
1 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS 
 

CONDICIONAMENTOS À EDIFICAÇÃO 

 

1 - Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) 

O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, estabeleceu, com efeitos a partir 

de 01 de Janeiro de 2022, o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

(SGIFR) no território continental, e definiu as suas regras de funcionamento, 

revogando: 

 

 O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelecia o Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, e, em particular, o seu 

artigo 16.º, que estatuía condicionalismos à edificação; e, 

 

 O Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, que regulava a ocupação 

do solo objecto de um incêndio florestal (cfr. artigos 1.º, 80.º, alíneas a) e 

c), e 81.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro).  

 
O SGIFR é um conjunto de estruturas, normas e processos de articulação 

institucional na gestão integrada do fogo rural, de organização e de 

intervenção, relativas ao planeamento, preparação, prevenção, pré-supressão, 

supressão e socorro e pós-evento, a levar a cabo pelas entidades públicas com 

competências na gestão integrada de fogos rurais e por entidades privadas 

com intervenção em solo rústico ou solo urbano (cfr. artigo 4.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro). 

 
A protecção contra incêndios rurais, que constitui um dos eixos de intervenção 

do SGIFR, é orientada para a segurança e salvaguarda das pessoas, animais e 

bens em áreas edificadas e nas demais áreas, instalações, estabelecimentos e 

infraestruturas abrangidos pela rede secundária, nos termos do Decreto-Lei n.º 
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82/2021, de 13 de Outubro, promovendo a mudança de comportamentos, a 

adopção de medidas de autoprotecção e a maior resistência do edificado, no 

sentido de tornar estas áreas menos susceptíveis ao risco de incêndio rural e 

menos geradoras de ignições (cfr. artigo 4.º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de Outubro). 

  
2 - Condicionamentos à Edificação no âmbito do SGIFR  

No âmbito do SGIFR, o condicionamento à edificação é mais exigente e 

restritivo consoante a operação urbanística incida, ou não, em áreas prioritárias 

de prevenção e segurança (cfr. artigos 60.º e 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, 

de 13 de Outubro). 

 
As áreas prioritárias de prevenção e segurança integram os territórios 

correspondentes às classes de perigosidade “alta” e “muito alta” identificados 

na carta de perigosidade de incêndio rural (cfr. artigo 42.º, n.º 1, do Decreto-Lei 

n.º 82/2021, de 13 de Outubro). 

 
Fora das áreas prioritárias de prevenção e segurança, ficam os territórios 

correspondentes às classes de perigosidade “muito baixa”, “baixa” e “média” 

identificados na carta de perigosidade de incêndio rural (cfr. artigo 42.º, n.º 1, à 

contrario sensu, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro). 

 
Atente-se que a perigosidade de incêndio rural identifica os territórios onde os 

incêndios são mais prováveis e podem ser mais severos, orientando as 

intervenções de redução da carga combustível e o condicionamento ao 

incremento de valor em áreas onde a sua exposição implique perdas com 

elevada probabilidade, sendo avaliada a nível nacional (cfr. artigo 41.º, n.º 3, do 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro). 

 
3 - Operações Urbanísticas em Áreas Prioritárias de Prevenção e 

Segurança - artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro 

Nas parcelas localizadas em áreas prioritárias de prevenção e segurança, 

correspondentes às classes de perigosidade de incêndio rural “alta” e “muito 

alta”, delimitadas na carta de perigosidade de incêndio rural ou já inseridas na 

planta de condicionantes do plano territorial aplicável, que estejam integradas 



3 

 

em solo rústico, com excepção dos aglomerados rurais, são interditos os usos 

e as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de 

loteamento e obras de edificação (cfr. artigo 60.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de Outubro). 

 
Exceptuam-se da interdição anteriormente referida: 

 
a) As obras de conservação e obras de escassa relevância urbanística, nos 

termos do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 

redacção actual (cfr. artigo 60.º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei nº 

82/2021, de 13 de Outubro); 

 
b) As obras de reconstrução de edifícios destinados a habitação própria 

permanente ou a actividade económica objecto de reconhecimento de 

interesse municipal, quando se mostrem cumpridas, cumulativamente, 

as seguintes condições: 

 
i. A ausência de alternativa de relocalização fora de área prioritária 

de prevenção e segurança; 

 
ii. O afastamento à estrema do prédio nunca inferior a 50 metros, 

podendo o mesmo ser obtido através de relocalização da 

implantação do edifício, sem prejuízo de situações de 

impossibilidade absoluta com ausência de alternativa 

habitacional, expressamente reconhecidas pela câmara municipal 

competente; 

 
iii. A adopção pelo interessado de medidas de minimização do perigo 

de incêndio rural, incluindo uma faixa de gestão de combustível 

com a largura de 50 metros em redor do edifício; 

 
iv. A adopção de medidas de protecção relativas à resistência do 

edifício à passagem do fogo, de acordo com os requisitos 

estabelecidos por despacho do presidente da ANEPC e a constar 

em ficha de segurança ou projecto de especialidade no âmbito do 
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Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, de 

acordo com a categoria de risco, sujeito a parecer obrigatório da 

entidade competente e à realização de vistoria; e, 

 
v. A adopção de medidas relativas à contenção de possíveis fontes 

de ignição de incêndios no edifício e respectivo logradouro (cfr. 

artigo 60.º, n.º 2, alínea b), do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro). 

 
c) As obras com fins não habitacionais que pela sua natureza não possuam 

alternativas de localização, designadamente infraestruturas de redes de 

defesa contra incêndios, vias de comunicação, instalações e estruturas 

associadas de produção e de armazenamento de energia eléctrica, 

infraestruturas de transporte e de distribuição de energia eléctrica e de 

transporte de gás e de produtos petrolíferos, incluindo as respectivas 

estruturas de suporte, instalações de telecomunicações e instalações de 

sistemas locais de aviso à população (cfr. artigo 60.º, n.º 2, alínea c), do 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro); 

 
d) As obras destinadas a utilização exclusivamente agrícola, pecuária, 

aquícola, piscícola, florestal ou de exploração de recursos energéticos 

ou geológicos, desde que a câmara municipal competente reconheça o 

seu interesse municipal e verifiquem, cumulativamente, as seguintes 

condições: 

 
i. A inexistência de alternativa adequada de localização fora de 

áreas prioritárias de prevenção e segurança; 

 
ii. A adopção pelo interessado de medidas de minimização do perigo 

de incêndio, incluindo uma faixa de gestão de combustível com a 

largura de 100 metros em redor do edifício ou conjunto de 

edifícios; 

 
iii. A adopção de medidas relativas à contenção de possíveis fontes 

de ignição de incêndios nas edificações e nos respectivos 
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acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à 

passagem do fogo; e, 

 
iv. A inadequação das edificações para uso habitacional ou turístico 

(cfr. artigo 60.º, n.º 2, alínea d), do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 

de Outubro). 

 
Nas operações urbanísticas referidas nas antecedentes alíneas b) e d), há 

lugar a parecer vinculativo da comissão municipal de gestão integrada de fogos 

rurais, a emitir no prazo de 30 dias (cfr. artigo 60.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de Outubro). 

 
4 - Operações Urbanísticas fora de Áreas Prioritárias de Prevenção e 

Segurança - artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro 

Nas parcelas localizadas fora de áreas prioritárias de prevenção e segurança, 

correspondentes às classes de perigosidade de incêndio rural “muito baixa”, 

“baixa” e “média”, delimitadas na carta de perigosidade de incêndio rural ou já 

inseridas na planta de condicionantes do plano territorial aplicável, quando 

estejam em causa obras de construção ou ampliação de edifícios em solo 

rústico fora de aglomerados rurais, e que se situem em território florestal ou a 

menos de 50 metros de territórios florestais, devem ser cumpridas as seguintes 

condições cumulativas: 

 
a) A adopção pelo interessado de uma faixa de gestão de combustível com 

a largura de 50 metros em redor do edifício ou conjunto de edifícios; 

sendo que, quando a faixa de protecção integre rede secundária 

estabelecida no programa sub-regional ou territórios não florestais, a 

área destes pode ser contabilizada na distância mínima exigida; 

 
b) O afastamento à estrema do prédio, ou à estrema de prédio confinante 

pertencente ao mesmo proprietário, nunca inferior a 50 metros; 

 
c) A adopção de medidas de protecção relativas à resistência do edifício à 

passagem do fogo, de acordo com os requisitos estabelecidos por 

despacho do presidente da ANEPC e a constar em ficha de segurança 

ou projecto de especialidade no âmbito do Regime Jurídico de 
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Segurança contra Incêndio em Edifícios, de acordo com a categoria de 

risco, sujeito a parecer obrigatório da entidade competente e à 

realização de vistoria; e, 

 
d) A adopção de medidas relativas à contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios no edifício e respectivo logradouro (cfr. artigo 61.º, 

n.ºs 1, alíneas a) a d), e 2, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro). 

 
As condições previstas nas antecedentes alíneas c) e d) aplicam-se também às 

obras de reconstrução de edifícios localizados em solo rústico fora de 

aglomerados rurais, que se situem em território florestal ou a menos de 50 

metros de territórios florestais, mas fora de áreas prioritárias de prevenção e 

segurança, correspondentes às classes de perigosidade de incêndio rural 

“muito baixa”, “baixa” e “média”, delimitadas na carta de perigosidade de 

incêndio rural ou já inseridas na planta de condicionantes do plano territorial 

aplicável (cfr. artigo 61.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro). 

 
Nas obras de ampliação de edifícios inseridos exclusivamente em 

empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural, e nas 

obras de construção ou ampliação de edifícios destinados exclusivamente às 

actividades agrícola, pecuária, aquícola, piscícola, florestal, incluindo 

actividades industriais conexas e exclusivamente dedicadas ao aproveitamento 

e valorização dos produtos e subprodutos da respectiva exploração, ou de 

edifícios integrados em infraestruturas de produção, armazenamento, 

transporte e distribuição de energia eléctrica, ou ao transporte de gás, de 

biocombustíveis e de produtos petrolíferos, pode o Município territorialmente 

competente, a pedido do interessado e em função da análise de risco subscrita 

por técnico com qualificação de nível 6 ou superior em protecção civil ou 

ciências conexas, reduzir até um mínimo de 10 metros a largura da faixa 

prevista nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, 

de 13 de Outubro, desde que verificadas as restantes condições previstas na 

lei e obtido parecer favorável da comissão municipal de gestão integrada de 

fogos rurais (cfr. artigo 61.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro). 
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As obras de construção ou ampliação de edifícios em solo rústico fora de 

aglomerados rurais, que incidam em parcelas localizadas fora de áreas 

prioritárias de prevenção e segurança, e que não se situem em território 

florestal ou a menos de 50 metros de territórios florestais, não estão sujeitas ao 

cumprimento do disposto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro. 

 
5 - Parecer da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, há 

lugar a parecer da comissão municipal de gestão integrada de fogos rurais 

apenas nas seguintes situações: 

 
5.1 - Operações Urbanísticas em Áreas Prioritárias de Prevenção e 

Segurança: 

 
 Obras de reconstrução de edifícios destinados a habitação própria 

permanente ou a actividade económica, sujeitas ao reconhecimento de 

interesse municipal, quando se mostrem cumpridas as condições 

cumulativas estabelecidas nas várias subalíneas da alínea b) do n.º 2 do 

artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro; e, 

 

 Obras destinadas a utilização exclusivamente agrícola, pecuária, 

aquícola, piscícola, florestal ou de exploração de recursos energéticos 

ou geológicos, desde que a câmara municipal competente reconheça o 

seu interesse municipal e relativamente às quais se verifiquem as 

condições cumulativas previstas nas várias subalíneas da alínea d) do 

n.º 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 

 
5.2 - Operações Urbanísticas Fora de Áreas Prioritárias de Prevenção e 

Segurança: 

 
 Obras de ampliação de edifícios inseridos exclusivamente em 

empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural, 

e nas obras de construção ou ampliação de edifícios destinados 

exclusivamente às actividades agrícola, pecuária, aquícola, piscícola, 
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florestal, incluindo actividades industriais conexas e exclusivamente 

dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos 

da respectiva exploração, ou de edifícios integrados em infraestruturas 

de produção, armazenamento, transporte e distribuição de energia 

eléctrica, ou ao transporte de gás, de biocombustíveis e de produtos 

petrolíferos, nos termos e condições definidos no n.º 3 do artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 

 
De acordo com o disposto no artigo 79.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 

13 de Outubro, as comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios 

constituídas ao abrigo do pretérito Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

mantêm-se em funções até à constituição das comissões municipais de gestão 

integrada de fogos rurais nos respectivos concelhos, exercendo as 

competências atribuídas a estas últimas pelo artigo 29.º, n.º 2, do Decreto-Lei 

n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 

 

Silves, Abril de 2022 


