
Caso  de  Estudo  sobre  os  Incêndios  de  Pedrógão
Grande e Góis 

Freguesia de Alvares

Este  documento  surge  como  resposta  a  duas  solicitações  ao  Centro  de
Conhecimento sobre o Fogo Rural (CCFR) resultantes dos grandes incêndios
que afectaram a região do Pinhal Interior em Junho de 2017. Por um lado, a
iniciativa do jornal Observador de patrocinar a realização de um estudo de
caso  situado  na  zona  atingida,  com  o  objectivo  de  desenvolver  ações
capazes de contribuir para a recuperação das populações e do território,
bem como reduzir as suas vulnerabilidades futuras. Por outro lado, o pedido
de auxílio para os mesmos efeitos, proveniente do Núcleo Fundador da Zona
de Intervenção Florestal (ZIF) da Ribeira de Sinhel, constituído por naturais e
residentes na freguesia de Alvares, concelho de Góis,  que foi  fortemente
afetada pelos incêndios.

O conjunto de actividades propostas organiza-se segundo a estrutura do
documento “Uma Floresta Sustentável com Futuro na Região de Alvares”, da
autoria do Núcleo Fundador da ZIF. Sendo precisamente vocação do CCFR
realizar  trabalhos  de  investigação  e  desenvolvimento  em  resposta  a
solicitações  provenientes  da  sociedade  civil,  empresas  e  administração
pública, este estudo de caso proporciona a oportunidade de fazer convergir
todos estes tipos de parceiros na procura de soluções para um problema
recorrente em Portugal, mas de severidade inédita no caso presente.

A listagem de acções a executar será posteriormente desenvolvida sob a
forma de um Plano Detalhado, através de reuniões a realizar com os vários
elementos  da  equipa  de  trabalho,  e  tendo  em conta  um orçamento  na
ordem dos 60k€ e um prazo estimado em 6 meses. Prevê-se o início dos
trabalhos para o próximo mês de Setembro. A gestão financeira do projecto
será assegurada pelo Instituto Superior de Agronomia.



EQUIPA DE TRABALHO

Baseada  em  membros  do  Centro  de  Conhecimento  do  Fogo  Rural,  da
Universidade  de  Lisboa,  a  equipa  será  liderada  por  José  Miguel  Cardoso
Pereira, do Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia. A
equipa está divida da seguinte forma:

ISA – José Miguel Cardoso Pereira, Ana Sá, Akli Benali, Yannick Le Page.

FCUL - Carlos da Câmara, Ricardo Trigo e Silvia Nunes 

IGOT - José Luís Zêzere e Sandra Oliveira.

UTAD – Paulo Fernandes

ICNF – João Pinho

ISA-Econ - José Manuel Lima Santos, Maria João Canadas, Ana Novais.

ISA-Chg – Susana Barreiro

A proposta  foi  desenvolvida em colaboração com o Núcleo  Fundador  da
Ribeira do Sinhel, representada por João Baeta Henriques, Manuel Barata,
Carlos Pires e Carla Duarte. 

Já se disponibilizaram para colaborar e/ou contribuíram para esta proposta:

Américo Mendes (UC Porto), António Louro (CM Mação), António Salgueiro,
Domingos Viegas (U Coimbra),  Francisco Cordovil  (INIAV),  Francisco Rego
(ISA), Henk Feith (Altri),  Henrique Pereira dos Santos, João Paulo Catarino
(UMVI), Mário Caetano (DG Território), Tiago Oliveira (Navigator).



ACÇÕES A DESENVOLVER

WP1: Gestão do Projecto (ISA)

WP2:  Infraestruturação  e  segurança  das  aldeias  (ISA,  FCUL,
IGOT,UTAD)

2.1-2.3  Elaborar  um  mapa  de  perigo  de  incêndio  para  a  freguesia  de
Alvares,  com base em simulações de modelos numéricos de previsão da
propagação e comportamento do fogo, que levará em conta a ocupação do
solo, vegetação, topografia, condições meteorológicas e o historial local do
fogo desde 1975. (ISA & UTAD)

2.4 Avaliar a exposição das comunidades aos incêndios tendo em conta as
condições sociais, demográficas e económicas da população local, que por
sua vez influenciam a suscetibilidade a perdas e a capacidade de resposta.
(IGOT)

2.5 Definir protocolos de atuação no que respeita à evacuação de pessoas,
através do cálculo de isócronas de evacuação (linhas de tempo) em relação
à propagação e comportamentos tipicos dos incêndios mais severos. Utilizar
a informação relativa à propagação\comportamento de grandes incêndios
para apoio à decisão aos agentes intervenientes no combate. Identificar,
adaptar, ou criar, em cada aldeia, localizações que possam ser usadas para
funcionar como local de refúgio, em caso de incêndio. (IGOT)

2.6 Compreender o impacto das medidas propostas no plano de reabilitação
(WP3,  tarefa  3.1)  na  alteração  do  perigo  e  exposição  da  população  da
freguesia  a  incêndios,  necessidades  futuras  de  vigilância  florestal  e
protocolos de evacuação. (ISA, IGOT)

WP3.  Reflorestação,  gestão  florestal  e  sustentabilidade  (ICNF,
UTAD, ISA)

Desenvolver  o  plano  de  reabilitação  da  área  queimada  na  freguesia  de
Alvares, que terá como base a análise de perigo de incêndio (tarefa 2.3) e
de vulnerabilidade da população (tarefa 2.4), suportado pelos elementos de
ocupação  do  solo,  topografia,  condições  meteorológicas  em  cenários
severos e historial local do fogo desde 1975. O plano incluirá: 

3.1 Modelo de organização territorial e silvicultura, incluindo propostas de
florestação e medidas de silvicultura preventiva bem como a sua integração
com  usos  não-silvestres,  contemplando  também  funções  de  produção,
proteção e recreio. (ICNF & UTAD)

 
3.2  Modelo  de  infraestruturação,  incluindo  a  rede  de  defesa  da  floresta
contra incêndios. (ICNF & ISA)



WP4. Análise Económica (ISA-Econ; ISA-Chg)

4.1-4.3.  Realizar  inquéritos  aos  proprietários  florestais  para  avaliar  o
potencial de adesão às medidas propostas no âmbito do caso de estudo de
Alvares.  Este  inquérito  incluirá  a  totalidade  das  medidas  a  propor  que
requeiram execução ou autorização por parte do titular da terra. Promover a
criação de uma medida silvo-ambiental acessível quer aos titulares da terra
quer às entidades gestoras da ZIF, visando incentivar operações de gestão
de combustível  em áreas  críticas  a  definir  em sede de planeamento da
gestão florestal (ISA-Econ).

4.4-4.5 Estimar os custos e retornos económicos associados às diferentes
propostas  de  florestação  e  gestão  silvícola  definidos  no  plano  de  (re)
florestação (3.1) (ISA-Chg). Serão efectuadas também estimativas para um
cenário de referência, i.e. assumindo a manutenção do tipo de povoamento
e  das  práticas  silvícolas,  que  servirá  de  base  de  comparação  com  os
cenários propostos em 3.1.

WP5. Disseminação

5.1 Desenvolvimento de um Website para disseminação do projecto (ISA &
FCUL).

5.2-  Workshops  de  Divulgação  (e.g  plataforma  WWW  “Mapas  e  Dados
Meteorológicos e Florestais” (http://idlcc.fc.ul.pt/MDMF/index.php))  (IGOT e
IDL).

5.3. Apresentação final ao público envolvendo técnicos florestais do estado
e  empresas  privadas,  funcionários  de  camaras,  políticos  e  comunicação
social.

O  presente  documento é  acompanhado  de  um cronograma e  respectivo
fluxograma.  

Lisboa, 19.10.2017

José Miguel Cardoso Pereira

http://idlcc.fc.ul.pt/MDMF/index.php

