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FUNDO FLORESTAL PERMANENTE - DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 2019-0202-05 

APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS - 2019 

 

A apresentação de pedidos de apoio para o funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) é 

realizada no âmbito de procedimento concursal, nos termos do disposto no artigo 12.º da Portaria n.º 

77/2015, de 16 de março, na sua redação atual, que aprovou o novo Regulamento do Fundo Florestal 

Permanente (FFP). 

Ao abrigo do artigo 20.º da mesma portaria, os termos e condições aplicáveis ao presente procedimento 

concursal são os seguintes: 

1. OBJETIVOS VISADOS E TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES OU INVESTIMENTOS A APOIAR 

O apoio financeiro ao funcionamento dos GTF insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra 

incêndios e agentes bióticos”, previsto na subalínea ii), da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do referido 

Regulamento do FFP. 

A Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, que estabelece a transferência de atribuições para os municípios em 

matéria de constituição e funcionamento dos GTF, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa 

da floresta, determina no seu artigo 5.º, que são transferidas anualmente para os municípios as dotações 

inscritas no FFP. 

2. TIPO DE BENEFICIÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO 

2.1. Beneficiários 

Podem beneficiar do presente regime de apoios os municípios com GTF operacionais. 

2.2. Condições de elegibilidade 

Para efeito de elegibilidade no âmbito do presente regime de apoio, os municípios devem cumprir os 

seguintes requisitos: 

2.2.1 Operacionalidade do Gabinete Técnico Florestal 

Apenas são objeto de apoio financeiro os municípios cujos GTF se encontrem operacionais, total ou 

parcialmente, durante o ano de 2019. 
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2.2.2 Situação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

 Nos termos do n.º 11 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, 

a atribuição de subsídios outorgados pelo Estado aos municípios no âmbito da defesa da floresta contra 

incêndios e da gestão florestal é condicionada à existência do PMDFCI aprovado.  

 Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, os PMDFCI são elaborados pelas câmaras 

municipais, sujeitos a parecer prévio das respetivas CMDF e parecer vinculativo do ICNF, I. P., e 

aprovados pela assembleia municipal, em consonância com o PNDFCI e com o respetivo planeamento 

distrital de defesa da floresta contra incêndios, sendo as regras de elaboração, consulta pública e 

aprovação e a sua estrutura tipo estabelecidas por regulamento do ICNF, I. P., homologado pelo 

membro do Governo responsável pela área das florestas. 

 O artigo 6.º do Regulamento do PMDFCI, homologado pelo Despacho n.º 443-A/2018, publicado no 

Diário da República N.º 6, 2.ª Série, de 9 de janeiro, determina que o PMDFCI tem um período de 

vigência de 10 (dez) anos, que coincide obrigatoriamente com os 10 anos do planeamento em defesa da 

floresta contra incêndios que nele é preconizado. Ainda e, de acordo com o artigo 8.º do referido 

despacho, relativo às disposições finais, os PMDFCI aprovados no âmbito do Despacho n.º 4345/2012, 

de 27 de março, mantêm o seu período de vigência de 5 anos, findo o qual deve ser apresentado um 

PMDFCI atualizado com base no guia técnico divulgado no sítio da Internet do ICNF, I. P.. É ainda 

referido que, a fim de evitar situações de ausência de PMDFCI atualizado, devem estes ser elaborados 

com a necessária antecedência, tendo em vista os prazos estabelecidos no artigo 4.º. 

2.2.3 Plano Operacional Municipal (POM) aprovado e inserido no iPLAN 

 A componente operacional do PMDFCI designada de plano operacional municipal (POM) é uma 

atualização anual que deve ser aprovada em sede de CMDF até 15 de abril e enviado ao ICNF. 

 No mesmo Regulamento, no n.º 1 do artigo 10.º, é referido que os municípios devem proceder ao 

carregamento da informação relativa à defesa da floresta, nomeadamente o PMDFCI e o POM 

(aprovado em 2019 e inserido no iPLAN). 

2.2.4. Registo atualizado das ações de gestão de combustíveis na base de dados do SGIF (Sistema de 
Gestão de Informação de Incêndios Florestais) 

 De acordo com as alíneas f) e g) do artigo 2.º da Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, devem os municípios 

proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis, bem como à 

recolha, registo e atualização da base de dados da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios (RDFCI), 

a integrar no POM, nos termos do n.º 6 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 6 de junho, na 

sua redação atual. 

 No âmbito do presente anúncio, devem os municípios proceder ao carregamento das ações de gestão 

de combustível na base de dados do SGIF, relativas ao 3.º trimestre de 2019. 
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2.2.5. Intervenção em silvicultura preventiva e infraestruturas 

 Deverão ser obrigatoriamente registados no formulário de candidatura os valores previstos e os valores 

efetivamente executados em 2018 relativos a: 

 Rede primária - Faixas de gestão de combustível (ha); 

 Rede secundária - Faixas de gestão de combustível (ha); 

 Faixas de gestão de combustível em torno dos aglomerados populacionais (ha); 

 Construção e manutenção de pontos de água (n.º); 

 Construção e manutenção de rede viária (km). 

2.3. Outras ações e atividades desenvolvidas pelos GTF 

 Deverá ser registada no formulário de candidatura informação relativa ao cumprimento das atribuições 

referidas nas alíneas a) Acompanhamento das políticas de fomento florestal, b) Acompanhamento e 

prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta, c) Promoção de políticas e de 

ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa contra agentes abióticos, d) 

Apoio à comissão municipal de defesa da floresta, h) Apoio técnico na construção de caminhos rurais no 

âmbito da execução dos planos municipais de defesa da floresta e l) Preparação e elaboração do quadro 

regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos 

pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de Junho, na sua redação atual, 

a aprovar pela assembleia municipal, e do artigo 2.º da Lei 20/2009, de 12 de maio. 

3. ÁREA GEOGRÁFICA ELEGÍVEL 

Todo o território do Continente. 

4. PRAZO, LOCAL E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

4.1. Prazo para apresentação de candidaturas 

O período para apresentação de candidaturas terá início no dia 09 de outubro e fim no dia 15 de novembro 

de 2019. 

4.2. Local e Forma de apresentação das candidaturas 

A formalização das candidaturas é realizada pelos municípios junto do ICNF, I. P., mediante a submissão na 

plataforma eletrónica do Fundo Florestal Permanente (ffp.icnf.pt)1 e preenchimento de formulário próprio 

disponibilizado nessa plataforma: 

                                                 
1 Previamente o beneficiário deve proceder ao seu registo e autenticação na plataforma do ICNF, I.P. (fau.icnf.pt). 
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 Este formulário deverá ser assinado de forma digital pelo representante legal do Município, após o 

qual será carregado antes da submissão final da candidatura; 

5. NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATURAS ADMITIDO POR BENEFICIÁRIO 

Cada município deverá apresentar uma única candidatura. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTAL DISPONÍVEL  

A dotação orçamental prevista do FFP para 2019 corresponde a 3 850 000,00 €. 

7. FORMA E NÍVEL DOS APOIOS A CONCEDER 

Os apoios ao funcionamento dos GTF são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável, até ao 

montante máximo de 13.937,14 € por município. 

8. PAGAMENTOS 

Face à natureza específica deste apoio, decorrente da transferência de atribuições para os municípios no 

domínio da prevenção e da defesa da floresta no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, a assunção do compromisso ocorre mediante a formalização e aprovação da candidatura. 

Nestes termos, o pagamento do apoio aprovado para cada município é objeto de uma única transferência 

para a conta bancária indicada no formulário de candidatura. 

9. INCUMPRIMENTO 

O incumprimento do estipulado nos pontos 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. e 2.2.5. relativo às condições de 
elegibilidade, constitui motivo de exclusão da candidatura. 

 

Lisboa, 07 de outubro de 2019 

 

O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, I.P. 
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