
 

Contributos da Quercus sobre o Programa Nacional 

A Quercus participou na consulta pública 
Rurais (PNGIFR) – Estratégia 
agora efetuar os seus contributos no âmbito do Programa Nacional de Ação (PNA) do 
PNGIFR. Continua a faltar a Cadeia de Processos 
PNGIFR. 

No seguimento da aprovação do PNGIFR, com a estratégia 2020
desde 17 de junho de 2020, foi 
Rurais (AGIF) a elaboração do Programa Nacional de Ação, assim como dos 
programas regionais nele integrados e a monitorização da execução do PNGIFR.

Tratando-se o PNA de um documento estruturante a Querc
período de consulta pública ter sido demasiado curto, apenas 2 semanas, pouco 
divulgado e de difícil acesso. Pesquisando o nome do programa na internet, não se 
encontrava o portal onde o documento estava alojado, situação que limitou 
participação pública. 

O “Restauro florestal – um caminho para a recuperação e bem
ano do Dia Internacional da Floresta, 
deveria ser também a visão deste programa para reduzir os 
reconverter plantações florestais mal adaptadas e de elevada combustibilidade por 
espécies de folhosas autóctones mais resistentes ao fogo, deveria ser um desígnio 
nacional.  

A recente Estratégia Europeia para a Biodiversidade
"Trazer a natureza de volta às nossas vidas
importância das «Soluções Baseadas na Natureza» e do quanto precisamos de mudar 
as nossas práticas para uma postura de cooperação em harmonia com a natureza.

O Programa Nacional de Ação é bastante abrangente e identifica muitos aspetos 
relevantes, contudo, a nomenclatura 
dependendo dos pressupostos as práticas podem conduzir à situação oposta à que se 
pretende enunciar, concretamente cuidar da paisagem e reduzir a vulnerabilidade do 
país aos fenómenos climáticos extremos, associados

Um dos objetivos do PNA é
área ardida acumulada da década, ou seja

 

 

da Quercus sobre o Programa Nacional de Ação 

A Quercus participou na consulta pública do Plano de Gestão Integrada de Fogos 
Estratégia 20-30, no passado dia 5 de fevereiro de 

contributos no âmbito do Programa Nacional de Ação (PNA) do 
Continua a faltar a Cadeia de Processos – uma das 3 peças que integram o 

No seguimento da aprovação do PNGIFR, com a estratégia 2020-
desde 17 de junho de 2020, foi atribuída à Agência para a Gestão Integrada de Fogos 
Rurais (AGIF) a elaboração do Programa Nacional de Ação, assim como dos 
programas regionais nele integrados e a monitorização da execução do PNGIFR.

se o PNA de um documento estruturante a Quercus lamenta o facto do 
período de consulta pública ter sido demasiado curto, apenas 2 semanas, pouco 
divulgado e de difícil acesso. Pesquisando o nome do programa na internet, não se 
encontrava o portal onde o documento estava alojado, situação que limitou 

um caminho para a recuperação e bem-estar”, é o tema este 
ano do Dia Internacional da Floresta, promovido pela FAO das Nações Unidas, 
deveria ser também a visão deste programa para reduzir os fogos rurais. Restaurar e 
reconverter plantações florestais mal adaptadas e de elevada combustibilidade por 
espécies de folhosas autóctones mais resistentes ao fogo, deveria ser um desígnio 

Estratégia Europeia para a Biodiversidade tem um lema muito oportuno: 
Trazer a natureza de volta às nossas vidas", e relembra-nos precisamente a 

«Soluções Baseadas na Natureza» e do quanto precisamos de mudar 
as nossas práticas para uma postura de cooperação em harmonia com a natureza.

O Programa Nacional de Ação é bastante abrangente e identifica muitos aspetos 
relevantes, contudo, a nomenclatura transmite as ideias-chave adequadas, mas 
dependendo dos pressupostos as práticas podem conduzir à situação oposta à que se 
pretende enunciar, concretamente cuidar da paisagem e reduzir a vulnerabilidade do 
país aos fenómenos climáticos extremos, associados aos fogos rurais. 

é que os incêndios rurais não ultrapassem os 660
área ardida acumulada da década, ou seja, em média cerca de 60 000 ha por ano.
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que os incêndios rurais não ultrapassem os 660 000 ha de 
000 ha por ano. 



A Arquitetura do PNA, “ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 1: VALORIZAR OS ESPAÇOS 
RURAIS”, tem uma visão integrada, ainda que o modelo de execução apresente 
complexidade, o que vai dificultar a sua implementação. 

Sobre “Garantir a gestão da rede secundária” (pp 59) 
 
Refere nas Iniciativas/Medidas: 
 
“Rever normas técnicas para a gestão de combustível em Rede Secundária”, ou seja, 
trata-se da revisão do SNDFCI, regulamentado através do DL n.º 124/2006, na sua 
atual redação. Esta revisão devia estar concluída e sujeita a consulta pública de forma 
integrada com este programa, dado que os impactes sobre a floresta conduzem à 
urgente necessidade de alterar os critérios descritos no Anexo da referida 
regulamentação do SNDFCI, incluindo ao DL nº 10/2018. Sobre esta revisão que já 
devia ter sido concluída há muito tempo, nada é referido, situação que é grave e 
permite a destruição de milhares de árvores que deviam ser conservadas, por motivo 
técnicos, paisagísticos, mas também devido à biodiversidade e ao armazenamento de 
carbono. As metas para “2020-2030: 56.900 ha/ano com gestão efetiva da rede”, 
revela um valor muito baixo, considerando a extensão e dispersão da rede secundária. 
 
Curiosamente, para as “Áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível” é 
apresentado a “meta de 2021: Normas técnicas de planeamento e gestão de áreas 
estratégicas de mosaicos de gestão de combustível publicadas”. Ou seja, é proposto a 
rápida aprovação de regulamentação para os mosaicos de gestão de combustível, 
mas omite meta para as faixas de gestão de combustível da rede secundária! 

No PNA a aposta é sobretudo efetuada para as faixas de gestão de combustível da 
rede primária e secundária e em áreas mosaicos de gestão de combustível, quando a 
visão deveria ser aumentar a gestão nos espaços agroflorestais, melhorando o 
ordenamento florestal com a promoção de espécies de folhosas autóctones mais 
resistentes ao fogo. 

Ver: ESTUDO TÉCNICO - Racionalizar a gestão de combustíveis: uma síntese do 
conhecimento atual, do Observatório Técnico Independente, dezembro de 2019. 
 
O PNA refere o “Uso do fogo como estratégia integrada de Gestão Florestal Rural” 
defendendo a promoção da técnica do fogo controlado. Contudo, para gerir e 
reconverter a paisagem, deveria apostar-se mais em técnicas de gestão mais 
favoráveis em termos ambientais, como o “Promover processos de compostagem”, 
dos sobrantes de exploração. Também deveriam ser promovidos apoios para a 
utilização de biotrituradores para fazer estilha a depositar no solo, favorecendo o 
aumento da matéria orgânica no solo e consequentemente a fertilidade do solo e 
sustentabilidade da floresta. Sugere-se como essencial o financiamento destes 
equipamentos para serviço das organizações de produtores florestais, nas freguesias 
com maior perigosidade de incêndio rural. 
 
Também a realização de queimadas, queimas ou fogueiras, deveriam ser mais 
condicionadas, dado que entre 2010 e 2019 a média anual de incêndios originados em 
queimas e queimadas foi de 34%. 
 
O “OE3 – Modificar Comportamentos” é de implementação prioritária, dado que é 
muito necessário alterar comportamentos de risco nos espaços rurais. A aposta na 
sensibilização ambiental junto da população escolar, assim como dos agricultores e 
proprietários florestais, é essencial. 



Deve existir articulação com outros planos, mas não uma profusão de planos, como 
um referido Plano Nacional Estratégico de Gestão de Combustível. 
 
A “Elaboração e implementação dos Programas de Ação e de Execução” no âmbito do 
PNGIFR, é relevante, mas surge de forma destruturada.  
Estão previstos Programas regionais de Ação (PRA), PSA (Programas Subregionais 
de Ação) e Programas Municipais de Execução (PME) a transpor para os PDM, o que 
compromete a sua pronta execução. Também os Programas de Ação não careciam de 
3 níveis, o que vai tornar mais complexa a sua implementação. Considerando o 
orçamento identificado de 660 K EUR, apenas do OE, para tantos programas, é 
evidente que vai existir um incumprimento na execução. 
 
O “Orçamento do SGIFR com visão plurianual” e o “Mapeamento e mobilização fontes 
de financiamento”, surgem “Sem custo ou orçamento associado/ identificado”, situação 
que é incompreensível. 
 
Surge a proposta para a organização governamental de uma “Conferência mundial 
dos incêndios rurais em Portugal 2023”, com um custo de 1M EUR, o que é um 
exagero. O investimento era melhor aplicado na gestão florestal para prevenção de 
incêndios.  
 
A “Gestão da supressão”, ou combate, apresenta um orçamento de 1788M EUR, valor 
manifestamente elevado. Com um menor investimento na supressão de combustíveis 
nos espaços florestais, associado à silvicultura preventiva, o resultado seria mais 
favorável ao nível da mitigação dos impactes dos incêndios e redução da área ardida. 
 
Existe um grande investimento na execução das medidas do PNA até 2030, com o 
total de despesa de 6.987M€, pretende-se que os incêndios rurais não ultrapassem os 
660 000 ha de área ardida acumulada da década, ou seja em média cerca de 60 000 
ha por ano. Este valor de área ardida é demasiado elevado, mesmo em termos 
médios, considerando as medidas propostas e o elevado investimento. Os estudos 
técnicos do anterior Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios referiam 
que não deveria ser ultrapassado a média anual de 28 000 ha, contudo, politicamente 
o que foi aprovado foi 100 000 ha, valor que foi ultrapassado em vários anos. 

O Programa Nacional de Ação (PNA) do PNGIFR apresenta uma meta de 660 000 ha 
de área ardida até 2030, a qual será impossível de atingir sem uma mudança da atual 
ocupação de monocultura em contínuo de espécies de elevada combustibilidade, 
associado a práticas que aumentam a erosão de solo e a perda de biodiversidade.  

 

Lisboa, 21 de março de 2021 – Dia Internacional da Floresta 

 

A Direção Nacional da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 


