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O Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta contra Incêndios (SNDFCI) 
está actualmente previsto no Decreto-
Lei n.º 124/2006, de 28 de Janeiro 
(com a última alteração introduzida 
pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto), 
o qual, promovendo a gestão activa da 
Floresta e a implementação da gestão de 
combustíveis em áreas estratégicas, vem, 
nos seus artigos 12.º e seguintes, regular 
as Redes de Defesa da Floresta contra 
Incêndios, em que se incluem as Redes 
de Faixas de Gestão de Combustível.
Aquele impele, assim, um conjunto de 
entidades e proprietários à gestão do 
combustível e, desde logo, à criação 
e manutenção de descontinuidade 
horizontal e vertical da carga combustível 
nos espaços rurais, removendo parcial ou 
totalmente a biomassa aí presente. 
Subdividindo-se as Faixas de Gestão 
de Combustível em primárias, 
secundárias, ou terciárias, consoante o 
interesse distrital, municipal ou local, 
respectivamente, bem como em prol 
da função protegida (definida no n.º 2 
do artigo 13.º do SDFCI), interessam-
nos aqui as redes secundárias, as quais 
se desenvolvem sobre as redes viárias 
e ferroviárias públicas, as linhas de 
transporte, distribuição de energia 
eléctrica e gás natural – cujos limites 
poderão ser consultados no n.º 1 do 
artigo 15.º do Diploma em questão 
– e ainda sobre as envolventes aos 
aglomerados populacionais, edificações e 
infra-estruturas. 
Os proprietários que detenham terrenos 
confinantes a edifícios inseridos em 
espaços rurais são obrigados a proceder 
à gestão de combustível, numa faixa 

apurada a contar da alvenaria exterior 
do edifício, em largura não inferior 
a 50 metros, sempre que a mesma 
abranja florestas, matos ou pastagens 
naturais, sendo que, inserindo-se aqueles 
em aglomerados populacionais, a 
largura mínima da faixa nunca poderá 
ser inferior a 100 metros, o que se 
compreende face à perigosidade de 
incêndio envolvida. 
Quanto aos critérios a atender, para a 
gestão dos combustíveis nas faixas, estes 
foram recentemente reformulados pelo 
Decreto-Lei n.º 10/2018, do passado dia 
14 de Fevereiro, impondo o legislador 
que, quando aquelas se caracterizem 

por estrato arbóreo com povoamento de 
pinheiro bravo ou eucalipto, a distância 
entre as copas das árvores deva ser no 
mínimo de 10 metros, devendo estas 
estar desramadas em 50 % da sua altura 
até que esta atinja os 8 metros, altura 
a partir da qual a desramação deve 
alcançar no mínimo 4 metros acima do 
solo, sendo que relativamente às restantes 
espécies, a distância permitida entre as 
copas das árvores deve ser no mínimo de 
4 metros, com as restantes exigências. 
Cumulativamente, as copas das árvores 
e dos arbustos, deverão encontrar-
se ainda distanciadas no mínimo 5 
metros da edificação, de modo a evitar 
projecções sobre esta, devendo ainda 
ser criada uma faixa pavimentada de 1 
ou 2 metros de largura circundando o 
edifício, acrescendo ainda a proibição de 
existência de acumulações de substâncias 
consumíveis, como lenha, madeira ou 
outra substância altamente inflamável, 
nas imediações das infra-estruturas. 
Pese embora o SNDFCI preceitue que 
todos os trabalhos referidos devem ser 
efectuados entre o final do período 
crítico do ano anterior e 30 de Abril 
de cada ano, face a toda a calamidade 
vivenciada no ano que ora findou, 
o Orçamento de Estado para 2018 
antecipou esse período temporal, 
devendo a gestão do combustível descrita 

ocorrer até ao dia 15 de Março de 2018, 
independentemente da existência de 
Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios (PMDFCI) aprovado. 
Atente-se ainda que, sendo o 
incumprimento das obrigações referidas 
sancionado a título contra-ordenacional, 
encontram-se as respectivas coimas, 
pela mesma Lei, elevadas para o dobro, 
figurando o limite mínimo nos 280,00 J 
e o máximo nos 10.000,00 J, no caso de 
pessoa singular. 
Ademais, refira-se que, persistindo o 
incumprimento, as Câmaras Municipais 
deverão substituir-se aos proprietários e 
outros produtores florestais, procedendo 

à respectiva limpeza, mediante prévia 
comunicação e, na falta de resposta em 
cinco dias, por aviso a afixar no local dos 
trabalhos. A realização de tais trabalhos 
pela Edilidade deverá ser efectuada 
até 31 de maio de 2018, sob pena de 
cominação de sanções económicas. 
Sublinhe-se ainda que os proprietários 
são obrigados a permitir o acesso aos 
seus terrenos e a ressarcir a Câmara 
Municipal das despesas efectuadas com 
a gestão de combustível, sendo que 
se decorrido o prazo de 60 dias sem 
que se tenha verificado o pagamento 
por parte dos proprietários, esta ou o 
Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF), extrai certidão de 
dívida, podendo, posteriormente, existir 
cobrança de dívida por processo de 
execução fiscal, nos termos do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário. 
Assim, almejando-se sempre a 
defesa de pessoas e bens, nos espaços 
florestais, previamente definidos nos 
Planos Municipais de Defesa Contra 
Incêndios e à luz do SNDFCI, não 
só proprietários, como ainda as 
entidades responsáveis pela rede viária 
– que deverão providenciar pelos ditos 
trabalhos numa faixa lateral de terreno 
confinante em largura não inferior a 10 
metros –, pela rede ferroviária – numa 
faixa lateral de terreno confinante em 
largura não inferior a 10 metros, contada 
a partir dos carris externos numa largura 
não inferior a 10 metros –, pela linha 
de transporte e distribuição de energia 
eléctrica - numa faixa correspondente à 
projecção vertical dos cabos condutores 
exteriores acrescidos de uma faixa de 
largura não inferior a 7 metros para cada 
um dos lados –, bem como da rede de 
transporte de gás natural – numa faixa 
lateral de terreno confinante numa 
largura não inferior a 5 metros para cada 
um dos lados, estão obrigadas à gestão 
do combustível.
As recentes alterações legislativas, 
inseridas na Reforma Florestal, deverão 
ser encaradas como um pequeno passo, 
necessário e fulcral, na consciencialização 
da população da responsabilidade que 
lhe cabe, não só na defesa da Floresta, 
enquanto bem público, mas ainda na sua 
própria defesa e na defesa dos outros.
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