
 
 

 

 
 

                        Período crítico para 2015 no âmbito do SDFCI 

Em 19 de junho de 2015 foi publicada no Diário da República, I série, a Portaria n.º 

180/2015 de 19 de junho, que entrou em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação, na qual foi estipulado que, no ano de 2015, o período crítico no âmbito 

do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, vigora de 1 de julho a 30 de 

setembro, devendo nesse período serem asseguradas medidas especiais de 

prevenção contra incêndios florestais. 

Durante o período crítico vigoram medidas e ações especiais de prevenção contra 

incêndios florestais, por força de circunstâncias meteorológicas excecionais, nos 

termos do referido na alínea s) do n.º 1 do artigo 3.º do DL n.º 124/2006 de 28 de 

junho, alterado pelos DL n.º 15/2009 de 14 de janeiro, DL 17/2009 de 14 de 

janeiro DL 114/2011 de 30 de novembro e DL 83/2014 de 23 de maio, adiante 

designado por DL 124/2006 de 28 de junho na sua redação atual.  

No DL n.º 124/2006 de 28 de junho na sua redação atual, são definidas as 

seguintes medidas e ações especiais de prevenção contra incêndios florestais a 

vigorar durante o período crítico: 

Artigo 19.º, n.º 2 - Depósito de madeiras e de outros produtos inflamáveis – 

Durante o período crítico só é permitido empilhamento em carregadouro de 

produtos resultantes de corte ou extração (estilha, rolaria, madeira, cortiça e 

resina) desde que seja salvaguardada uma área sem vegetação com 10 m em redor 

e garantindo que nos restantes 40 m a carga combustível é inferior ao estipulado 

no anexo deste decreto-lei e que dele faz parte integrante. 

Capítulo IV – Condicionamento de acesso, de circulação e de permanência 

Artigo 22.º - Condicionamento  

n.º 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 (o artigo 6.º define as zonas 

críticas como as manchas florestais onde se reconhece ser prioritária a 

aplicação de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios 

face ao risco de incêndio que apresentam e em função do seu valor 

patrimonial, social ou ecológico são designadas por zonas críticas, sendo 

estas identificadas, demarcadas e alvo de planeamento próprio nos planos 

regionais de ordenamento florestal. As zonas críticas são definidas por 

portaria conjunta dos Ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas e do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 



Desenvolvimento Regional – Portaria n.º 1056/2004 de 19 de agosto, a qual 

define o conjunto de manchas designadas por zonas críticas); 

b) Nas áreas submetidas a regime florestal e nas áreas florestais sob gestão do 

Estado; 

c) Nas áreas onde exista sinalização correspondente a limitação de atividades; 

n.º 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; 

b) Quando se verifique o índice de risco temporal de incêndio de nível elevado, 

não é permitido, no interior das áreas referidas no número anterior, 

proceder à execução de trabalhos que envolvam a utilização de maquinaria 

sem os dispositivos previstos no artigo 30.º, desenvolver quaisquer ações 

não relacionadas com as atividades florestal e agrícola, bem como circular 

com veículos motorizados nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras 

vias que as atravessam; 

c) Quando se verifique o índice de risco temporal de incêndio de níveis elevado 

e superior, todas as pessoas que circulem no interior das áreas referidas no 

n.º 1 e nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que as 

atravessam ou delimitam estão obrigadas a identificar-se perante as 

entidades com competência em matéria de fiscalização no âmbito do 

presente decreto-lei. 

Artigo 23.º - Exceções 

n.º 1 – Constituem exceções às medidas referidas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e no 

n.º 3 do artigo 22.º. 

a) O acesso, a circulação e a permanência, no interior das referidas áreas, de 

residentes e de proprietários e produtores florestais e pessoas que aí 

exerçam a sua atividade profissional; 

b) A circulação de pessoas no interior das referidas áreas sem outra alternativa 

de acesso às suas residências e locais de trabalho; 

c) O exercício de atividades, no interior das referidas áreas, que careçam de 

reconhecido acompanhamento periódico; 

d) A utilização de parques de lazer e recreio quando devidamente 

infraestruturados e equipados para o efeito, nos termos da legislação 

aplicável; 



e) A circulação em autoestradas, itinerários principais, itinerários 

complementares, estradas nacionais e em estradas regionais; 

f) A circulação em estradas municipais para as quais não exista outra 

alternativa de circulação com equivalente percurso; 

g) O acesso, a circulação e a permanência, no interior das referidas áreas, de 

meios e agentes de proteção civil; 

h) O acesso, a circulação e a permanência, no interior das referidas áreas, de 

meios militares decorrentes de missão intrinsecamente militar. 

n.º 2 – O disposto no artigo 22.º não se aplica: 

a) Às áreas urbanas e às áreas industriais; 

b) No acesso às praias fluviais e marítimas concessionadas; 

c) Aos meios de prevenção, vigilância, deteção, primeira intervenção e 

combate aos incêndios florestais; 

d) Aos prédios rústicos submetidos a regime florestal para efeitos de 

policiamento e fiscalização da caça, em virtude e por força da sua submissão 

ao regime cinegético especial, quando não incluídos nas zonas críticas; 

e) À execução de obras de interesse público, como tal reconhecido; 

f) À circulação de veículos prioritários quando em marcha de urgência; 

g) As áreas sob jurisdição militar. 

h) Às atividades realizadas por membros das organizações definidas no n.º 3 

do artigo 3.º da Lei n.º 23/2006 de 23 de junho. 

n.º 3 – As regras a que obedecem as atividades a que se refere a alínea h) do 

número anterior são definidas em portaria dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da juventude, da proteção civil e das florestas. 

Artigo 25.º - Sensibilização e divulgação  

n.º 4 – Compete à Autoridade Nacional de Proteção Civil promover a divulgação 

periódica do índice de risco temporal de incêndio, podendo a divulgação ser diária 

quando o índice de risco temporal de incêndio for de níveis elevado, muito elevado 

ou máximo, para efeitos de aplicação do disposto no artigo 22.º.  

n.º 5 – Compete à Autoridade Florestal Nacional a divulgação das medidas 

preventivas aconselhadas ou obrigatórias, onde se incluem as referidas nos artigos 

22.º, 27.º, 28.º e 29.º, bem como a sua incidência territorial. 

Artigo 26.º - Fogo técnico 

n.º 1 – As ações de fogo técnico, nas modalidades de fogo controlado e fogo de 

supressão, só podem ser realizadas de acordo com as normas técnicas e funcionais 

a definir em regulamento do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

I. P., homologado pelo membro do Governo responsável pela área das florestas, 

ouvidas a ANPC e a GNR. 



n.º 2 – As ações de fogo controlado são executadas sob orientação e 

responsabilidade de técnico credenciado para o efeito pelo ICNF, I.P. 

n.º 3 – As ações de fogo de supressão são executadas sob orientação e 

responsabilidade de técnico ou de operacional credenciados para o efeito pela 

ANPC. 

n.º 4 – A realização de fogo controlado pode decorrer durante o período crítico, 

desde que o índice de risco temporal de incêndio florestal seja inferior ao nível 

elevado e desde que a ação seja autorizada. 

n.º 5 – Os comandantes das operações de socorro podem, após autorização 

expressa da estrutura de comando da ANPC, registado na fita do tempo de cada 

ocorrência, utilizar fogo de supressão. 

Artigo 27.º - Queimadas - A definição de «queimadas», para efeitos do disposto 

no presente decreto-lei, encontra-se na alínea z) do n.º 1 do artigo 3.º e tem a 

seguinte redação: Queimadas» o uso do fogo para renovação de pastagens e 

eliminação de restolho e ainda, para eliminar sobrantes de exploração cortados mas 

não amontoados. 

n.º 1 – A realização de queimadas definidas no artigo 3.º deve obedecer às 

orientações emanadas das comissões distritais de defesa da floresta. 

n.º 2 – A realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva 

câmara municipal, ou pela junta de freguesia se a esta for concedida delegação de 

competências, na presença de técnico credenciado em fogo controlado ou, na sua 

ausência de equipa de bombeiros ou de equipa de sapadores florestais. 

n.º 3 – Sem acompanhamento técnico adequado, a queima para realização de 

queimadas deve ser considerada de uso de fogo intencional. 

n.º 4 – A realização de queimadas só é permitida fora do período crítico e desde 

que o índice de risco temporal de incêndio seja inferior ao nível elevado. 

Artigo 28.º - Queima de sobrantes e realização de fogueiras - As definições 

de «queima» e de «sobrantes de exploração», para efeitos do disposto no presente 

decreto-lei, encontram-se nas alíneas x) e hh) do n.º 1 do artigo 3.º e têm a 

seguinte redação: Queima» o uso do fogo para eliminar sobrantes de exploração, 

cortados e amontoados. Sobrantes de exploração» o material lenhoso e outro 

material vegetal resultante de atividades agroflorestais. 

n.º 1 – Em todos os espaços rurais, durante o período crítico, não é permitido: 

a) Realizar fogueiras para recreio ou lazer e para confeção de alimentos, bem 

como utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à 

iluminação ou à confeção de alimentos; 

b) Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de 

exploração. 



n.º 2 – Em todos os espaços rurais, fora do período crítico e desde que se verifique 

o índice de risco temporal de incêndio de níveis muito elevado e máximo, mantêm-

se as restrições referidas no número anterior. 

n.º 3 – Excetua-se do disposto na alínea a) do n.º 1 e no número anterior, quando 

em espaços não inseridos em zonas críticas, a confeção de alimentos desde que 

realizada nos locais expressamente previstos para o efeito, nomeadamente nos 

parques de lazer e recreio e outros quando devidamente infraestruturados e 

identificados como tal. 

n.º 4 – Excetua-se do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 a queima de 

sobrantes de exploração decorrente de exigências fitossanitárias de cumprimento 

obrigatório, a qual deverá ser realizada com a presença de uma unidade de um 

corpo de bombeiros ou uma equipa de sapadores florestais. 

n.º 5 – Excetuam-se do disposto nos n.os 1 e 2 as atividades desenvolvidas por 

membros das organizações definidas no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 23/2006 de 

23 de junho, nos termos definidos na portaria referida no n.º 3 do artigo 23.º. 

 

Artigo 29.º - Foguetes e outras formas de fogo 

n.º 1 – Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões com 

mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes. 

n. 2 – Em todos os espaços rurais, durante o período crítico, a utilização de fogo-

de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número 

anterior, está sujeita a autorização prévia da respetiva câmara municipal. 

n.º 3 – O pedido de autorização referido no número anterior deve ser solicitado 

com pelo menos 15 dias de antecedência. 

n.º 4 – Durante o período crítico, as ações de fumigação ou desinfestação em 

apiários não são permitidas, exceto se os fumigadores estiverem equipados com 

dispositivos de retenção de faúlhas. 

n.º 5 – Nos espaços florestais, durante o período crítico, não é permitido fumar ou 

fazer lume de qualquer tipo no seu interior ou nas vias que os delimitam ou os 

atravessam. 

n.º 6 – Fora do período crítico e desde que se verifique o índice de risco temporal 

de incêndio de níveis muito elevado e máximo mantêm-se as restrições referidas 

nos n.os 1, 2 e 4. 

n.º 7 – Excetuam-se do disposto nos números anteriores a realização de 

contrafogos decorrentes das ações de combate aos incêndios florestais. 

Artigo 30.º - Maquinaria e equipamento – Durante o período crítico, nos 

trabalhos e outras atividades que decorram em todos os espaços rurais e com eles 

relacionados, é obrigatório que as máquinas de combustão interna e externa a 



utilizar, onde se incluem todo o tipo de tratores, máquinas e veículos de transporte 

pesados, sejam dotadas de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de 

dispositivos tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés, e estejam equipados 

com um ou dois extintores de 6 kg, de acordo com a sua massa máxima, consoante 

esta seja inferior ou superior a 10 000 kg. 

Outras definições referidas no artigo 3.º, consideradas importantes para a 

compreensão do presente texto: 

Carregadouro» o local destinado à concentração temporária de material lenhoso 

resultante da exploração florestal, com o objetivo de facilitar as operações de 

carregamento, nomeadamente a colocação do material lenhoso em veículos de 

transporte que o conduzirão às unidades de consumo e transporte para o utilizador 

final ou para parques de madeira; 

Espaços florestais» os terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou 

outras formações vegetais espontâneas, segundo os critérios definidos no 

Inventário Florestal Nacional. 

Espaços rurais» os espaços florestais e terrenos agrícolas. 

No presente texto, encontra-se informação retirada do decreto-lei n.º 124/2006 de 

28 de junho na sua redação atual, cuja consulta se considera indispensável com 

vista à aplicação das medidas e ações especiais de prevenção contra incêndios 

florestais, por força de circunstâncias meteorológicas excecionais, que vigoram 

durante o período crítico, não dispensando a consulta efetiva de toda a legislação 

aplicável.    

 


