
 

ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS RURAIS PARA O VERÃO 2018 

MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 

A proximidade dos meses de verão é sinónimo de alerta máximo na prevenção de incêndios 

rurais para o concelho de São Brás de Alportel. 

Com 2 terços do seu território em plena Serra do Caldeirão, São Brás de Alportel detém uma 

localização privilegiada, com uma valiosa riqueza natural, que é ao mesmo tempo motivo para 

uma preocupação constante com a ameaça dos fogos rurais. Sendo um dos concelhos do Algarve 

sujeito a um elevado risco de incêndio, São Brás de Alportel tem vindo a desenvolver esforços 

para defender o território e as populações e é com este objetivo que foi traçado para este ano 

um plano de operações, resultante do trabalho, em parceria com diversas entidades. 

O período crítico que previsivelmente decorre entre 01 de julho e 30 de setembro, período que 

representa constante perigo para a ocorrência de incêndios rurais. 

O diagnóstico e a avaliação dos meios de prevenção e de combate existentes constituem o 

primeiro passo para definir um programa de ação adequado à realidade do município, tarefas 

que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo deste semestre, num trabalho coordenado pelo 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL e GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, em estreita 

proximidade com o CORPO de BOMBEIROS, a GNR e a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES 

FLORESTAIS da SERRA DO CALDEIRÃO, uma parceria fundamental nesta missão. 

 

Juntando esforços e sinergias, foi definido a Estratégia de Ação para 2018, constituído por 30 

principais eixos: 

1. LIMPEZA DE BERMAS, numa vasta extensão de território, num trabalho desenvolvido por 

iniciativa e investimento da Câmara Municipal, mediante adjudicação a empresas (80Km), 

diretamente pelos serviços municipais (50Km) e pela Associação de Produtores Florestais da 

Serra do Caldeirão (20Km). 

2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA FLORESTAl, uma intervenção por adjudicação da 

Câmara Municipal numa extensão de 47 Km, fundamental na prevenção e no apoio ao combate 

aos incêndios rurais. 

3. CRIAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA para abastecimento de meios aéreos (helicópteros) em 

situações de incêndio rural. Uma necessidade que já se encontrava identificada, nas reuniões da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta e que em breve será uma realidade, a sul do concelho 

junto da variante, nas instalações da antiga Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 

CANDIDATURAS a financiamentos nacionais e comunitários: 



4. Candidatura ao Plano Desenvolvimento Regional PDR 2020 para execução de uma FAIXA DE 

REDE PRIMÁRIA (125m), com uma área candidatada de 239,08 ha, e para criação de um PONTO 

DE ÁGUA (atualmente encontra-se em análise pela Direção Regional de Agricultura do Algarve) 

Candidaturas ao Fundo Florestal Permanente (Faixa de Interrupção de Combustível) 

5. Candidatura ao Fundo Florestal Permanente para execução de uma FAIXA DE REDE 

SECUNDÁRIA (10m), com uma extensão de 13,35 Km, ao longo da EM 513, VNC 113 e VNC 165. 

(Após uma resposta de audiência prévia, tivemos parecer desfavorável, realizámos recurso e 

aguardamos resultado).  

6. Candidatura ao Fundo Florestal Permanente para execução de uma FAIXA DE REDE 

SECUNDÁRIA (10m), com uma extensão de 28,40 Km, ao longo da CM 1202, EM 513 e VNC 74. 

(Candidatura aprovada e lançamento do procedimento concursal). 

7. NOVA EDIÇÃO DA CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO “A FLORESTA NÃO TEM 

OLHOS, OLHE POR ELA” que está a chegar junto de toda a população, por diversos meios 

municipais, alertando para a importância de proceder à limpeza de terrenos e para a assunção 

de comportamentos de preventivos. Porque os incêndios não se deveriam combater, mas sim 

evitar! 

8. SESSÕES DE ESCLARECIMENTO - Promovidas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 

com apoio do Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) e GNR SEPNA, no edifício da Junta de 

Freguesia, para a comunidade estrangeira e comunidade residente, e também na disciplina de 

Educação Cívica da Universidade Sénior.  

9. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO junto das comunidades rurais, realizadas pelo SERVIÇO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL, através do Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta 

complementa esta campanha com visitando casa a casa, informando e sensibilizando a 

população para o importante papel que cabe a todos, nesta missão comum, em defesa da nossa 

Floresta. 

10. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, relativamente à limpeza de terrenos em redor de habitações, em 

continuidade à campanha de informação desenvolvida a nível nacional e empenhadamente a 

nível local, com o envolvimento do Serviço de Fiscalização do município e em parceria com a 

equipa da GNR GIPS e demais entidades. 

11. LEVANTAMENTO DA POPULAÇÃO SERRANA E GEORREFERENCIAÇÃO DE HABITAÇÕES, um 

importante trabalho realizado com a coordenação do SMPC e o apoio dos Serviços de Ação 

Social da CMSBA, Bombeiros e GNR GIPS, que permite ter um conhecimento mais aprofundado 

da população que reside na área serrana do concelho, e que poderá fazer toda a diferença caso 

seja necessário realizar uma evacuação. 



12. PROGRAMA “ALDEIA SEGURA, PESSOAS SEGURAS” - implementação local de projeto criado 

mediante protocolo estabelecido entre Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e Associação Nacional de Freguesias 

(ANAFRE), e que sumariamente consiste em preparar os aglomerados populacionais das áreas 

rurais dos concelhos para comportamentos de segurança em caso de incêndios. O SMPC São 

Brás de Alportel, encontra-se a adquirir os equipamentos necessários para implementar, numa 

primeira fase em dois (2) aglomerados do concelho (Parises e Cabeça do Velho). Pretende-se 

complementar o desenvolvimento deste programa com ações que possam abranger todas as 

localidades serranas. 

13. É dada continuidade ao PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DO EXÉRCITO PORTUGUÊS através da 

presença de uma equipa de militares. Com recurso a um protocolo estabelecido com o 

Regimento de Infantaria n.º 1 de Tavira, através do qual é assegurado a vigilância 24 horas por 

dia, com uma equipa de militares, no território serrano. A segurança das populações e a defesa 

do património natural são os objetivos desta parceria que se espera de grande eficácia. Cabe à 

Câmara Municipal assegurar o combustível e assegurar algumas despesas de manutenção das 

viaturas das equipas que patrulharão diariamente a serra são-brasense. 

14. Está iniciado o processo para o estabelecimento de um novo protocolo com o EXÉRCITO 

PORTUGUÊS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA SUA ENGENHARIA para abertura de aceiros e outros 

trabalhos da maior importância. Aguarda-se disponibilidade por parte do Exército para avanço 

deste protocolo. 

15. É assegurada a CONSTITUIÇÃO DE DUAS EQUIPAS DE COMBATE A INCÊNDIOS (ECIN´S), com 

o apoio da Câmara Municipal e a colaboração do Corpo de Bombeiros de São Brás de Alportel, 

no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2018). 

16. EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS DO MUNICIPIO, após concurso nacional realizado no 

ano transato, num universo de 125 equipas, conseguimos classificar-se entre as 20 equipas 

selecionadas, a equipa iniciou funções no passado dia 15 de março 2018, tem estado a 

frequentar formação técnica especializada pelo ICNF e já realizou alguns trabalhos importantes 

em terrenos municipais.  

17. REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL, por forma a apoiar os 

técnicos do SMPC nos seus trabalhos no terreno, foram adquiridos pela autarquia, um veículo 

todo-o-terreno, um computador portátil e quatro (4) rádios da rede SIRESP.    

18. PRÉ-POSICIONAMENTO DE UM VEÍCULO E RESPETIVA EQUIPA DE COMBATE A INCÊNDIOS 

DO CORPO DE BOMBEIROS, EM PLENA SERRA DO CALDEIRÃO, uma importante medida de 

prevenção, complementar, que dá continuidade aos anos anteriores consiste no pré-

posicionamento, na zona de Parises, nos dias em que as condições meteorológicas se 

apresentem mais adversas e que seja emitido um estado alerta especial pela proteção civil, de 



nível amarelo ou superior para o nosso concelho, constituindo assim um maior perigo à 

ocorrência de incêndios rurais. Trata-se de uma medida que aumenta a eficácia no combate aos 

incêndios, no território mais vulnerável à ameaça do fogo. O local de instalação é o Centro de 

Convívio de Parises, uma infraestrutura da autarquia, que resultou de uma obra de 

requalificação da antiga Escola Primária, e que à sua atividade de apoio social às populações, 

juntará, nestes meses de verão, o apoio à nobre missão dos soldados da paz. 

19. É constante o esforço do CORPO DE BOMBEIROS NA SUA PREPARAÇÃO PARA QUE O 

COMBATE AOS INCÊNDIOS SEJA CADA VEZ MAIS EFICAZ, com diversas formações, em áreas 

complementares como o manuseamento de equipamentos e o Comando de Operações de 

Socorro, que podem fazer a diferença no combate aos incêndios. 

20. Por parte da GNR é assegurado o funcionamento da TORRE DE VIGIA DA MENTA, 24 HORAS 

POR DIA, assegurando a vigilância sobre todo o território serrano.  

21. Ao SERVIÇO DE PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE (SEPNA) da GNR, cabe também o 

importante papel de PATRULHAMENTO DO TERRITÓRIO.  

22. O trabalho de patrulha é complementado pelas PATRULHAS DO GRUPO DE INTERVENÇÃO 

DE PROTEÇÃO E SOCORRO (GIPS) da GNR, que tem por missão específica a execução de ações 

de prevenção e de intervenção de primeira linha, em situações de emergência de proteção e 

socorro, designadamente nas ocorrências de incêndios rurais. 

23. PROTOCOLO GNR-GIPS, mediante fornecimento de um tablet para apoio nas AÇÕES DE 

FISCALIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE TERRENOS E FAIXAS DE GESTÃO DE 

COMBUSTÍVEL.  

24. Por parte da AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL (ANPC), existindo uma estreita 

coordenação entre o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Comando Distrital Operações de 

Socorro, encontram-se asseguradas algumas condições que permitem um maior apoio às 

operações, essencialmente durante o período crítico com a PERMANÊNCIA DE MEIOS AÉREOS 

EM LOULÉ, CACHOPO E MONCHIQUE. 

25. A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO CALDEIRÃO (APFSC) é outro 

elo fundamental desta parceria. Para além de todo o TRABALHO DE PREVENÇÃO que é por esta 

entidade desenvolvido ao nível da silvicultura preventiva, limpeza de caminhos, gestão de faixas 

de combustível, passos fundamentais para a prevenção e para a ajuda no combate aos 

incêndios, a Associação tem durante o período crítico a sua EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS 

PERMANENTEMENTE NO TERRENO COM UM KIT DE 1.ª INTERVENÇÃO. 

26. Ao abrigo desta parceria com a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO 

CALDEIRÃO foi possível proceder à LIMPEZA DE UMA ENORME EXTENSÃO DE CAMINHOS 



FLORESTAIS E ACESSOS EM VOLTA DOS AGLOMERADOS URBANOS. Neste momento estão 

também a ser desenvolvidos esforços para constituição de duas (2) novas Zonas de Intervenção 

Florestal (ZIF´s) no concelho, nomeadamente ZIF Cabeça do Velho (3.522,71ha) e ZIF Cova da 

Muda (2.746,61ha). 

27. As INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL garantem a criação de FAIXAS DE GESTÃO DE 

COMBUSTÍVEL, DA REDE SECUNDÁRIA (10m) ao longo das estradas EN 270 e EN2 ao longo do 

concelho.   

28. A Rede Elétrica Nacional (REN) e Energias de Portugal (EDP), garantem a criação de FAIXAS 

DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, SOB AS RESPETIVAS LINHAS ELÉTRICAS DE MUITO ALTA, ALTA E 

MÉDIA TENSÃO que atravessam o nosso concelho, de acordo com a calendarização prevista no 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho.  

29. VOLUNTARIADO JOVEM PARA AS FLORESTAS, consiste num programa promovido pelo 

Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e que está a ser implementado no 

concelho numa parceria coordenada pela Associação IN LOCO com o apoio da Câmara 

Municipal, através do projeto “Cria+” para jovens entre os 05 e 15 anos, decorre no período de 

2 meses em que são realizadas ações de vigilância, reflorestação, limpeza e levantamentos no 

espaço rural e florestal do concelho.  

30. PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES DE CAÇADORES - De forma a potenciar os recursos locais e a 

incrementar o envolvimento ativo das comunidades, nesta missão cívica comum, foram 

realizadas AÇÕES DE PROXIMIDADE, promovidas pela Câmara Municipal junto das 

ASSOCIAÇÕES DE CAÇADORES, exímias conhecedoras do território da sua zona de caça 

associativa, pelo que se considera importantes parceiras neste desígnio. A autarquia prepara a 

aquisição de equipamentos para estabelecimento de acordos com estas associações de modo a 

estarem preparadas para colaborar nesta missão. 

 

Num esforço conjunto, que dá continuidade ao trabalho que em parceria a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta tem vindo de há muito a trilhar, pretende-se uma vez mais 

que esta Estratégia de Ação permita rentabilizar recursos e aligeiras procedimentos, na 

prevenção e no combate aos incêndios rurais. 

 

São Brás de Alportel, junho de 2018 


