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Portuguese Trails

POSICIONAR PORTUGAL 

INTERNACIONALMENTE COMO UM 

DESTINO DE CYCLING E WALKING  
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OBJETIVOS 
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◆ Incrementar fluxos de turistas para todas 
as regiões do país, incluindo destinos de 
interior

◆ Proporcionar experiências durante todo o 
ano, atenuando a sazonalidade



Parceria institucional

TURISMO 
DE PORTUGAL

Municípios
CIMs

Gestores de 
Rotas

ERTs
Entidades Regionais de 

Turismo

ARPTs
Agências Regionais 
Promoção Turística
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◆ CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS PARA GESTORES DE ROTAS

• Fase de projeto e instalação

• Fase de produção de informação

• Fase de gestão 

Parceria com AGIF 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/gestao-
de-risco/seguranca-portuguese-trails-gestores-rotas-pt-out.pdf

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/gestao-de-risco/seguranca-portuguese-trails-gestores-rotas-pt-out.pdf
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◆ CÓDIGO DE CONDUTA E AUTO-SEGURANÇA DOS UTILIZADORES

• Planear a atividade

• Consultar previsões meteorológicas, risco de incêndio, …

• Comunicar a presença

• Conhecer os próprios limites 

• Equipamento indispensável

• Em caso de acidente ou ocorrência grave

Parceria com AGIF

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/gestao-de-
risco/seguranca-portuguese-trails-turistas-pt.pdf

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/gestao-de-risco/seguranca-portuguese-trails-turistas-pt.pdf
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DVO – Departamento Dinamização Oferta e dos Recursos
João Portugal 
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- Turismo de Natureza a crescer

- Mega Incêndios a crescer

- Segurança / Áreas-destino

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Soluções



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Adaptabilidade



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Turismo 
Portugal 

Empresas
Stakeholders

Federação 
Portuguesa de 
Campismo e 

Montanhismos

Municípios
ICNF

ANEPC
GNR

Entidades
Colaboração



Objetivos

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS



• Turismo e a Gestão do Fogo 

• Turismo e as boas prática de segurança 
e de autoproteção 

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Objetivos



Comuni
dades

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Aldeia Segura
Turismo Seguro

Educação
Colaboração
…

Planos de segurança

Planos de autoproteção 



Enquadramento
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INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Enquadramento

• Despacho n.º 3317-A/2018 - SGO

• DL n.º 76/2017 - altera o Sistema Nacional 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios 



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Enquadramento

• Programa Nacional de Turismo de 
Natureza - DR n.º 140/2015

• Sistema de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais - Resolução n.º 12/2019 



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Turismo
de Natureza



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS
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1 - GESTÃO INTEGRADA DO FOGO
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INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Gestão do Fogo

• Definição de fogo 



O triângulo e o tetraedro do Fogo

O Triângulo do Fogo
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Gestão do Fogo

• Definição de incêndio rural
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Risco de
Incêndio
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Risco Estrutural



X PERIGOSIDADE

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Risco Conjuntural e meteorológico (RCM)



http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/risco-temporal-de-incendio

RCM - Disponibilizado diariamente pelo Instituto Português do Mar
e da Atmosfera (IPMA)

http://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Risco Conjuntural e meteorológico (RCM)

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/risco-temporal-de-incendio
http://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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Risco Conjuntural e meteorológico (RCM)



Comunicação
do Risco
NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO



Aviso e Alertas

Alerta
• Persuadir as pessoas a tomar medidas proativas de 

segurança
• Reduzir perdas e danos.

Aviso
• Atrair/despertar a atenção das pessoa para uma situação 

invulgar
• Motivar a procura de mais informação

NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO



Aviso Meteorológico
https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/?p=PTO

NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO

https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/?p=PTO


Alerta
https://www.prociv.pt

NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO

https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/?p=PTO


NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO

• Integrar redes sociais

• Media



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Período
Crítico



Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, no seu artigo 3.º
o período critico vigora de 1 de julho a 30 de setembro
(pode ser alterado em situações excecionais)

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Período Crítico

https://dre.pt/application/file/a/108010935


INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto

Período Crítico Artigo 22.º 
Condicionamento 
1 - Durante o período crítico, definido no artigo 3.o , fica 
condicionado o acesso, a circulação e a permanência 
de pessoas e bens no interior das seguintes zonas: 
a) Nas zonas críticas referidas no artigo 6.o ; 
b) Nas áreas submetidas a regime florestal e nas 

áreas florestais sob gestão do Estado;

2 - O acesso, a circulação e a permanência de pessoas 
e bens ficam condicionados nos seguintes termos: a) 
Quando se verifique o índice de risco temporal de 
incêndio de níveis muito elevado e máximo não é 
permitido aceder, circular e permanecer no interior das 
áreas referidas no número anterior, bem como nos 
caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que 
as atravessam;

https://dre.pt/application/file/a/108010935
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Gestão Integrada
do Fogo



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Fases da Cadeia de Valor do Sistema Gestão Integrada de Fogos Rurais
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www.rotadoromanico.com
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www.rotadoromanico.com
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Miranda do Corvo, jan 2020
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Miranda do Corvo, jan 2020
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Miranda do Corvo, jan 2020
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Ferraria São João, jun 2018
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Ferraria São João, jun 2018
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Ferraria São João, jan 2020
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Gestão do Fogo

• Gerir a paisagem - fogo, turismo, 
diversidade, cultura e sustentabilidade…

• Áreas Classificadas em Portugal
21% do território
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2 - INCÊNDIOS RURAIS E OPERAÇÕES DE 
COMBATE
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2 - Incêndios Rurais e Operações de Combate

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo;

Comportamento extremo do fogo;
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Segurança em incêndios rurais;

Evacuações e confinamentos.

3 – Estudo de Caso Ultra Trail Serra da Freita

4 - Medidas de preparação, autoproteção e segurança

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes;

Educação/sensibilização de agentes e comunidades alvo;

Implementação de sistemas de alerta;

Medidas de autoproteção e segurança.Sumário



O triângulo e o 
tetraedro do Fogo

NOÇÕES GERAIS SOBRE O RISCO, FOGO E INCÊNDIOS RURAIS



O triângulo e o tetraedro do Fogo

COMBUSTÍVEL

- Combustíveis rurais (húmus, 

herbáceas, arbustos e árvores).

ENERGIA DE ATIVAÇÃO

- Chama direta, descargas        

elétricas, etc...

O triângulo do Fogo

COMBURENTE



FASES DE COMBUSTÃO

- Pré-ignição;

- Ignição;

- Combustão com chama;

- Combustão sem chama.
Pré-ignição

Ignição

Combustão com 

chama

Combustão sem 

chama

O triângulo e o tetraedro do Fogo

O tetraedro do Fogo



NOÇÕES GERAIS SOBRE O RISCO, FOGO E INCÊNDIOS RURAIS

Formas de 
transmissão
de energia



CONDUÇÃO
Mecanismo que tem um papel praticamente insignificante nos incêndios
rurais, no entanto está sempre presente em qualquer combustão.

RADIAÇÃO
Transferência de energia através de ondas eletromagnéticas, as quais se
propagam em todas as direções a partir de um ponto de emissão. Este
mecanismo, juntamente com a convecção, é um dos principais
responsáveis pelo pré-aquecimento dos combustíveis próximos da frente
de chamas.

CONVECÇÃO
Forma de transmissão de energia muito importante num incêndio rural,
pois é a principal responsável pela ignição das copas das árvores, em
resultado da ascensão de ar quente a partir dos combustíveis da
superfície que se encontram a arder.

TRANSPORTE DE MATERIAL EM COMBUSTÃO
Potenciado por fenómenos convectivos fortes e que consiste na projeção
de material incandescente, por vezes a grandes distâncias para fora do
perímetro do incêndio, provocando novas ignições designadas por focos
secundários.

Formas de transmissão de energia



Formas de transmissão de energia
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Causas, eclosão
e desenvolvimento
do fogo



FONTE: SGIF

Causas, eclosão e desenvolvimento do fogo

Causas de Incêndios



Inicialmente o incêndio começa por ser um ponto a arder e, à 
medida que as chamas atingem combustíveis adjacentes, 
transforma-se num círculo com uma determinada área em chamas 
e posteriormente uma frente/linha de chamas que evolui e cresce.

FONTE: ENB

Causas, eclosão e desenvolvimento do fogo

Eclosão e desenvolvimento do Fogo



NOÇÕES GERAIS SOBRE O RISCO, FOGO E INCÊNDIOS RURAIS

Fenómenos físicos
que descrevem o 
comportamento do 
fogo



O comportamento do fogo é determinado por fatores de 

propagação existentes no local (combustível, meteorologia, 

topografia e tempo cronológico) os quais condicionam os seguintes 

fenómenos físicos:

Velocidade de propagação;

Direção de propagação;

Dimensão das chamas;

Intensidade de propagação.

Fenómenos físicos que descrevem o comportamento do fogo



Depende diretamente da carga de combustível, do teor de humidade 

e da altura dos combustíveis e ainda do declive e das condições do 

vento.

Altura da chama;

Comprimento da chama;

Profundidade da chama.

Fenómenos físicos que descrevem o comportamento do fogo

Dimensão das Chamas



INTENSIDADE DE PROPAGAÇÃO
É “a libertação de energia ou calor por unidade de tempo e por 
unidade de comprimento da frente”. Resulta da multiplicação da 
velocidade de propagação, pela carga combustível que está 
disponível para arder e pelo calor libertado por unidade de peso de 
combustível. Expressa-se em Kw/m.

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO
Velocidade de incremento de um incêndio e pode ser medida de 
forma linear (m/s, m/minuto, km/hora). Permite obter informações 
importantes sobre a gravidade do incêndio uteis para o planeamento 
e do combate (garantir condições de segurança e avaliar a área e 
infraestruturas que podem ser afetadas).

DIREÇÃO DE PROPAGAÇÃO
Orientação que a cabeça do incêndio toma. Expressa-se segundo os 
pontos cardeais ou com base em locais de referência existentes no 
terreno e do conhecimento geral.

Fenómenos físicos que descrevem o comportamento do fogo
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Fatores que afetam
o desenvolvimento
e o comportamento
do fogo



Após a eclosão de um incêndio rural a sua evolução (progressão) 
depende de um conjunto de fatores cuja variabilidade, no tempo e no 
espaço, condicionam a segurança de pessoas e de bens e as 
estratégias e táticas de supressão a adotar.

Topografia;

Combustíveis;

Meteorologia;

Tempo.

Dinâmica

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo



A topografia é um fator de propagação cujos elementos que a 
caracterizam não se alteram na escala temporal em que decorre o 
incêndio. No entanto, é muito importante conhecer as variações 
destes elementos à escala local uma vez que pequenas modificações 
podem induzir um comportamento completamente distinto daquele 
que o incêndio evidenciava até ao momento naquela zona.

Formas de relevo;

A exposição;

A altitude;

O declive;

Configuração do terreno.

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Topografia



As formas de relevo permitem-nos compreender a estrutura da 
superfície terrestre e consequentemente a sua influência nas 
atividades humanas e na evolução do meio natural. A superfície 
terrestre pode classificar-se em:

Montanhas:

Planaltos;

Planícies;

Depressões. 

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Topografia



A exposição de uma encosta é a direção que esta apresenta 
relativamente aos pontos cardeais e que influencia a radiação solar e 
o vento que a mesma recebe.

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Topografia



A variação da altitude influencia de uma forma indireta o 
comportamento do fogo. À medida que subimos numa encosta 
identificam-se alterações em fatores que condicionam o 
comportamento do fogo.

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Topografia



O declive de uma encosta, é o ângulo formado por essa encosta com 
o plano horizontal do lugar e é expresso em graus e tem influência:

No comportamento do fogo:

Na formação de ventos 

locais;

Na forma de propagação;

Na segurança com 

veículos. 

Fonte: B.V. Pampilhosa

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Topografia



A configuração do terreno irá influenciar o comportamento do fogo,  
uma vez que este será completamente diferente numa encosta 
simples e relativamente plana, comparativamente com o 
comportamento que se irá observar, se na encosta existir uma linha de 
água. 

Fonte: CEIF/ADAI

Topografia

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo



Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Fonte: CEIF/ADAI

TOPOGRAFIA-COMPORTAMENTO ERUPTIVO



Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Fonte: CEIF/ADAI

TOPOGRAFIA-COMPORTAMENTO ERUPTIVO



Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Fonte: CEIF/ADAI

TOPOGRAFIA-COMPORTAMENTO ERUPTIVO



Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Fonte: CEIF/ADAI

TOPOGRAFIA-COMPORTAMENTO ERUPTIVO



Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Fonte: CEIF/ADAI

TOPOGRAFIA-COMPORTAMENTO ERUPTIVO



Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo
Fonte: CEIF/ADAI

TOPOGRAFIA-COMPORTAMENTO ERUPTIVO



Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo
Fonte: CEIF/ADAI

TOPOGRAFIA-COMPORTAMENTO ERUPTIVO
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Simulação Laboratorial do Comportamento 

do Incêndio de Famalicão

Lab. de Estudos Sobre Incêndios Florestais
Ensaio DE4F-V1

18 de Julho de 2006, ADAI-CEIF

Simulação Acidente Famalicão da Serra.pptx


As condições meteorológicas afetam a ocorrência e a propagação 
dos incêndios rurais pelo que é importante possuir a capacidade de 
as prever (ou de como podem variar num dado período de tempo) 
como ferramentas de apoio à definição de estratégias e táticas de 
combate mais eficazes de com menor risco associado.

Elementos meteorológicos condicionantes, que 

favorecem a ignição/eclosão de incêndios rurais: 

Precipitação, Temperatura e Humidade relativa do ar;

Elemento meteorológicos determinantes, que favorecem 

a propagação do incêndio: Vento e Estabilidade da 

atmosfera.

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Meteorologia



Elementos meteorológicos condicionantes: Precipitação, 
Temperatura e Humidade relativa do ar.

Meteorologia

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo



Elementos meteorológicos determinantes: Vento

Meteorologia

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo



Elementos meteorológicos determinantes:
Estabilidade da atmosfera.

Meteorologia

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo



Caracteriza-se como sendo todo o material orgânico
vivo, ou morto, que pode ser igniciado e consumido
pelas chamas de um incêndio rural;

Os combustíveis vegetais no espaço rural 
(combustível rural) são constituídos por um conjunto 
vasto de espécies vegetais que se encontram na
floresta e nos terrenos agrícolas;

Os combustíveis herbáceos estão até 100% 
disponíveis para a combustão; os arbustos entre 5% 
e 95% (dependendo da espécie); os resíduos de 
exploração 10% a 70%; e os povoamentos de 
árvores de 5% a 25%.

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



Classificação dos combustíveis rurais

Os combustíveis são classificados em três estratos 
ou grupos, dependendo da sua localização no 
espaço: combustíveis do solo, combustíveis da 
superfície ou superficiais, e combustíveis aéreos. 

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



Propriedades dos combustíveis rurais

As características dos combustíveis induzem alterações 
no comportamento do fogo. A sua análise deve realizar-
se à escala da partícula e à escala do leito de 
combustível.

A caracterização do combustível à escala das 
partículas, as propriedades a que se deve dar particular 
atenção e que são consideras as mais importantes, 
temos: 

• Teor de humidade;

• Forma e dimensão;

• Relação superfície-volume;

• Composição química;

• Inflamabilidade.

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Teor de humidade

Fonte: Viegas, 2005

Propriedades dos combustíveis rurais - Partículas

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Forma e dimensão

Fonte: ENB

• Combustíveis finos (0-0.6 cm);

• Combustíveis Miúdos (0.6-2.5 cm);

• Combustíveis Médios (2.5-7.6cm);

• Combustíveis Pesados (> 7.6 cm). 

Propriedades dos combustíveis rurais - Partículas

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Composição química

A composição química influencia os processos de 

combustão, dependendo esta efeito da percentagem de 

compostos voláteis e de compostos minerais existentes 

nas partículas.

• Inflamabilidade.

A inflamabilidade de uma partícula (tempo necessário à 

ignição, em geral entre 275-360ºC) depende do teor de 

humidade, da relação superfície volume e teor de 

compostos voláteis e minerais.

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural

Propriedades dos combustíveis rurais - Partículas



A caracterização do combustível à escala do leito, 
deve ter-se em consideração as seguintes 
propriedades:

• Continuidade do leito;

• Altura do leito;

• Carga de combustível;

• Porosidade e compactação;

• Densidade;

• Combustibilidade.

Propriedades dos combustíveis rurais - Leitos

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Continuidade do leito

Propriedades dos combustíveis rurais - Leitos

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Altura ou profundidade do leito

Propriedades dos combustíveis rurais - Leitos

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Carga de combustível

Propriedades dos combustíveis rurais - Leitos

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Densidade, porosidade e compactação

Propriedades dos combustíveis rurais - Leitos

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Combustibilidade

A combustibilidade pode ser traduzida pela velocidade 

com que a frente de chamas se propaga, pela taxa de 

combustão, pela direção e intensidade de 

propagação, assim como pelo comprimento e altura 

das chamas. 

A combustibilidade é fundamental para o adotar 

medidas preventivas na salvaguarda de pessoas e de 

bens, e decidir pelas melhores técnicas de combate

Propriedades dos combustíveis rurais - Leitos

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



• Combustibilidade

Elevada Combustibilidade

Reduzida Combustibilidade

Propriedades dos combustíveis rurais - Leitos

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo

Combustível Rural



Formas de 
propagação dos 
incêndios através
dos combustíveis
NOÇÕES GERAIS SOBRE O RISCO, FOGO E INCÊNDIOS RURAIS



A propagação dos incêndios rurais é 
determinada pelas propriedades dos leitos de 
combustível e do arranjo espacial da vegetação, 
podendo originar:

Incêndios subterrâneos;

Incêndios de superfície;

Incêndios de copas;

Incêndios de projeção.

Formas de propagação dos incêndios através dos combustíveis



Os incêndios subterrâneos desenvolvem-se 
através dos combustíveis do solo (raízes e 
troncos). A apresentam velocidades de 
propagação muito reduzidas e poderão durar 
dias, semanas ou até mesmo meses.

Incêndios subterrâneos

Formas de propagação dos incêndios através dos combustíveis



Incêndios de superfície

Nos incêndios de superfície podem observar-se 
intensidades e velocidades de propagação 
elevadas. A propagação desenvolve-se nos 
combustíveis de solo e de superfície. 

Formas de propagação dos incêndios através dos combustíveis



Incêndios de copas

Os incêndios de copas consomem não só os 
combustíveis do solo e os da superfície, como 
também os das copas das árvores. São responsáveis 
pela destruição de grandes áreas rurais e estão 
associados a velocidades e intensidades extremas 
da frente de chamas. 

Formas de propagação dos incêndios através dos combustíveis



Incêndios
de projeção
Os incêndios de projeção
resultam de partículas de 
combustível a arder, que são
projetadas da frente de 
chamas e que caem fora do 
perímetro do incêndio. 

Formas de propagação dos incêndios através dos combustíveis



Comportamento
extremo dos 
incêndios
NOÇÕES GERAIS SOBRE O RISCO, FOGO E INCÊNDIOS RURAIS



Tipologia de comportamento do fogo, que devido à elevada 
velocidade e intensidade de propagação que se observam, o 
combate com os meios que tradicionalmente se tem à disposição, 
não é eficaz nem seguro. 

São exemplos de comportamento extremo:

Fogo de Copas;

Spotting (Incêndios de projeção);

Comportamento Eruptivo;

Tornados, turbilhões ou redemoinhos de fogo.

Comportamento extremo dos incêndios



Comportamento extremo dos incêndios

A propagação por fogo nas copas das

árvores está geralmente associada a

condições meteorológicas extremas, cargas

elevadas e continuas de combustível,

declives acentuados e atmosferas instáveis.

Incêndios de Copas



Incêndios de 
projeção

Os incêndios de projeção
resultam de partículas de
combustível a arder, que são
projetadas da frente de chamas
e que caem fora do perímetro
do incêndio.

FORMAS DE PROPAGAÇÃO DOS INCÊNDIOS ATRAVÉS DOS COMBUSTÍVEIS



Spotting
(Incêndios de Projeção)

Para além do fumo, dos gases, das chamas 
e do calor, os incêndios rurais produzem 
partículas incandescentes, algumas destas 
com a capacidade de provocar a ignição de 
outras partículas, e assim gerar novos 
focos de incêndios.

Comportamento extremo dos incêndios



Comportamento
Eruptivo

• O Comportamento Eruptivo, ocorre mais 
frequentemente em desfiladeiros ou em 
encostas com declive acentuado (com o vento 
perfeitamente alinhado com o declive). Este 
fenómeno, conhecido na literatura como “Blow-
up” ou, mais vulgarmente, como “Efeito 
Chaminé” 

Comportamento extremo dos incêndios



Tornados ou
turbilhões de fogo
- Estão associados a uma grande instabilidade

atmosférica e a cargas elevadas de 
combustível.

- Pode-se atingir temperaturas na ordem dos 
1000⁰C, comprimentos de chamas de 10 a 50 
metros, ventos de 200km/h capazes de 
arrancar árvores de 15 metros de altura e de 
projetar material de grandes dimensões a arder
para fora do perímetro. 

- Podem persistir por mais de 20 minutos.

Comportamento extremo dos incêndios



Introdução

1 - Noções gerais sobre risco, fogo e incêndios rurais

Risco e gestão integrada do fogo;

Estudo de Caso Ultra Trail Serra da Freita

O triângulo do fogo;

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo;

Comportamento extremo do fogo;

2 - Noções gerais sobre proteção civil, emergência e operações de 

socorro

Comunicação de risco - Avisos e Alertas;

Sistema de Gestão das Operações (SGO);

Segurança em incêndios rurais;

Evacuações e confinamentos.

3 - Medidas de preparação, autoproteção e segurança

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes;

Educação/sensibilização de agentes e comunidades alvo;

Implementação de sistemas de alerta;

Medidas de autoproteção e segurança.Sumário



Sistema de Gestão
de Operações
- SGO
NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO



O Despacho n.º 3317-A/2018, regula e define o

desenvolvimento do Sistema de Gestão de

Operações (SGO), e aplica-se a todos os Agentes

de Proteção Civil (APC), Entidades com especial

dever de cooperação e qualquer outra entidade

desde que empenhadas em operações de

proteção e socorro.

SGO - Sistema de Gestão
das Operações



SGO - Sistema 
de Gestão
das Operações



Configuração do 
Sistema de Gestão

de Operações (SGO)

O SGO configura-se em 3 níveis, sendo estes o nível
estratégico, o tático e o de manobra. O nível estratégico
assegura a gestão da operação. No nível tático dirigem-se 
as atividades operacionais, tendo em consideração os
objetivos a alcançar de acordo com a estratégia definida
pelo COS. Finalmente no nível de manobra, executam -se 
as atividades operacionais, sob direção do nível tático, 
considerando os objetivos definidos.





Assunção
do COS

• O chefe da primeira equipa a chegar ao local 
da ocorrência, independentemente da sua 
titularidade; 

• Ao mais graduado dos Bombeiros no TO;
• Ao Comandante do CB da área de atuação;
• A um Cmdt. de Bombeiros designado pelo 

respetivo CODIS, se a situação o justificar, 
nomeadamente sempre que o Comandante 
do CB da área de atuação não se encontrar 
disponível;

• À estrutura operacional da ANPC.



Posto de Comando 
Operacional (PCO) 

• É o órgão diretor das operações no local da 
ocorrência, destinado a apoiar o COS na 
tomada das decisões e na articulação dos 
meios no Teatro de Operações (TO);

• O PCO é constituído pelas células de 
planeamento, de operações e de logística;

• Cada uma com um responsável nomeado pelo 
COS que assume a designação de oficial de 
planeamento, de oficial de operações e de 
oficial de logística, respetivamente. 

• As células são coordenadas pelo COS, 
dimensionando -se de acordo com as 
necessidades operacionais e logísticas, 
podendo possuir núcleos funcionais.



• Zona de Sinistro (ZS)
É a área na qual se desenvolve a 
ocorrência, de acesso restrito, onde se 
encontram exclusivamente os meios 
necessários à intervenção direta e com 
missão atribuída, sob a responsabilidade 
do COS;

• Zona de Apoio (ZA)
É uma zona adjacente à ZS, de acesso 
condicionado, onde se concentram os 
meios de apoio e logísticos, estritamente 
necessários ao suporte dos meios em 
operação e onde estacionam meios de 
intervenção para resposta imediata, sob 
gestão da Célula de Operações.

Zona de Intervenção em Incêndios Rurais



• Zona de Concentração e Reserva 
(ZCR)

É uma zona do TO, onde se localizam 
temporariamente os meios e recursos 
disponíveis sem missão imediata atribuída, 
a reserva estratégica, e onde se mantém o 
sistema de apoio logístico às forças, sob 
gestão da Célula de Logística.

• Zona de Receção de Reforços (ZRR)
A ZRR constitui-se como uma zona de 
controlo e apoio logístico sob  
responsabilidade do Comandante 
Operacional Distrital da área onde se 
desenvolve o sinistro, para onde se dirigem 
os meios de reforço atribuídos antes de 
atingirem a ZCR no TO.

Zona de Intervenção em Incêndios Rurais



- A ZS e ZA organizam-se em setores;

- A setorização é da responsabilidade do COS, 
tendo cada setor um responsável;

- Os setores geográficos podem ser agrupados 
em Frentes, tendo cada Frente um responsável;

- Na fase mais complexa do SGO, o TO é 
organizado em Áreas de Intervenção Municipal, 
tendo cada Área de Intervenção Municipal, um 
responsável designado de Comandante de 
Área. 

- As áreas de intervenção municipal são 
referenciadas pelo nome do município a que 
correspondem.

Organização do Teatro 
de Operações



Ferramentos
do SGO

NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO



Até 36 Operacionais 



Até 108 Operacionais 



Até 324 Operacionais 



Até 648 Operacionais 



Até 1944 Operacionais 





Evacuação e 
Confinamentos
da população
NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO



• Quando estão pessoas em risco, as autoridades 
podem tomar uma opção isoladamente ou duas em 
conjunto, para garantir a segurança das mesmas e 
compreendem a opção de confinamento e de 
evacuação da população.

• O confinamento, consiste então em reunir as 
pessoas num sítio específico, que garanta 
condições de segurança e com dimensões 
adequadas ao número de pessoas que se pretende 
proteger. Deverá ser um local seguro, onde não 
exista perigo de ser atingido pelo incêndio, 
estanque e que garanta condições de conforto e 
higiene às pessoas. 

Evacuação e Confinamentos da população



• A opção de confinamento deve ser sempre 
considerada como a primeira hipótese em 
detrimento da evacuação. 

• Vantagens: não implica a necessidade de 
meios, para deslocar as pessoas a grandes 
distâncias, de uns locais para outros, e de ter 
que haver um sítio, para recolocar as 
pessoas. No confinamento não existe o risco, 
de durante a evacuação, as pessoas e os 
meios poderem ser atingidos pelo incêndio.

Evacuação e Confinamentos da população



• A evacuação consiste na retirada de pessoas, de um 
local que já foi ou pode vir a ser atingido por um 
incêndio rural, para um outro, que não tenha risco de 
ser atingido e no qual, as pessoas possam ficar em 
segurança.

• Em função da evolução do incêndio, e das condições 
do local onde as pessoas se encontram, pode existir 
necessidade de efetuar uma evacuação parcial 
(evacuar crianças, idosos, pessoas com dificuldades 
respiratórias ou mobilidade reduzida) ou uma 
evacuação total (evacuar toda a população). 

• É necessário que seja planeada atempadamente e 
que o incêndio ainda se encontre distante, dada a 
logística envolvida.

Evacuação e Confinamentos da população



Responsável pela decisão de evacuação

• De acordo com o Despacho n.º 3317-A/2018, que 
regulamenta o SGO, quem tem competência para 
decidir a realização de evacuações ou confinamento de 
pessoas é o Comandante das Operações de Socorro 
(COS). 

• O COS é apoiado pelos comandantes de Setor (CS), 
Comandantes de Frente (CF) e Comandantes de Área 
de Intervenção Municipal (CA), que garantem a 
segurança e apoio à evacuação de pessoas das áreas 
que poderão vir a ser afetadas pelos incêndios ou que já 
o foram.

Evacuação e Confinamentos da população



Responsáveis pelo apoio à evacuação

• A Guarda Nacional Republicana (GNR) e as Forças 
Armadas (FFAA) materializam a decisão do COS na 
evacuação de pessoas em perigo.

• O INEM coordena todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar, a triagem e evacuações 
primárias e secundárias, a referenciação e transporte 
para as unidades de saúde adequadas, bem como a 
montagem de postos médicos avançados (PMA). Cabe-
lhe também a triagem e o apoio psicológico a prestar às 
vítimas no local da ocorrência, com vista à sua 
estabilização emocional e posterior referenciação para 
as entidades adequadas, os planos de emergência de 
proteção civil dos respetivos escalões e as suas 
próprias disponibilidades.

Evacuação e Confinamentos da população



Segurança em
Incêndios Rurais

NOÇÕES GERAIS SOBRE PROTEÇÃO CIVIL, EMERGÊNCIA E OPERAÇÕES DE SOCORRO



• Em primeiro lugar deve manter a calma e se estiver 
muito próximo do incêndio, contatar as autoridades 
ou operadores para os informar desse facto e 
solicitar indicações;

• Se o incêndio estiver muito próximo deve e proteger-
se do calor. Evite estar de t-shirt junto das chamas, 
se tiver uma camisola de manga comprida, vista-a 
para se proteger da radiação;

• Proteja as vias respiratórias utilizando um pano a 
tapar na zona das vias aéreas;

Segurança em Incêndios Rurais



• Esteja atento às mudanças de direção e intensidade 
do vento. Pode facilmente verificar essas alterações 
através da observação da coluna de fumo;

• Se está num local a meia encosta e o incêndio vem 
de montante, terá mais tempo para se colocar em 
segurança, o que já não acontece se o incêndio 
evolui encosta acima ou na base de uma linha de 
água. Nesta situação é critico sair o quanto antes do 
local onde se encontra; 

• Evite realizar atividades que sejam coincidentes com 
o final do dia, principalmente em locais que para si 
são desconhecidos. A falta de conhecimento do 
terreno, nomeadamente no que diz respeito aos 
acessos, trilhos e ao seu estado de conservação, 
assim como da existência de elementos que possam 
constituir ameaças, são um fator de risco, o que 
associado ao incêndio agravam a situação de perigo;

Segurança em Incêndios Rurais



• Tenha em atenção que, mesmo em locais onde a 
carga de combustível é reduzida e os combustíveis 
são do tipo herbáceas ou pequenos arbustos, não 
é seguro estar aí, procure uma zona sem 
vegetação ou já ardida e cujo impacto da radiação 
seja menor;

• Se já identificou previamente uma zona de 
segurança ou recebeu indicação das autoridades 
ou operadores para se deslocar a uma, faça-o de 
imediato, não atrase a fuga;

• Deve retirar-se local em que se encontra para uma 
zona segura, sem nunca abandonar o trilho e 
embrenhar-se na vegetação. Poderá sair do trilho 
caso verifique a existência de algum caminho e 
esteja seguro de que essa opção não constitui um 
risco acrescido;

Segurança em Incêndios Rurais



• Não se esqueça que com as alterações 
socioculturais e o êxodo das populações para os 
grandes centros urbanos, os terrenos agrícolas 
deixaram de fazer a compartimentação e 
proporcionar zonas seguras, principalmente onde 
existiam culturas de regadio;

• Se encontrou outras pessoas pelo caminho, que 
estão na mesma situação e caso já tenha recebido 
indicações das autoridades, transmita-lhes essas 
informações, informe as autoridades desse facto e 
sigam todos juntos até ao local seguro;

• O declive acentuado, a existência de escarpas e de 
muitos afloramentos rochosos, a vegetação alta e 
densa, vão dificultar e tornar muito mais lenta a 
progressão no terreno, o que, consequentemente, 
se traduz numa maior exposição ao perigo;

Segurança em Incêndios Rurais



• Se o trilho ou caminho que estiver a percorrer, 
ficar localizado numa encosta e o incêndio estiver
a montante, deve ter cuidado com uma situação
que também pode representar perigo, que é o 
facto de as rochas dilatarem, em resultado do 
aumento da temperatura, podendo desprender-se
da rocha-mãe, rolar encosta abaixo e assim
atingirem quem se encontre nessa posição;

• Se tem a perceção de que aumentou a 
temperatura e diminuiu a humidade relativa do ar, 
deve redobrar a atenção, pois a probabilidade da 
ocorrência de fenómenos de comportamento
extremo nessas condições será muito maior. 
Também a desidratação nestas situações ocorre
muito mais rapidamente, como tal, é fundamental 
manter-se bem hidratado, bebendo muita água ou
bebidas isotónicas;

Segurança em Incêndios Rurais



• Caso esteja a praticar uma atividade que envolva
a utilização de um carro, e no caso de ficar
cercado, este poderá funcionar como local de 
refúgio temporário;

• Deve escolher no troço da via, uma zona onde a 
carga de combustível seja menor e manter o carro
a trabalhar, os vidros fechados e a circulação
interna de ar do veículo a funcionar;

• Deve aí permanecer até que já não seja seguro
manter-se dentro do carro.

Segurança em Incêndios Rurais
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3 – ESTUDO DE CASO ULTRA TRAIL
SERRA DA FREITA



Introdução

1 – Gestão Integrada do Fogo

O triângulo do fogo;

Risco de Incêndio Rural;

Comunicação do Risco de Incêndio Rural;

Gestão Integrada do Fogo;

2 - Incêndios Rurais e Operações de Combate

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo;

Comportamento extremo do fogo;

Sistema de Gestão das Operações (SGO);

Segurança em incêndios rurais;

Evacuações e confinamentos.

3 – Estudo de Caso Ultra Trail Serra da Freita

4 - Medidas de preparação, autoproteção e segurança

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes;

Educação/sensibilização de agentes e comunidades alvo;

Implementação de sistemas de alerta;

Medidas de autoproteção e segurança.Sumário
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Estudo de Caso Ultra Trail Serra da Freita

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS
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Enquadramento



Potencial área ardida

1
4
8

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS
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Nesta região temos recorrência média dos Grandes Incêndios 
Rurais, de 10 anos, embora que em algumas partes temos 
recorrências de  menos de 5 anos. 

Esta região já teve inúmeros Grandes Incêndios Rurais

1985 -7186 hectares
1987 -11759 hectares
1991 -3355 hectares
1996 -1018 hectares
2002 -1018 hectares
2005 -15533 hectares
2016 -27192 hectares

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Caracterização do regime de fogo na região



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS
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Velocidade de propagação  - 4.000 m/h (3 x a capacidade extinção) 



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Comportamento do incêndio a subir a encosta em direção ao Cando (Vento de Este)



INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Propagação de um incêndio – superfície plana; dominada pelo vento 



157

Tipologia de Incêndio esperado na região:

Madrugada e Manhã: Incêndios de vento com direção Este-Oeste
Tarde: Incêndios topográficos com direção maioritariamente 
Noroeste-Sudeste

Incêndio 2005

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Tipologia de incêndio mais frequente

Incêndio 2016
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Padrão Sinótico:
Anticiclone a Noroeste da Península Ibérica, em crista até 
ao Golfo da Biscaia

Situação Meteorológica:
Advecção forte de Este (noturna), com 
%HumidadeRelativaAr impeditivas da recuperação da 
vegetação. Brisa do mar (mecanismo compensatório do 
arrefecimento da Península) durante a tarde

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Padrão meteorológico mais desfavorável



Percursos de provas anteriores/GIF

1
5
9

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS
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INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS



Pontos Críticos

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS
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Possíveis caminhos de evacuação
e pontos seguros

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS



1

2 3

4
5

6

7 8

9

10
11

Local de refúgio

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS
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Número Ponto crítico Nome Ponto Crítico Local de Refúgio

1 Cabaços Aldeia de Cabaços

2 Lomba Aldeia da Lomba

3 Agualva Aldeia de Agualva

4 Candal Aldeia de Candal

5 Póvoa das Leiras Aldeia Póvoa das Leiras

6 Rio Paivó Aldeia de Regoufe

7 Ribeira de Drave Aldeia de Drave

8 Covas de Monte Aldeia de Covas de Monte

9 Fragoselas Aldeia de Covas de Monte

10 Rio de Frades Aldeia de Rio de Frades

11 Vidoeiro Aldeia deTebilhão

INCÊNDIOS E TURISMO EM TERRITÓRIOS RURAIS

Identificação dos pontos críticos e locais de 
refúgio
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4 - MEDIDAS DE PREPARAÇÃO, 
AUTOPROTEÇÃO E SEGURANÇA



Introdução

1 – Gestão Integrada do Fogo

O triângulo do fogo;

Risco de Incêndio Rural;

Comunicação do Risco de Incêndio Rural;

Gestão Integrada do Fogo;

2 - Incêndios Rurais e Operações de Combate

Fatores que afetam o desenvolvimento e o comportamento do fogo;

Comportamento extremo do fogo;

Sistema de Gestão das Operações (SGO);

Segurança em incêndios rurais;

Evacuações e confinamentos.

3 – Estudo de Caso Ultra Trail Serra da Freita

4 - Medidas de preparação, autoproteção e segurança

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes;

Educação/consciencialização de agentes e comunidades alvo;

Implementação de sistemas de alerta;

Medidas de autoproteção e segurança.Sumário



Preparação e gestão das 
infraestruturas e dos espaços 
envolventes
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Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes



De acordo com Plataforma Nacional de Redução de

Risco de Catástrofes, os diferentes stakeholders devem

trabalhar em conjunto, criando oportunidades de

cooperação, juntando sinergias, partilhando informação

e divulgando-a.

Devem desenvolver esforços permanentes com vista à redução do risco,

mantendo-o em níveis aceitáveis.

A atividade empresarial deve integrar a redução do

risco nas suas práticas normais de gestão, com vista

ao aumento da sua resiliência organizacional.

Suscitar um maior envolvimento dos cidadãos, estimulando a
participação das populações e reforçando a consciência coletiva
de que a proteção e a segurança são responsabilidades de todos
e para todos.

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes



Incentivar a plena implementação do programa “Pessoas Seguras, Aldeias

Seguras”, adaptando estes conceitos aos diferentes territórios.

Complementaridade - adaptando
Segurança Contra Incêndios em Edifícios – DL n.º 224/2005 de 09 de outubro
Planos Especiais Segurança (eventos, percursos…)

Desenvolvimento de ações de preparação, mecanismos de alerta, de capacidade

de resposta e de recuperação, melhoraria continua (lições

aprendidas) na pós-catástrofe.

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes



Prevenção e Mitigação 

Entende-se a atividade de implementação de medidas estruturais e não

estruturais, empreendidas antes da ocorrência de eventos adversos, destinadas

a reduzir a possibilidade da sua ocorrência (prevenir) ou o impacto negativo (mitigar)

que tais eventos possam causar na sociedade ou nas organizações.

A implementação e atualização destas medidas só são possíveis através de um

estabelecimento cíclico do contexto da Organização, que possibilita a análise do

impacto na Organização da indisponibilização dos seus serviços se uma ou várias

vertentes (pessoas, clientes, infraestruturas físicas, infraestruturas tecnológicas e fornecedores) que os

suportam forem afetadas.

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes



Prevenção e Mitigação 

COMO?
Identificação do risco (contempla as ameaças a que a Organização está exposta

e as vulnerabilidades que podem ser exploradas por essas ameaças).

Análise do risco (contempla as medidas já implementadas de Prevenção e/ou

Mitigação).

Avaliação do risco (contempla a valoração do risco identificando-se as situações acima do nível aceitável de

risco da Organização).

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes



Prevenção e Mitigação 

Subjacente a este ciclo descrito está a sua monitorização e revisão,

assim se garante a efetividade do ciclo aliado à comunicação e consulta de todos
os envolvidos.

Só é possível uma prevenção e mitigação efetiva em Organizações onde todos se

sentem “donos” do risco, comunicando todas as situações que potenciam perdas.

O risco quantificado deve ser então confrontado com as medidas já implementadas
pela Organização, de modo a perceber se essas medidas permitem uma redução do
impacto e/ou da probabilidade, que permita desta forma trazer a quantificação do

risco para um nível abaixo do nível de risco 1 da Organização.

Caso a estratégia seja de aceitar o risco (por exemplo por falta de recursos ou falta de solução

técnica), então deverá ser comunicado a todas as partes
interessadas, para todos estarem conscientes da
situação.

A perceção do risco permite correlacionar o território, as comunidades e integrar as
lições aprendidas na fase da preparação, visando dotar o território e as suas
infraestruturas com melhor capacidade para esses mesmos riscos

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes
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Identificação dos pontos críticos e locais de refúgio 

Número Ponto crítico Nome Ponto Crítico Local de Refúgio

1 Cabaços Aldeia de Cabaços

2 Lomba Aldeia da Lomba

3 Agualva Aldeia de Agualva

4 Candal Aldeia de Candal

5 Póvoa das Leiras Aldeia Póvoa das Leiras

6 Rio Paivó Aldeia de Regoufe

7 Ribeira de Drave Aldeia de Drave

8 Covas de Monte Aldeia de Covas de 
Monte

9 Fragoselas Aldeia de Covas de 
Monte

10 Rio de Frades Aldeia de Rio de Frades

11 Vidoeiro Aldeia deTebilhão
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Resistente ao fogo



Fazer ontem?

Preparação e gestão das infraestruturas e dos espaços envolventes
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Ações de capacitação/consciencialização/educação e aviso à população

Ações que visam consciencializar/educar e informar a população residente ou
temporária, acerca do risco de incêndio rural vigente e das condutas de
autoproteção e de segurança a adotar em caso de possibilidade de aproximação de
um incêndio rural (e para outros riscos).

As entidades devem levar a cabo uma série de atividades, por iniciativa própria ou
em parceria (publico/privado), ao longo do ano, com públicos alvo diferenciados ou
identificando situações passíveis de resolução, de modo a preparar o território e as
comunidades.

Educação e consciencialização de agentes e comunidades alvo



META

Desafio de ir mais além do que sensibilizar e/ou informar - Capacitar.

Aquisição de competências ao nível do saber-saber, mas também do saber-fazer,
que lhes permitam serem autónomas.

Oportunidade de identificar lideres locais que sejam exemplos a seguir.

Atores com capacidade de fazer escolhas conscientes, lógicas e baseadas na
melhor/última informação disponível para lidarem com qualquer tipo de risco que
ameace os territórios.

OBJETIVO

Tornar as comunidades e os stakeholders mais adaptadas, resilientes,
autónomas e participativas na defesa do património material e imaterial

presente nos seus territórios.

Educação e consciencialização de agentes e comunidades alvo
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Educação e consciencialização de agentes e comunidades alvo

Segurança Festivais Música Promotores PT.pdf
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Educação e consciencialização de agentes e comunidades alvo

Segurança Portuguese Trails Gestores Rotas PT.pdf
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Medidas de autoproteção e segurança
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TURISMO E GESTÃO DO FOGO



Obrigado!


