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1. INTRODUÇÃO

O Plano Operacional Municipal (POM) surge, da necessidade de adotar medidas que permitam minimizar
os prejuízos causados, anualmente, pelos incêndios florestais. São objetivos fundamentais deste plano,
garantir a segurança de pessoas e bens; proteger os povoamentos florestais; reforçar a capacidade de
dissuasão e fiscalização; melhorar o sistema de vigilância e deteção de incêndios florestais; garantir uma
primeira intervenção rápida, eficaz e coordenada e, também, reduzir a área ardida e o número de
ocorrências.
Assim, serão descritos neste POM os procedimentos adotados por cada entidade interveniente no
processo, as suas áreas de intervenção, locais estratégicos de posicionamento, entre outros, em cada
fase do dispositivo. Pretende-se, contribuir para que a capacidade de resposta face a uma emergência,
provocada por um incêndio florestal, seja mais rápida e eficaz e que todos os intervenientes se
encontrem articulados e coordenados em todas as situações.
A Diretiva Operacional Nacional nº 2, de abril de 2020, definiu o Dispositivo Especial de Combate a
Incêndios Rurais (DECIR) que fica dividido em níveis de prontidão:
•Permanente Nível I: de 1 de Janeiro a 14 de Maio;
•Reforçado Nível II: de 15 de Maio a 31 de Maio;
•Reforçado Nível III: de 1 de Junho a 30 de Junho;
•Reforçado Nível IV: de 1 de Julho a 30 de Setembro;
•Reforçado Nível III: de 1 de Outubro a 15 de Outubro;
•Reforçado Nível II: de 16 de Outubro a 31 de Outubro;
•Permanente Nível I: de 1 de Novembro a 31 de Dezembro;

O período crítico para o ano de 2021 está dependente da publicação da respetiva portaria.

2. MEIOS E RECURSOS
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Este plano tem como finalidade avaliar e definir, para o município, os meios envolvidos na prevenção,
deteção, primeira intervenção, combate e rescaldo.
A prevenção, a vigilância e a primeira intervenção são essenciais na diminuição do número de
ocorrências e da área ardida. O registo dos meios disponíveis no concelho, bem como a articulação
destes meios e das entidades envolvidas no sistema de DFCI é fundamental. É deste modo que
contribuímos para minimizar os riscos socioeconómicos e ambientais provocados pelos incêndios.

2.1 Entidades Envolvidas nas Ações de DFCI
O Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) estabeleceu um sistema de gestão
de operações (SGO), definindo a organização dos teatros de operações e dos postos de comando,
clarificando competências e consolidando a doutrina operacional. O SGO é uma forma de organização
operacional que se desenvolve numa configuração modular e evolutiva de acordo com a importância e o
tipo de ocorrência. O comando das operações de socorro é assumido pelo chefe da primeira equipa a
chegar ao local – COS – que terá a responsabilidade de decidir, em estreita articulação com o CDOS e
outras entidades, sobre o desenvolvimento da organização.
As entidades envolvidas nas ações de DFCI, dispõem de estruturas de intervenção próprias que
funcionam, e são empregues, sob a Direção/Comando das respetivas hierarquias, previstas nas
respetivas leis orgânicas, sem prejuízo da necessária articulação com o Posto de Comando Operacional
e com a estrutura operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

2.1.1 ANEPC – Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria

O CDOS de Leiria assegura, nos termos da lei, o comando operacional das operações de socorro, em
estreita articulação com o Comando Nacional de Operação de Socorro (CNOS) e com as entidades e
estruturas de âmbito distrital e municipal.
Os níveis de alerta são definidos pelo CCON/CNOS e veiculados pelo CDOS de Leiria.
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Figura 1 – Esquema da organização global da resposta (adaptado da DON Nº 2, 2020)

De acordo com a DON Nº 2, o DECIR compreende as seguintes ações operacionais:
1. Antecipação
Antecipar ações de prevenção operacional, sob a coordenação da GNR, em zonas mais suscetíveis
aos incêndios, em permanente articulação com os CDOS.
2. Ataque Inicial (ATI)
Garantir o ATI, como uma intervenção organizada e integrada, sustentada por um despacho inicial,
até 2 (dois) minutos depois de confirmada a localização do incêndio, de forma musculada, consistente
e em triangulação, de meios aéreos, se disponíveis, e de meios terrestres de combate a incêndios
florestais.
3. Ataque Ampliado (ATA)
Garantir obrigatoriamente o início do ATA, sempre que atingidos os primeiros 90 (noventa) minutos de
intervenção, desde o despacho do primeiro meio de ATI, e este não tenha sido dado ainda como
dominado (em resolução) pelo COS. A ação de ATA pode iniciar-se antes de se atingirem os primeiros
90 (noventa) minutos de operação, quando a previsão de evolução do incêndio, efetuada pelo COS,
assim o determine.
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4. Reforço de Meios
Processo de balanceamento de meios interdistritais de socorro e apoio terrestres, ou meios
interdistritais ou nacionais terrestres e/ou aéreos, por despacho do CNOS. O reforço de meios pode
assumir as seguintes formas:
5. Rescaldo
Ação descontínua e obrigatória que visa eliminar toda a combustão viva e isolar o material
ainda

em

combustão

lenta,

utilizando

prioritariamente

ferramentas

manuais,

tratores

agrícolas e/ou máquinas de rasto (MR), garantindo-se desta forma, que o incêndio não reativa.
6. Extinção
Situação onde todos os focos de combustão estão extintos, no perímetro do incêndio garantida a sua
consolidação. A extinção é declarada pelo COS, após a verificação de todos os setores, linha perimetral
e pontos críticos identificados
7. Vigilância ativa pós-rescaldo
Operação que se realiza após o rescaldo de um incêndio, com a intervenção imediata das equipas e
meios de vigilância, destinada a evitar que surjam reacendimentos.
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2.1.2 Corporação de Bombeiros do Bombarral

O concelho do Bombarral conta com uma Corporação de Bombeiros Voluntários, com a
responsabilidade de desenvolver todas as ações que conduzam a uma imediata intervenção terrestre
e ao rápido domínio e extinção dos incêndios florestais. Devem também constituir-se como força de
apoio ao Teatro de Operações (TO), envolvendo elementos para o reconhecimento e orientação no
terreno das forças dos bombeiros em reforço da sua área de atuação própria.
Compete a um elemento de Comando do Corpo de Bombeiros, com a responsabilidade da área onde
decorre o incêndio florestal, a função de Comandante de Operações de Socorro (COS).

Ação

Área e Período
de
Intervenção

Equipa de
Intervenção
Permanente
(EIP)

5 por
equipa

Equipa Combate
a Incêndios
(ECIN)
Equipa Logística
de Apoio ao
Combate (ELAC)

ID da Equipa

Vigilância
1ª Intervenção
Combate

Recursos
Humanos
(nº)

Disponibilidade de equipas consoante o nível de prontidão do dispositivo DFCI
Permane
nte nível I

Reforçado
nível II

Reforçado
nível III

Reforçado
nível IV

Reforçado
nível III

Reforçad
o nível II

Permane
nte nível I

Todo o
concelho e
todo o ano

1

1

1

1

1

1

1

5 por
equipa

Todo o
concelho entre
15-05 e 15-10

0

1

1

1

1

1

0

2 por
equipa

Todo o
concelho

0

0

1

1

1

0

0

Rescaldo

Quadro 1 – Ações desenvolvidas e nº equipas de Bombeiros disponíveis consoante fase dispositivo DFCI

2.1.3 Guarda Nacional Republicana

A GNR cumpre todas as missões que legalmente lhe estão atribuídas, em conformidade com a Diretiva
Operacional própria. No âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, assume a
responsabilidade da coordenação de todas as ações de prevenção, vigilância, deteção e fiscalização.
Integra, através do SEPNA e de outros elementos daquela Guarda, o dispositivo de vigilância e deteção.
Durante os períodos críticos e a pedido da autoridade competente exerce missões de condicionamento
de acesso, circulação e permanência de pessoas e bens no interior de zonas críticas, assim como
missões de fiscalização sobre o uso de fogo, queima de sobrantes, realização de fogueiras e utilização
de foguetes ou outros artefatos pirotécnicos. Também, é responsável por investigar as causas dos
incêndios florestais.
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A vigilância efetuada por esta entidade, irá privilegiar as zonas com maior suscetibilidade aos incêndios e
aquelas que não forem abrangidas por outra equipa de vigilância. Compete-lhe garantir o início do
funcionamento da RNPV e disponibilizar um oficial de ligação ao CDOS.

2.1.4 Polícia Judiciária (PJ) – Departamento de Investigação Criminal de Leiria

O concelho do Bombarral está abrangido pela área de ação do Departamento de Investigação Criminal de
Leiria, sendo este o principal responsável pela investigação dos incêndios, nos casos em que a
despistagem realizada pela GNR conclua a existência de dolo. Assim sendo, a colaboração da PJ
ocorrerá quando a gravidade da situação assim o exija, mas sempre enquadrada pela legislação
específica. A PJ possui um oficial de ligação com o CDOS de Leiria, possuindo este um contacto
permanente com aquele elemento.

2.1.5 Forças Armadas

As Forças Armadas (FA), intervêm por solicitação da ANEPC, de acordo com a gravidade da situação,
sempre enquadrados sob o comando próprio e conforme a legislação aplicável para estas forças.
A unidade militar colabora, a pedido da ANEPC, e de acordo com os planos próprios e disponibilidade
de recursos, com meios humanos e materiais para atividades de patrulhamento, vigilância e deteção,
rescaldo e vigilância activa pós-incêndio.
De referir a existência de um Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército (PAMEEx), onde se
encontram discriminados os meios disponíveis das várias Unidades do Exército e que poderão, em caso
de necessidade e por decisão superior do Exército, ser empregues.
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2.1.6 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas

O ICNF tem como principais responsabilidades no concelho do Bombarral (DON nº2/2020) as seguintes
atribuições:
• Coordenar as ações de educação, sensibilização e informação pública desenvolvidas pelas
entidades públicas ou privadas, numa estratégia de comunicação integrada dirigida para o grande
público, para grupos específicos da população, e para a população escolar;
• Disponibilizar um elemento de ligação ao CNOS e ao CDOS, assegurando, através de um
elemento de ligação do ICNF, apoio técnico especializado;
• Nas ações de prevenção, vigilância e deteção, deve privilegiar a ligação funcional ao Oficial de
ligação da GNR, disponibilizando informação permanente, de apoio à decisão, ao CNOS e CDOS,
através do respectivo Oficial de Ligação;
• Elaborar e divulgar cartografia de apoio à decisão para utilização do CDOS, designadamente
mapa de apoio ao combate e circunscrição de incêndios, e mapa de primeira intervenção;
• Elaborar e divulgar relatórios sobre incêndios florestais, áreas ardidas no concelho e no distrito e
comparativos com anos anteriores.

2.1.7 Câmara Municipal do Bombarral – Serviço Municipal de Proteção Civil

O Município, no âmbito da DFCI, presta todo o apoio necessário na disponibilização de meios, recursos,
pessoas e apoio logístico nas operações de combate a incêndios florestais. Para além de todo o apoio
prestado, quando acionado o Plano de Emergência Municipal, o presidente da Câmara Municipal ou o seu
representante, assume a coordenação institucional dos serviços e agentes no âmbito da Comissão
Municipal de Proteção Civil (CMPC). Colabora na divulgação de avisos à população de acordo com o
índice de risco de incêndio, coordenando ao nível local, as ações de DFCI, a sinalização de infraestruturas
florestais de prevenção e protecção da floresta, bem como, o desenvolvimento de ações de sensibilização
à população.
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2.1.8 APAS FLORESTA – Associação de Produtores Florestais

A APAS FLORESTA dispõe de uma Equipa de Sapadores Florestais (ESF) e embora o seu raio de ação não
contemple o concelho do Bombarral, referimos a sua existência como recurso, eventualmente mobilizável, em
situação de gravidade.
As ESF exercem funções de prevenção dos incêndios florestais através de ações de silvicultura
preventiva, gestão de combustíveis, da realização de fogo controlado, de queimadas, da manutenção e
beneficiação da rede divisional e outras infraestruturas. Participam na sensibilização da população para
as normas de conduta em matéria de prevenção, do uso do fogo e da limpeza das florestas.
Estas equipas intervêm na vigilância e na deteção, sob a coordenação da GNR e, também, nas ações de
ataque inicial (ATI) a incêndios florestais, sob a coordenação do CDOS respetivo. A sua intervenção
desencadeia-se na dependência técnica do ICNF e na dependência operacional do COS. Participam em
ações de rescaldo e de vigilância ativa pós-rescaldo, desde que requisitados pelo COS.

2.1.9 Sapadores (OesteCIM)

Foram criadas 3 equipas de sapadores florestais para ficarem afetas à OesteCIM para realização de
ações de gestão de combustíveis. De acordo com a Diretiva Operacional Nacional nº2/2020, as suas
competências podem também estender-se a ações de 1ª intervenção, combate e rescaldo se a ANEPC
assim o solicitar.
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2.2 Meios e Recursos
Neste ponto apresentam-se os respetivos meios e recursos disponíveis para a vigilância e deteção,
primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós – incêndio. Nos quadros seguintes sintetiza-se
esta informação.
A listagem apresentada refere os seguintes parâmetros para cada entidade/equipa:
•

Entidade envolvida em cada ação,

•

Identificação de cada equipa,

•

Recursos humanos de cada equipa,

•

Área de atuação/setores,

•

Período de atuação,

•

Tipo de viatura,

•

Equipamento de supressão hidráulico

•

Ferramenta de sapador.
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McLeod

Polaski

Enxada

Pá de valar

Abafador

Bomba dorsal

Motosserra

-

4x2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4x4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

VCOT01

4x4

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

VTPT01

4x4

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

VFCI02

4x4

2000

-

20 baixa
40 alta

25
38

320
120

1

2

1

1

2

2

4

4

1

1

VFCI05

4x4

3200

-

20 baixa
40 alta

25
38

320
120

1

2

1

1

2

2

4

4

1

1

VRCI03

4x4

2500

-

12

25
45
70

320
120
80

1

2

1

1

2

2

4

4

1

1

VTTF01

4x4

7000

-

16

25
45
70

120
80
40

1

2

1

1

2

1

4

4

-

1

VLCI04

4x4

600

130

25

25
45

200
80

1

2

1

1

2

2

4

4

1

1

VUCI01

4x2

3000

-

20 baixa
40 alta

25
45
70

120
200
80

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

VTPT03

4x4

-

258

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Compr. Tot. Mangueira
(m)

1

Tipo

Ancinho

15 de maio
a
15 outubro

Foição

Todo o concelho
S100501

Diâmetro Mangueira (mm)

10

Período de Atuação

Área de atuação (Sectores
territoriais)

Recursos Humanos
(n.º por viatura)

BV Bombarral
ECIN

Todo o ano

5

Pressão

Vigilância e
Deteção
1ª Intervenção
Combate
Rescaldo
Vigilância PósIncêndio

Período
Crítico

Potência (Hp)

EIP

Todo o concelho
S100501

(por viatura)

Capacidade de água (l)

-

2

(por viatura)

Ferramenta
motomanual
de sapador

Sigla

-

Equipamento de Sapador

Nº

GNR

ID Equipa

Entidade

Ação
Vigilância e
Deteção

Viatura

Equipamentos de supressão hidráulico

Quadro 2 – Entidades envolvidas em cada ação e inventário de viaturas e equipamentos
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VCOT01 - Veículo de Comando Tático

VFCI02 - Veículo Florestal de Combate a Incêndios

VFCI05 – Veículo Florestal de Combate a Incêndios

VRCI03 – Veículo Rural de Combate a Incêndios

VUCI01 – Veículo Urbano de Combate a Incêndios

VLCI04 – Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios

Figura 2 – Viaturas existentes na Corporação de BV do Bombarral
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Meios complementares de apoio ao combate
Quadro 4 – Caracterização dos meios
Entidade

Contato

Viatura

Marca

Modelo

Lotação

Acessórios

OBS.

3 Ligeiro

Nissan

Pick-up 4x4

2

-

-

4 Ligeiro

Nissan

Cabstar

4

-

-

1 Ligeiro

Toyota

Hilux

2

-

-

1 Ligeiro

Renault

Partner

2

1 Ligeiro

Renault

Kangoo

2

3 trator

Massey
Ferguson

-

-

Pesado

Renault

G340

-

Caixote de carga de
22ton

-

Pesado

Volvo

FL 10 (6x4)

-

-

Capacidade de carga 14 ton

Pesado

Volvo

FL7H

-

Grua

-

Pesado

Scania

270CB4X2

-

-

Capacidade de carga 8 ton

Mini-escavadora

Komatsu

PC 20R-8

-

-

Giratória de rastos

2 Retroescavadora

Komatsu

-

-

-

-

1 Retroescavadora

Case

580-SR

-

-

-

Niveladora

Caterpillar

120G

-

-

-

Pá carregadora

Bobcat

1825 B

-

-

-

Pá Carregadora

Sunward

SWL 3230

-

-

-

Porta-máquinas

Robuste
Kaiser

S380 2F 2C

-

-

-

Kit Fogos Florestais
400Lt com bomba
Vanguard

-

-

-

-

-

-

5 Reboque agrícola

-

Caixa Basculante

-

Cisterna de 18000L

Câmara
Municipal
do
Bombarral

262 609 021

Quadro 3 – Caraterização dos meios e recursos da Câmara Municipal
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e recursos das Juntas de Freguesia
Junta
Freguesia

Contato

Viatura

Marca

Modelo

Lotação

Ligeiro

Nissan

Pick-up 4x4

2

Ligeiro

Renault

-

4

Trator ligeiro

Goldini

Trator pesado

Hurlimann

Trator pesado

Landini

4/90

Pá Carregadora

-

-

OBS.

Pá Niveladora
Braço
triturador
Rodo para
nivelamento
de terras

-

Bombarral e
Vale Covo

Acessórios

Mobilização em 30
minutos

90 Cv, Cabinado

-

-

Atrelado

5 000 Kg

Cisterna

6 000 Litros

Pulverizador

300 Litros

Triturador

Corta caniços

-

262 605 886
-

-

Carvalhal

Pó

Roliça

-

-

Compressor

-

Motosserra

-

-

1

Motorroçadora

-

-

2

Pick-up

2

-

Mobilização em
60 minutos

Corta caniços
Reboque
Pá mov.terras
Depósito água
1000 litros

Mobilização em
60 minutos

Ligeiro

Nissan

Trator

New
Holland

TL90

-

Ligeiro

Renault

Kangoo

2

Agria

Dumper

-

-

Ligeiro

Kia

Pregio

9

Trator

Landini

F6530

Trator

Landini

DT 8860

262 603 351

-

262 081 804

262 606 250

-

Mobilização em
60 minutos

Quadro 4 – Caraterização dos meios e recursos das Juntas de Freguesia
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3. DISPOSITIVO OPERACIONAL DE DFCI

3.1 Esquema de comunicação
As alterações ao normal funcionamento da vigilância e prontidão dos intervenientes são definidas
através de um sistema de alertas. Este sistema é composto por cinco níveis diferentes e tem início no
nível Azul, progredindo, de forma crescente, para os níveis Amarelo, Laranja, Vermelho, consoante a
gravidade da situação e o grau de prontidão que esta exija.
Compete ao CDOS de Leiria a comunicação diária do nível de alerta aos Agentes de Proteção Civil, aos
Corpos de Bombeiros e restantes organizações, de nível distrital, intervenientes na DFCI.

CDOS Leiria

Alerta Amarelo

Coordenador de Prevenção
Estrutural/ICNF
Engª Andreia Gonçalves

Alerta Laranja
Alerta Vermelho

Coordenador
Municipal ProCiv
Dr. Sérgio Morais

Serviço Municipal de
Proteção Civil
SMPC do Bombarral

BV Bombarral

Vigilância Armada

GNR/SEPNA
Técnicos:
GTF e
OPF/APAS Floresta *

Mobilização Equipas
por Setores
Locais Estratégicos de
Estacionamento
LEE100501 e LEE100502

(*) Disponibilidade para apoio ao COS e CDOS – célula de planeamento

Figura 3 – Esquema de comunicação dos alertas
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Na organização do dispositivo, consideram-se as seguintes fases para um incêndio florestal (DON Nº2,
2020):
• Incêndio Ativo (em curso) - Incêndio em evolução sem qualquer limitação de área.
• Incêndio Dominado (em resolução) - Incêndio que atingiu uma fase em que as chamas já não
afetam os combustíveis vizinhos através dos mecanismos de transmissão de calor e a altura
das chamas é reduzida não existindo perigo de propagação do incêndio para além do perímetro
já atingido.
• Incêndio em Rescaldo (em conclusão) – Situação onde os principais focos de incêndio estão
apagados, mantendo-se somente, dentro do perímetro pequenos focos de combustão que se
eliminam ou se isolam, garantindo-se que o incêndio não reactiva.
• Reativação (em conclusão) – Aumento de intensidade de uma parte ou de todo o perímetro de
um incêndio durante as operações de rescaldo e antes de este ser considerado rescaldado,
pelo COS;
• Incêndio Extinto (finalizado) – Situação onde todos os focos de combustão estão apagados
estando garantida a consolidação do perímetro do incêndio e, portanto, o seu não
reacendimento.
• Vigilância Ativa Pós-lncêndio (vigilância ativa) – Depois do COS ter dado o incêndio como
extinto, ficam no local, o pessoal e material indispensável para vigiar e atuar em caso de
necessidade.
• Reacendimento (vigilância ativa) – É uma nova ocorrência que tem início no perímetro da área
afetada por um incêndio considerado extinto (após términus das ações de rescaldo e vigilância), ou
seja, em que todos os meios já abandonaram o TO. São ocorrências que têm obrigatoriamente área
ardida associada e às quais será atribuído o tipo de causa ‘REACENDIMENTO’ e a causa 711 –
‘Fonte de calor do incêndio anterior’.
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3.2 Procedimentos de Atuação

Alerta amarelo

São reforçados os meios de vigilância em caso de alerta amarelo recebido pelo CDOS de Leiria. Este
alerta corresponde às situações de previsibilidade de ocorrência ou ocorrências múltiplas, com
necessidade de resposta ao nível do concelho.

Alerta Laranja

Este alerta compreende as situações de emergência (iminência ou ocorrência) que justificam a
preparação para a ativação dos respetivos planos de contingência, exigindo o empenho global dos
meios e recursos e uma inerente gestão de esforços concertados entre organismos e entidades que
concorrem para o socorro.

Alerta Vermelho

Este alerta compreende as situações de emergência (ocorrência confirmada) que, obrigam à ativação
dos planos de contingência e sua respetiva articulação com o Plano Municipal de Emergência. Os
serviços garantem de imediato o estado de prontidão operacional.
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Tipos de Alerta
Amarelo
Procedimentos
atuação

Atividades

Horário

Nº mínimo de
elementos

Vigilância/1ªintervenção/combate
/rescaldo

24H

5

24H

2

Entidades

CB Bombarral

Laranja e Vermelho

GNR

Patrulhamento/
Fiscalização/Vigilância

Locais estratégicos de
Posicionamento
LEE 100501
LEE 100502
Todo o concelho

Atividades

Horário

Nº mínimo de
elementos

Vigilância/1ªintervenção/combate/
rescaldo

24H

5

24H

2

Patrulhamento/
Fiscalização/Vigilância

Locais estratégicos
de Posicionamento
LEE 100501
LEE 100502
Todo o concelho

Quadro 5 – Procedimentos de atuação nos alertas amarelo, laranja e vermelho
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Quadro 6 – Dispositivo operacional DFCI – resumo das funções e responsabilidades das entidades.
Prevenção estrutural

Áreas e vertentes

Prevenção estrutural

ICNF

Organização do
território,
silvicultura e
infraestruturas

Sensibilização e
divulgação

nac/dist/mun nac/dist/mun

nac/mun/loc

Planeamento
DFCI

Entidades

Prevenção

Vigilância
e
patrulham.

Deteção

Combate

Fiscalização

Investigação
de causas

Primeira
intervenção

Combate

Equipas de sapadores florestais

Municípios

CMDF/GTF

mun

mun/loc

SMPC

mun

mun/loc

loc

loc

Juntas de Freguesia

Rescaldo

Vigilância
pósincêndio

1

1

Forças armadas
Entidades gestoras de zonas de caça
SEPNA

GNR

loc

Comandos territoriais
Polícia Judiciária

ANEPC

CNOS/meios aéreos

nac

CDOS

dist

nac

nac

nac

nac

nac

dist

dist

dist

dist

Equipas de combate a incêndios
Corpos de bombeiros

mun/loc

Munícipes e proprietários florestais

Legenda das siglas:

Legenda das cores:

nac

Nível nacional

Sem intervenção significativa

reg

Nível regional

Com competências significativas

dist

Nível distrital

Com competências de coordenação

mun

Nível municipal

Deveres de cívicos

loc

Nível local

(1) Participam em ações de rescaldo e de vigilância ativa pós-rescaldo, desde que
requisitados pelo COS
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4. SETORES TERRITORIAIS DE DFCI E LOCAIS ESTRATÉGICOS DE ESTACIONAMENTO (LEE)

Os setores territoriais de DFCI são áreas contínuas no território municipal às quais se definem, no
âmbito da CMDF, responsabilidades quanto às ações a desenvolver pelas entidades que participam na
DFCI. A demarcação dos setores territoriais faz-se de acordo com os meios existentes para a vigilância,
1ª intervenção e apoio ao combate.
Para o concelho foi definido um setor territorial de DFCI, identificado por uma expressão alfanumérica,
S1005ss, em que "S" significa "sector", "1005" é o código INE para o concelho, e "ss" é o número
sequencial para cada setor delimitado. Estes setores são comuns às ações de vigilância e deteção,
Primeira Intervenção, Combate, Rescaldo e Vigilância pós-incêndio.
Os Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) são pontos estratégicos de posicionamento no
território, onde se devem posicionar os meios de primeira intervenção, principalmente no período
crítico, com vista a uma intervenção rápida e eficaz no combate aos incêndios, assumindo também um
papel importante na vigilância e dissuasão.
Para a definição destes locais foi considerada a caraterização do concelho, nomeadamente em
termos de zonas com acentuado declive (que ajudam a propagar os incêndios), com manchas
continuas de coberto e onde a carga de combustível é elevada, bem como através da análise do
histórico de ocorrências e a grande área possível de visibilidade do concelho.
Os locais estratégicos de estacionamento surgem, também, identificados por uma expressão
alfanumérica, LEE1005ss, em que "LEE" significa "Local Estratégico de Estacionamento", "1005" é o
código INE para o concelho, e "ss" é o número sequencial para cada LEE definido.
Os LEE´s definidos para o concelho do Bombarral são: o LEE100501 no Quartel dos Bombeiros
Voluntários do Bombarral e o LEE100502 situado junto ao marco geodésico da Columbeira.
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4.1 Setores de DFCI e LEE - Vigilância e Deteção

Não existindo nenhum posto de vigia que integre a Rede Nacional de Postos de Vigia (RNPV) dentro
dos limites administrativos do município, consideraram-se 4 postos de vigia oficiais, situados em
municípios limítrofes, com visibilidade sobre este município.
Os postos de vigia existentes com visibilidade para o concelho do Bombarral são: Posto de Vigia da
Serra de Montejunto (PV 52-01) inserido no concelho do Cadaval e onde está localizada uma Torre de
Videovigilância (associada ao programa Oeste Florestal desenvolvido pela Associação de Municípios do
Oeste e comandada a partir dos CDOS de Lisboa); Posto de Vigia de Monte Redondo (PV 52-02)
inserido no concelho de Torres Vedras e; o Posto de Vigia do Conde (PV 55-01) inserido no concelho
de Rio Maior.
Na Quinta Nova (Usseira), concelho de Óbidos, a norte do Bombarral, encontra-se instalada uma torre
de videovigilância (OE.73), no âmbito do projeto identificado anteriormente, e com visibilidade sobre o
concelho, sendo esta torre comandada a partir do CDOS de Leiria, não sendo um posto de vigia oficial,
este não foi considerado no mapa da rede de vigilância e deteção do concelho do Bombarral.
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Figura 4 – Mapa da rede de vigilância e deteção de incêndios
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No que respeita às ações de vigilância no concelho, estas são da competência da Corporação de
Bombeiros Voluntários do Bombarral e da Guarda Nacional Republicana do Bombarral.

Figura 5 – Setor territorial de DFCI e LEE – Vigilância e deteção
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4.2 Setores de DFCI e LEE - Primeira Intervenção
A primeira intervenção em fogos florestais é de extrema importância, pois quanto mais cedo e
eficazmente se intervencionar um foco de fogo, maior será a probabilidade de evitar a sua evolução para
um incêndio florestal, ou seja, um foco de grandes proporções e descontrolado.
No concelho do Bombarral a primeira intervenção é da responsabilidade dos Bombeiros Voluntários do
Bombarral pois não existem, neste concelho, outras entidades ou estruturas equipadas para efetuarem
tais ações.

Figura 6 – Setor territorial de DFCI e LEE – Primeira Intervenção
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4.3 Setores de DFCI e LEE - Combate
O combate é efetuado pela Corporação de Bombeiros Voluntários do Bombarral, constituídos pelas
equipas e elementos da 1.ª Intervenção. No entanto o número de equipas é variável consoante a
gravidade e dimensão do incêndio pois poderá ser reforçado com mais elementos.
Para o combate aos incêndios e conforme a zona do concelho, poderão ser ainda enviados pelo CDOS
reforços com equipas dos concelhos limítrofes, nomeadamente, Óbidos, Peniche, Caldas da Rainha,
Lourinhã e Cadaval.
Caso o incêndio evolua para uma situação que necessite de reforço de meios são enviados pelo CDOS
reforços com equipas de outros concelhos do distrito, podendo existir a necessidade de apoio mais
musculado.
Deve ser garantido, obrigatoriamente, o início do ataque ampliado sempre que atingidos os primeiros
noventa minutos de intervenção (desde o despacho do primeiro meio de ataque inicial) e o incêndio não
tenha sido ainda dado como dominado (em resolução) pelo COS. A ação de ataque ampliado pode iniciarse antes de se atingirem os primeiros noventa minutos de operação quando a previsão de resolução do
incêndio, efetuada pelo COS, assim o determine.
Quando uma operação passa para ataque ampliado obriga à reposição da capacidade de ATI dos meios
do dispositivo, especialmente das equipas heli-transportadas e meios terrestres
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Figura 7 – Setor territorial de DFCI e LEE – Combate
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4.4 Setores de DFCI e LEE - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio
Na fase do rescaldo, parte integrante do combate ao incêndio, este é feito por todas as entidades/equipas
que se encontram no combate direto às chamas. Estas entidades/equipas só abandonam o local depois de
assegurarem que se eliminou toda a combustão na área ardida, ou que, o material ainda em combustão se
encontra devidamente isolado e circunscrito, e como tal já não constitui perigo de reacendimento. Na fase
de rescaldo pode ainda ser solicitada a intervenção dos militares através dos canais próprios.
Após o rescaldo, em incêndios de grandes dimensões os bombeiros providenciam no sentido de se
realizar a vigilância pós-rescaldo. Ficam em alerta permanente verificando a área queimada e a área
envolvente, até que se certifiquem que não existem sinais de atividade de combustão, altura em que
abandonam o local.
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Figura 8 – Setor territorial de DFCI e LEE – Rescaldo e vigilância pós-incêndio
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4.5 Investigação das Causas dos Incêndios
Relativamente à despistagem das causas dos incêndios, cabe à Equipa de Proteção da Natureza e
Ambiente, através dos elementos com a formação adequada à investigação das causas dos incêndios
florestais, averiguar as eventuais causas dos incêndios, a identificação/detenção dos eventuais autores e a
preservação de vestígios.
Nos casos em que exista dolo, passa a haver a intervenção da Policia Judiciária, que toma conta da
ocorrência.
No final de cada incêndio é elaborado o correspondente auto de notícia para o Tribunal e Polícia Judiciária
(PJ). Após ser contatada, a PJ (Departamento de Investigação Criminal) recolhe informações junto dos
agentes DFCI envolvidos, identifica as testemunhas e sempre que possível localiza e preserva a área de
início do incêndio. Os mecanismos e meios de atuação da polícia estarão ativos 24h por dia sempre que
haja suspeita de ação dolosa. Caso contrário encontra-se disponível sempre que solicitada.

Entidade

Serviço

responsáveis

GNR

Sala de Deteção do CDOS

despistagem

PJ

Departamento de Investigação Criminal

Quadro

8 – Entidades
pela
das causas dos

incêndios.
Quadro 7 – Entidades responsáveis pela despistagem das causas dos incêndios
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5. CARTOGRAFIA DE APOIO À DECISÃO (CAD)

A representação cartográfica das redes DFCI constitui uma importante ferramenta de apoio à decisão nas
ações de 1.ª intervenção, combate e rescaldo, procurando desta forma aumentar os níveis de segurança
dos intervenientes.
A construção de uma base cartográfica simples que integra os elementos mais importantes na DFCI,
constitui-se como um elemento fundamental para uma correta leitura das condições e elementos que se
encontram no terreno.
A CAD, em anexo, abrange a totalidade do concelho, sendo constituída por dois mapas e enquadrada
sobre carta militar e ortofotomapa.
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ANEXOS

Nº do mapa

Título

Mapa 1.1

MAPA DA REDE DE VIGILÂNCIA E DETEÇÃO DE INCÊNDIOS

Mapa 1.2

MAPA DO SETOR TERRITORIAL DFCI E LEE – Vigilância e Deteção

Mapa 1.3

MAPA DO SETOR TERRITORIAL DFCI E LEE – Primeira Intervenção

Mapa 1.4

MAPA DO SETOR TERRITORIAL DFCI E LEE – Combate

Mapa 1.5

MAPA DO SETOR TERRITORIAL DFCI E LEE – Rescaldo e Vigilância Pós Incêndio

Mapa 1.6

CARTA DE APOIO À DECISÃO I – CAD I

Mapa 1.7

CARTA DE APOIO À DECISÃO II – CAD II
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Mapa 1.1 – Mapa da rede de vigilância e deteção de incêndios
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Mapa 1.2 – Mapa do setor territorial DFCI e LEE - Vigilância e Deteção
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Mapa 1.3 – Mapa do setor territorial DFCI e LEE – 1ª intervenção
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Mapa 1.4 – Mapa do setor territorial DFCI e LEE – Combate
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Mapa 1.5 – Mapa do setor territorial DFCI e LEE – Rescaldo e Vigilância pós-incêndio
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