃO DE COIMBRA 

ARGANIL 1,48 
CANTANHEDE 0,05 

FIGUEIRA DA FOZ 0,33 
GÓIS 4,88 

LOUSÃ 5,75 
MIRA 2,1 

MIRANDA DO CORVO 0,68 
OLIVEIRA DO HOSPITAL 3,58 
PAMPILHOSA DA SERRA 46,24 

PENACOVA 2,37 
PENELA 3,35 

VILA NOVA DE POIARES 0,67 

REGIÃO DE LEIRIA 
LEIRIA 2,29 

POMBAL 6,18 

TÂMEGA E SOUSA 

AMARANTE 3 
BAIÃO 2,36 

CINFÃES 16,61 
RESENDE 14,43 

TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES 
ALFÂNDEGA DA FÉ 11,08 

MACEDO DE CAVALEIROS 6,41 
VINHAIS 0,5 

VISEU DÃO LAFÕES 

AGUIAR DA BEIRA 75,6 
CARREGAL DO SAL 12,24 

CASTRO DAIRE 3,95 
MANGUALDE 36,87 

NELAS 5,89 
OLIVEIRA DE FRADES 0,06 

PENALVA DO CASTELO 42,25 
SÃO PEDRO DO SUL 0,44 

SÁTÃO 1,04 
SANTA COMBA DÃO 6,35 

TONDELA 0,88 
VILA NOVA DE PAIVA 0,19 

VISEU 2,54 
VOUZELA 18,71 

TOTAL 5.388,11 
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