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1. CONSULTA PÚBLICA  
 

1.1 Enquadramento 
 

Os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) incluem no seu circuito 

decisório uma fase de consulta pública das componentes das partes não reservadas, conforme 

estipulado no artigo 4º do Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 

1222-B/2018 de 2 de fevereiro. 

Assim, após a elaboração do PMDFCI pelo município, segue-se a emissão do parecer prévio da 

Comissão de Defesa da Floresta, seguido pela emissão de parecer vinculativo pelo ICNF, 

seguindo-se a fase de consulta pública do documento por um prazo não inferior a 15 dias. 

A fase de consulta pública, foi aprovada por unanimidade em deliberação de Câmara Municipal 

para o efeito, com consequente publicação de edital afixado em locais de estilo e anúncio em 

Diário da República. 

Nos termos do n.º 7, do artigo 4º do Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, na sua atual 

redação a fase de consulta pública desenrola-se por um prazo não inferior a 15 dias e é 

promovida pela entidade responsável pela elaboração do PMDFCI que estabelece os meios e as 

formas de participação, devendo ser integradas no plano as observações pertinentes 

apresentadas e ainda o ajustamento do período de planeamento, caso necessário. 

As observações resultantes da consulta pública e vertidas no relatório da consulta, caso 

contrariem o parecer vinculativo do ICNF, não podem ser incorporadas no plano. (n.º 8, art.º 4, 

do Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, na sua atual redação) 

O relatório da consulta pública, bem como o plano após incorporação dos contributos pela 

entidade responsável pela elaboração do plano, devem ser enviados a todas as entidades com 

assento na CMDF, devendo ser submetido à comissão municipal de defesa da floresta para a 

consolidação do plano. (n.º 9, art.º 4, do Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, na sua atual 

redação) 

De acordo com o n.º 10, art.º 4, do Despacho n.º 443-A/2018 de 9 de janeiro, na sua atual 

redação após elaboração do relatório de consulta pública e as subsequentes diligencias o 

PMDFCI é aprovado em assembleia municipal, por maioria simples, que deverá deliberar num 

prazo de 45 dias.  
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Após a aprovação do PMDFCI, o mesmo é objeto de publicação no Diário da República e 

publicitado nos termos previstos no n.º 12 do art.º. 10º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de 

junho, na sua atual redação. 

 Nestes termos, o presente relatório consubstancia a ponderação das participações, passando o 

mesmo a fazer parte integrante do plano e sendo divulgado nos meios habituais para o efeito, 

nomeadamente na página web do município e demais locais atinentes à consulta pública. 

  
1.2 Cronologia 

 

Em reunião ordinária da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizada a 18 de fevereiro 

de 2020, foi deliberado por unanimidade iniciar o procedimento de consulta pública das partes 

não reservadas do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 2017-2021 

de São Brás de Alportel revisto, pelo prazo de 15 dias úteis, contados a partir do quinto dia da 

data de publicação do respetivo Aviso (Aviso n.º4686/2020) publicado na 2ª série do Diário da 

República, n.º 56 de 19 de março de 2020. 

Assim, o período de discussão pública decorreu durante 15 dias úteis, tendo tido início cinco 

dias após a publicação em Diário da República, ou seja, decorreu entre 20 de março de 2019 e 

17 de abril de 2020. 

 

  
1.3 Divulgação 

 

A divulgação foi realizada através da publicitação em edital nos locais de estilo, em Diário da 

República, e ainda no site do município. 

 A publicitação foi feita por edital publicitado nos locais de estilo e no site autárquico conforme 

ilustrado nas imagens abaixo. 
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Figura 1. Publicitação do edital no site autárquico da consulta pública da revisão do PMDFCI 2017-2021 
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Figura 2. Edital publicitado no site autárquico e nos locais de estilo da consulta pública da revisão do PMDFCI 2017-
2021 
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A publicação no Diário da República ocorreu no dia 19 de março de 2020, através do Aviso n.º 

4686/2020, parte H – Autarquias Locais. 

 

 

O supracitado Aviso foi publicado ainda no sítio da internet da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, em seção própria referente à Discussão Pública, onde foi também referenciada a 

possibilidade de consulta dos documentos na plataforma web do município. 

 

 

 

Figura 3. Publicação do Aviso em Diário da República da consulta pública da revisão do PMDFCI 2017-2021 
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Através desta ligação na página web do município os documentos que constituem a presente 

proposta foram disponibilizados podendo ser aí também efetivada a respetiva consulta, 

conforme a seguinte imagem. 

Figura 4. Site autárquico com indicação do separador relativo à revisão do PMDFCI 2017-2021 
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1.4 Documentos disponíveis e suporte à participação pública 
  
A proposta de revisão do PMDFCI 2017-201 de São Brás de Alportel, esteve disponível para 

consulta no Gabinete do Munícipe, todos os dias úteis, durante o horário de expediente, e ainda 

na página oficial do município na internet (http://www.cm-sbras.pt). 

Os elementos que integram a proposta de revisão do PMDFCI 2017-201 de São Brás de Alportel 

das componentes não reservadas, que estiveram disponíveis para consulta, são: 

1. Caderno I | Diagnóstico (informação de base) 

a) Caracterização física 

i) Enquadramento geográfico 

ii) Hipsometria 

iii) Declive 

iv) Exposição 

v) Hidrografia 

Figura 5. Detalhe dos documentos publicados no separador relativo à discussão pública da revisão do PMDFCI 2017-2021  
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b) Caracterização climática 

i) Temperatura do ar 

ii) Humidade relativa do ar 

iii) Precipitação 

iv) Vento 

 

c) Caracterização da população 

i) População residente e densidade populacional, por freguesia, por 

Recenseamento da População e Habitação (censos) 

ii) Índice de envelhecimento e a sua evolução 

iii) População por sector de atividade 

iv) Taxa de analfabetismo 

v) Romarias e festas 

 

d) Caracterização da ocupação do solo, rede fundamental de conservação da natureza 

e gestão florestal 

i) Ocupação do solo 

ii) Povoamentos florestais 

iii) Rede fundamental de conservação da natureza e regime florestal 

iv) Instrumentos de planeamento florestal 

v) Equipamentos florestais de recreio, zonas de caça e de pesca 

 

e) Análise do histórico e causalidade dos incêndios florestais 

i) Área ardida e número de ocorrências – Distribuição anual, mensal, 

semanal, diária e horária 

ii) Área ardida em espaços florestais 

iii) Área ardida e número de ocorrências por classe de extensão 

iv) Pontos prováveis de início e causas 

v) Fontes de alerta 

vi) Grandes incêndios (área superior ou igual a 100 há) – Distribuição anual, 

mensal, semanal e horária 
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2. Caderno II | Plano de Ação 

a) Enquadramento do plano no âmbito do sistema de gestão territorial e no Sistema 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

b) Análise do risco e da vulnerabilidade aos incêndios 

 
c) Objetivos e metas municipais DFCI (Defesa da Floresta Contra Incêndios) 

 
d) 1º Eixo estratégico – Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 

i) Redes de faixas de gestão de combustível e mosaicos de parcelas de 

gestão de combustível  

ii) Rede viária florestal 

iii) Rede de pontos de água 

iv) Silvicultura no âmbito DFCI 

 

e) 2º Eixo estratégico – Redução da incidência dos incêndios 

i) Comportamentos de risco e sensibilização da população 

ii) Fiscalização 

 

f) 3º Eixo estratégico – Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

i) Vigilância e deteção 

ii) 1ª Intervenção 

iii) Combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio 

 

g) 4º Eixo estratégico – Recuperar e reabilitar os ecossistemas 

i)              Ações de estabilização de emergência e reabilitação pós-incêndio 

ii)             Planeamento da recuperação de áreas ardidas 

 

h)  5º Eixo estratégico – Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz 

i)                Identificação das competências das entidades 

ii)               Planificação das reuniões da Comissão de Defesa da Floresta (CMDF) 
 

iii)              Monitorização e revisão do PMDFCI 
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Para além de outras formas de comunicação previstas, como presencialmente, ou carta dirigida 

ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, ou ainda através de e-

mail, a figura 6 ilustra o formulário de participação disponibilizado, que se apresenta de seguida. 
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 Figura 6. Formulário de participação disponibilizado no site autárquico 
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2. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES 
 

No âmbito da discussão pública da proposta da revisão do PMDFCI 2017-2021 de São Brás de 

Alportel não foram obtidas quaisquer participações, pelo que não foram apresentadas 

alterações ao documento apresentado. 

 

3. CONCLUSÕES 
 

Tendo em conta que não foram apresentadas participações, alterações, contributos ou 

sugestões, ao documento em objeto, a proposta de revisão do PMDFCI 2017-2021 mantem-se 

inalterada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


