


Sessão de Esclarecimento - Enquadramento
(…)

 DL 124/2006, de 28 de Junho - estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios. Alterado pelos:

 Decreto–Lei nº 15 e 17/2009, de 14 de janeiro

 Decreto–Lei nº 114/2011, de 30 de novembro

 Decreto–Lei nº 83/2014, de 23 de maio

 Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto

 RCM n.º 161/2017, de 31 de outubro - Aprova um plano de atuação para Limpeza das Bermas e Faixas de Gestão 
de Combustível da Rodovia e da Ferrovia, que visa contribuir eficazmente para o Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios

 Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Art.º 153), estabeleceu para o ano de 2018 um regime excecional aplicável 
às redes de secundárias de faixas de gestão de combustível, nomeadamente no que respeita à intervenção dos 
municípios.

 Decreto–Lei nº 10/2018, de 14 de fevereiro - Clarifica os critérios aplicáveis à gestão de combustível

 Despacho n.º 1913/2018 - Determinação das áreas prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível

https://dre.pt/application/file/a/108010935
https://dre.pt/application/file/a/114133783
https://dre.pt/application/file/a/114426182
https://dre.pt/application/file/a/114687035
https://dre.pt/application/file/a/114748738


Sessão de Esclarecimento - Enquadramento

 DL 124/2006, de 28 de Junho - estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Artigo 13º - Redes de faixas de gestão de combustível (FGC)

1—A gestão dos combustíveis existentes nos espaços rurais é realizada através de faixas e de parcelas, 

(…) onde se procede à modificação e à remoção total ou parcial da biomassa presente.

2—As faixas de gestão de combustível constituem redes primárias, secundárias e terciárias, tendo em 

consideração as funções que podem desempenhar, designadamente:

a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma 

intervenção direta de combate ao fogo;

b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação, 

infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios.



Sessão de Esclarecimento - Enquadramento

 DL 124/2006, de 28 de Junho - estabelece as medidas e ações a desenvolver no 

âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Artigo 15º Redes secundárias de faixas de gestão de combustível

1— Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra

incêndios é obrigatório que a entidade responsável:

a) Pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante numa 

largura não inferior a 10 m;

(…)

RCM 161/2017: determina que a Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP, S. A.), desenvolva, em

2018, todas as atividades necessárias, nomeadamente de ceifa e de corte seletivo de vegetação

herbácea, arbustiva e arbórea até dez metros do limite da faixa de rodagem, nas faixas de gestão

de combustível, relativamente à rede rodoviária de que é concessionária.



Sessão de Esclarecimento - Enquadramento

 DL 124/2006, de 28 de Junho - estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Artigo 15º Redes secundárias de faixas de gestão de combustível

2 — Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham

terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de

combustível, numa faixa com as seguintes dimensões:

a) Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que

esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais;

b) Largura definida no PMDFCI, com o mínimo de 10 m e o máximo de 50 m, medida a partir

da alvenaria exterior do edifício, quando a faixa abranja exclusivamente terrenos ocupados

com outras ocupações.



Sessão de Esclarecimento - Enquadramento

 DL 124/2006, de 28 de Junho - estabelece as medidas e ações a desenvolver no 

âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Artigo 15º Redes secundárias de faixas de gestão de combustível 

10 — Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais, e

previamente definidos nos PMDFCI, é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior de

proteção de largura mínima não inferior a 100 m (...).



Critérios para a gestão de combustíveis 

 das redes secundárias de gestão de combustível:

I. Para efeitos de gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão de combustível

envolventes aos edifícios, aglomerados populacionais, equipamentos e infraestruturas, aos estratos

arbóreos, arbustivos e subarbustivos, não integrados em áreas agrícolas, com exceção das áreas de

pousio e de pastagens permanentes, ou de jardim, aplicam-se os seguintes critérios:

a) No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores

deve ser no mínimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro

bravo e eucalipto, devendo estar desramadas em 50 % da

sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir da

qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do

solo;



c) No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não

pode exceder 50 cm;

d) No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação

não pode exceder 20 cm.

b) No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas na

alínea anterior, a distância entre as copas das árvores

permitidas deve ser no mínimo de 4 m e a desramação deve

ser de 50 % da altura da árvore até que esta atinja os 8 m,

altura a partir da qual a desramação deve alcançar no

mínimo 4 m acima do solo;

Critérios para a gestão de combustíveis 
das redes secundárias de gestão de combustível:



Nas faixas de gestão de combustíveis envolventes aos edifícios devem ainda ser

cumpridos, cumulativamente, os seguintes critérios:

1 — As copas das árvores e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 5 m da

edificação, evitando-se ainda a sua projeção sobre a cobertura do edifício.

2 — Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou paisagístico

pode admitir–se uma distância inferior a 5 m, desde que seja reforçada a

descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis e garantida a ausência de

acumulação de combustíveis na cobertura do edifício.

3 — Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de

largura, circundando todo o edifício.

4 - Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como

lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras

substâncias altamente inflamáveis.

Critérios para a gestão de combustíveis 



Sessão de Esclarecimento

 Despacho n.º 1913/2018, de 22 de fevereiro

Áreas prioritárias para a fiscalização da gestão de

combustível:

2 — Entre 16 de março e 30 de abril são áreas

prioritárias de fiscalização as faixas previstas nas

alíneas c), d) e e) do n.º 1, no n.º 2 e no n.º 13 do

artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de

junho, na sua redação vigente.

3 — Entre 1 e 31 de maio são áreas prioritárias de

fiscalização as faixas previstas no n.º 10 do artigo

15.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho,

na sua redação vigente. (Aglomerados)




